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การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาความเป�นมาและบทบัญญัติของกฎหมาย
แรงงานในส�วนท่ีไม�เป�นธรรมต�อนายจ�างว�าเป�นเช�นไร และ 2. เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง
บทบัญญัติของกฎหมายแรงงานให�เกิดความเป�นธรรมต�อนายจ�างเพ่ิมข้ึน โดยศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายประเทศต�างประเทศ 
โดยมีขอบเขตในการศึกษา ด่ังต�อไปนี้ 1. บทบัญญัติให�ความคุ�มครองแก�ลูกจ�างเรื่องการหยุดกิจการ
ชั่วคราว 2. การบอกกล�าวล�วงหน�าในสัญญาจ�าง ในพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 และ 
3. การนัดหยุดงานในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� พ.ศ. 2518 ได�ให�ความคุ�มครองแก�ลูกจ�างมาก
เกินควร จนเกิดความไม�เป�นธรรมแก�นายจ�าง 

วิธีการศึกษาแบ�งเป�น 2 ส�วน ส�วนแรก ศึกษาวิวัฒนาการ แนวคิดของกฎหมายแรงงานและ
บทบัญญัติในส�วนท่ีไม�เป�นธรรมของนายจ�างในกฎหมายแรงงาน ส�วนท่ีสองศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายแรงงานของต�างประเทศในเรื่อง 1. จํานวนเงินท่ีนายจ�างต�องจ�ายให�ลูกจ�างในช�วงท่ีหยุด
กิจการชั่วคราวว�าได�มีการกําหนดจํานวนเงินท่ีนายจ�างต�องจ�ายในช�วงท่ีหยุดกิจการชั่วคราวเป�น
จํานวนเท�าใด 2. การบอกกล�าวล�วงหน�าในสัญญาจ�างแรงงานว�ามีข�อกําหนดท่ีแตกต�างของของ
กฎหมายไทยเช�นไรบ�าง และ 3. การนัดหยุดงานของลูกจ�างว�ามีข�อกําหนดท่ีแตกต�างจากของกฎหมาย
ไทยเช�นไรบ�าง 

จากการศึกษากฎหมายต�างประเทศพบว�า 1. กฎหมายแรงงานของประเทศญ่ีปุ<นได�บัญญัติถึง
จํานวนเงินท่ีนายจ�างต�องจ�ายให�กับลูกจ�างในช�วงท่ีหยุดกิจการชั่วคราวเป�นจํานวนร�อยละ 60 น�อยกว�า
ท่ีกฎหมายไทยได�บัญญัติไว�ท่ีร�อยละ 75 ท่ีเป�นจํานวนท่ีสูงเกินไป เนื่องจากระหว�างท่ีนายจ�างหยุด
กิจการชั่วคราว ลูกจ�างไม�ต�องเสียค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปทํางานและยังสามารถไปทํางานท่ีอ่ืนได�ใน
ช�วงเวลาดังกล�าว จึงน�าจะแก�ไขจํานวนเงินท่ีนายจ�างต�องจ�ายในช�วงหยุดกิจการชั่วคราวเป�นร�อยละ 
60 เช�นเดียวกับกฎหมายญ่ีปุ<นท่ีเป�นประเทศท่ีพัฒนาแล�ว 2. ในการบอกกล�าวล�วงหน�ากฎหมาย
แรงงานของประเทศญ่ีปุ<นและประเทศสหรัฐอเมริกาได�มีบัญญัติถึงข�อยกเว�นท่ีนายจ�างจะบอกกล�าว
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ล�วงหน�าน�อยกว�าท่ีกฎหมายบัญญัติไว�ก็ได�เม่ือมีเหตุสุดวิสัยข้ึน ซ่ึงเป�นหนทางในการช�วยเหลือนายจ�าง
ทางหนึ่ง บทบัญญัติของกฎหมายไทยจึงควรเพ่ิมข�อยกเว�นท่ีนายจ�างสามารถบอกกล�าวล�วงหน�าได�
น�อยกว�าท่ีกฎหมายบัญญัติไว�เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยข้ึนเช�นเดียวกับท่ีกฎหมายแรงงานประเทศญ่ีปุ<นได�
บัญญัติไว� 3. การนัดหยุดงานไม�มีมาตรการในการแก�ไขเม่ือลูกจ�างนัดหยุดงานเป�นระยะเวลานาน
เช�นเดียวกับกฎหมายแรงงานไทย เนื่องจากหากมีการหยุดงานเป�นระยะเวลานาน ความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนย�อมมากตามไปด�วย ซ่ึงไม�มีกฎหมายบัญญัติไว�ในกรณีเช�นนี้ การให�พนักงานตรวจแรงงานท่ี
เป�นผู�ใกล�ชิดกับนายจ�างและลูกจ�างเป�นผู�พิจารณาว�าการนัดหยุดงานท่ีเกิดข้ึนนานเกินไปหรือไม�เพ่ือ
นํานายจ�างและลูกจ�างเข�าสู�การตัดสินข�อพิพาททางแรงงานท่ีผูกพันท้ังสองฝ<ายให�ต�องปฏิบัติตามโดย
คณะกรรมการแรงงานกลางท่ีเป�นไตรภาคี เพ่ือลดความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนให�น�อยลง 
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The purpose of this thesis is to 1. study the background and the acts of 

Labour Laws which are unfair to the employers and 2. propose ways to improve 

those acts to be fairer to the employers in comparison with certain Foreign Labour 

Laws (Japanese Labour Laws and The U.S. Labour Laws). 

Scope of the study comprises of 1. the act regarding the protection of 

employees in case of temporary closure of operations 2. advance notice of 

termination, Labour Protection Act. B.E. 2551 (2008) and 3. Absenteeism, Labour 

Relation Act. B.E. 2518 (1975) which overprotect the employees and lead to the 

injustice to the employers. 

The study has two parts, the first part is to study the evolution of Labour 

Laws conceptual and the acts that are not fair to the employers. The second part is 

to study and compare Thai Labour Laws to Foreign Laws in the following areas 1. 

The compensation that the employer has to pay in case of temporary closure of 

operations.  2. The advance notice of termination of the labour contract between 

the employer and the employee.  3. The regulations of strike made by employees. 

According to the study, the researcher found out that 1. Japanese Labour 

laws legislates the amount of 60 percent of base salary compensation to employee 

during the temporary cessation/closure of operations, while Thai Labour Laws 

legislates the amount of 75 percent which can be considered a high figure. Due to no 

expenses on transportation and the employee can do other works during that 

period, this study suggests the amount paid to the employee should be reduced to 

60 percent as same as in Japan, a developed country.  2. Regarding advance notice 
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of termination, Japanese Labour Laws and The U.S. Labour Laws have legislated the 

exception in case of any unforeseeable circumstances that the employer can issue 

the advance notice to the employee in a shorter time than the law requires. Thus, 

Thai acts should also add this exception to advantage the employer as well as 

Japanese Labour Laws. 3. There are no defensive measures of a long strike for both 

Thai and Japanese laws. A long strike can cause a great loss to the employer and 

employee. However, a neutral labour inspector should be assigned to consider 

whether the absenteeism is too long or not in order to negotiate the labour dispute 

and reach an agreement. The agreement of the labour dispute of both involved 

parties has to follow the federal labour board who is the third party to minimize the 

loss. 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 
1.1  ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 

ในป�จจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร�เป�นอย างมากเพ่ือความเป�นสากลหรือ
โลกาภิวัตน� (Global) ทําให/เกิดการพัฒนาในการผลิตสินค/าเพ่ือการแข งขันและความมีเสถียรภาพ
ทางด/านการดําเนินการกิจการ ท่ีต/องมีผู/ลงทุนรายใหญ อันเป�นส วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศท่ี
เรียกว านายจ/าง เม่ือนายจ/างคือผู/ลงทุนจึงย อมมุ งหวังในกําไรจากการลงทุนให/มากท่ีสุด เพราะได/ลง
เงินในการทํากิจการพร/อมกับแบกรับความเสี่ยงในการประกอบกิจการนั้นไว/แต เพียงผู/เดียว นายจ/าง
จึงพยายามหาเครื่องจักรเข/ามาใช/แทนแรงงานมนุษย�ตามระดับความเจริญก/าวหน/าทางเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร� เพ่ือความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการผลิต การลดต/นทุนในระยะยาว ความคุ/มค า 
เนื่องจากนายจ/างผู/ลงทุนเป�นผู/มีสิทธิและอํานาจในการจัดการกิจการท่ีได/ลงทุนไป แต เครื่องจักรหรือ
เทคโนโลยีเองก็ไม สามารถทดแทนแรงงานมนุษย�ได/โดยสิ้นเชิง ทําให/มีความจําเป�นท่ีจะใช/แรงงาน
มนุษย�ในการขับเคลื่อนกิจการให/สามารถบรรลุผลประโยชน�สูงสุดของกิจการ 

แรงงานมนุษย�คือองค�ประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนการผลิตและการบริการในฐานะลูกจ/าง
ผู/ใช/แรงงานท่ีด/อยกว านายจ/างทําให/รัฐตรากฎหมายแรงงานข้ึนเพ่ือคุ/มครองลูกจ/างหรือแรงงานมนุษย�
เนื่องจากมีความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม แต รัฐกลับไม ได/มองบทบาทของนายจ/างใน
แง มุมท่ีว านายจ/างเป�นผู/ลงทุนในตอนแรกเริ่ม ซ่ึงนายจ/างต/องเป�นผู/แบกรับภาระความเสี่ยงท้ังหมด
ของการลงทุนและทุกข้ันตอนของกิจการ โดยรัฐมองเพียงผลสําเร็จของการดําเนินงานว านายจ/าง
ได/รับผลประโยชน�เพียงใด เท าใดโดยไม พยายามพิจารณาให/ลึกซ้ึงถึงความเสี่ยงท่ีนายจ/างพึงได/รับใน
การดําเนินกิจการจําเป�นต/องมีท้ังนายจ/างและลูกจ/าง หากไม มีนายจ/างเป�นผู/ลงทุนดําเนินกิจการก็จะ
ไม มีบริษัทหรือสถานประกอบการให/ลูกจ/างทํางาน เม่ือลูกจ/างไม ได/ทํางานก็จะไม มีรายได/ท่ีจะนํามา
จับจ ายใช/สอย ซ่ึงส งผลกระทบต อเศรษฐกิจของประเทศ เพราะขาดการอุปโภคบริโภค ไม มีเงิน
หมุนเวียนในระบบ ทําให/ประเทศไม สามารถพัฒนาให/ดียิ่งข้ึนได/ ในป�จจุบันมีการตรากฎหมายแรงงาน
เพ่ือคุ/มครองแรงงานหรือลูกจ/างให/ได/รับความเป�นธรรม ให/สามารถต อรองกับนายจ/างได/ แต กฎหมาย
แรงงานมีแต ส วนท่ีคุ/มครองลูกจ/างไม มีกฎหมายในส วนท่ีคุ/มครองนายจ/าง อีกท้ังในกฎหมายแรงงาน
ยังมีบทบัญญัติบางส วนท่ีไม เป�นธรรมต อนายจ/างอยู  
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หากมองให/เป�นธรรมแล/วนายจ/างเองก็เป�นฝCายท่ีกฎหมายหรือรัฐต/องให/ความคุ/มครองด/วย
เช นกัน เพราะนายจ/างเองก็นับเป�นบุคคลหนึ่ง ซ่ึงรัฐย อมต/องให/ความคุ/มครองต อบุคคลอยู แล/ว อีกท้ัง
ในกฎหมายแรงงานได/บัญญัติไว/ว านายจ/างต/องปฏิบัติต อลูกจ/างชายหญิงอย างเท าเทียมกัน ซ่ึง
หมายความว านายจ/างต/องปฏิบัติต อลูกจ/างทุกคนอย างเท าเทียมกัน แต กฎหมายไม ได/บัญญัติไว/ว า
ลูกจ/างจะต/องปฏิบัติต อนายจ/างอย างเป�นธรรม ท้ังท่ีตามสภาพความเป�นจริงลูกจ/างมีการปฏิบัติท่ีไม 
เป�นธรรมต อนายจ/างอยู เสมอ การปฏิบัติท่ีไม เป�นธรรมของลูกจ/างท่ีมีต อนายจ/างอาจมาจากหลาย
ป�จจัยไม ว าจะเป�นการมองว านายจ/างมีฐานะดีกว าลูกจ/าง ลูกจ/างจึงสามารถเรียกร/องสิ่งท่ีตนต/องการ
อย างท่ีไม เป�นธรรมต อนายจ/าง หรือการท่ีกฎหมายบัญญัติไว/ให/สิทธิ อํานาจกับลูกจ/างในการเรียกร/อง
จากนายจ/างมากเกินไปจนลูกจ/างนําเอาสิ่งท่ีกฎหมายบัญญัติไว/มาใช/เป�นประโยชน�ในการเอาเปรียบ
นายจ/าง 

เนื่องจากลูกจ/างในป�จจุบันนี้มีความรู/เพ่ิมมากข้ึนจากอดีต จึงสามารถนํากฎหมายท่ีให/สิทธิ 
อํานาจมาเป�นเครื่องต อรองนายจ/างมากเกินควร กฎหมายจึงควรท่ีจะบัญญัติคุ/มครองนายจ/างให/
เพ่ิมข้ึน เพราะในยุคโลกาวิวัฒน�มีการเปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็ว รวมท้ังตัวลูกจ/างเองด/วย เม่ือ
กฎหมายพัฒนาไม ทันหรือไม ปรับเปลี่ยนความคิดตามการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน ทําให/กฎหมายกลายเป�นสิ่ง
ล/าสมัยไม เป�นธรรมในยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป 

จากท่ีได/ศึกษากฎหมายในป�จจุบันนายจ/างยังไม ได/รับการคุ/มครองสักเท าใด ท้ังท่ีนายจ/างเอง
ก็สมควรท่ีจะได/รับการคุ/มครองทางแรงงานแม/จะไม เทียบเท าก็ลูกจ/างก็ตาม แต เม่ือกฎหมายยังไม มี
การปรับปรุงในจุดนี้ นายจ/างจึงยังไม ได/รับความเป�นธรรมจากกฎหมายแรงงาน ในขณะท่ีลูกจ/างกลับ
ได/รับความคุ/มครองมากข้ึนตามกาลเวลาท่ีผ านไป จึงน าจะมีการคุ/มครองนายจ/างเพ่ือสนับสนุนให/เกิด
การลงทุนทางภาคอุตสาหกรรมมากข้ึนและเพ่ือให/นายจ/างได/รับความเป�นธรรมจากกฎหมาย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู/วิจัยจะมุ งศึกษาเฉพาะประเด็น 3 ประเด็นดังต อไปนี้ 
1.  ตามพระราชบัญญัติคุ/มครองแรงงาน พ.ศ.2551 มาตรา 75 ท่ีบัญญัติถึงจํานวนค าชดเชย

ท่ีนายจ/างต/องจ ายให/แก ลูกจ/างในช วงท่ีนายจ/างหยุดกิจการชั่วคราวเป�นจํานวนถึง 75% ของเงินเดือน
งวดสุดท/าย ซ่ึงนับเป�นจํานวนเงินท่ีสูงท้ังท่ีเจตนารมย�ของกฎหมายต/องการแบ งเบาภาระให/นายจ/างท่ี
ประสบความเดือดร/อนแต ไม อยากปLดกิจการ โดยในตอนแรกกฎหมายบัญญัติไว/ให/นายจ/างจ าย 50% 
แต มีการแก/ไขในปN พ.ศ.2551 เป�น 75% เนื่องจากกฎหมายสร/างหลักประกันให/แก ลูกจ/างในการ
ดํารงชีวิตตามปกติ แต กลับไม คํานึงถึงนายจ/างท่ีได/รับความเดือดร/อนในขณะท่ีหยุดกิจการชั่วคราว ท่ี
จะต/องเร งหาหนทางให/ตนเองสามารถกลับมาประกอบกิจการได/ตามปกติ หากนายจ/างไม สามารถ
กลับมาดําเนินงานตามปกติได/โดยเร็วหรือในกรณีท่ีเลวร/ายนายจ/างอาจจะต/องปLดกิจการ ผลกระทบก็
จะตกอยู แก ลูกจ/างท่ีจะเดือดร/อนเนื่องจากไม มีงานทํา ตกงาน ต/องหางานใหม  เม่ือกฎหมายต/องการ
คุ/มครองลูกจ/างให/สามารถดํารงชีวิตได/ในขณะท่ีนายจ/างหยุดงานชั่วคราว กฎหมายจึงควรท่ีจะกําหนด
ค าชดเชยท่ีนายจ/างต/องจ ายให/กับลูกจ/างในช วงท่ีหยุดกิจการชั่วคราวท่ี 60% ของเงินเดือนงวดสุดท/าย
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ตามท่ีกฎหมายแรงงานประเทศญ่ีปุCนท่ีเป�นประเทศท่ีพัฒนาแล/วได/บัญญัติไว/ อีกท้ังช วงท่ีนายจ/างหยุด
กิจการชั่วคราวลูกจ/างไม ต/องเสียค าใช/จ ายในการเดินทางมาทํางาน ค าใช/จ ายท่ีเก่ียวข/องกับการมา
ทํางานและลูกจ/างยังสามารถไปทํางานอ่ืนได/ด/วยในช วงท่ีนายจ/างหยุดกิจการชั่วคราว เพ่ือแบ งเบา
ภาระค าใช/จ ายให/กับนายจ/าง 

2.  ตามพระราชบัญญติคุ/มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17 บัญญัติเก่ียวกับการบอก
กล าวล วงหน/าเม่ือบอกเลิกสัญญาจ/างแรงงาน ท่ีหากนายจ/างไม บอกกล าวล วงหน/าเม่ือถึงหรือก อนจะ
ถึงกําหนดจ ายค าจ/างคราวหนึ่งคราวใดเม่ือจะเลิกจ/างลูกจ/าง นายจ/างจะต/องจ ายค าจ/างให/กับลูกจ/าง 
แต ในกรณีท่ีลูกจ/างไม ปฎิบัติตามกฎหมายเรื่องการลาออกโดยไม บอกกล าวล วงหน/าเม่ือถึงหรือก อนจะ
ถึงกําหนดจ ายค าจ/างคราวหนึ่งคราวใดหรือลาออกวันรุ งข้ึนหลังจากได/รับเงินเดือนหรือในวันได/รับ
เงินเดือน หรือหยุดงานไปโดยไม บอกกล าวไม มีกฎหมายใดบัญญัติถึงการเยียวยานายจ/างเอาไว/  

เม่ือลูกจ/างเป�นฝCายกระทําผิดข/อบัญญัติของกฎหมาย นายจ/างได/รับความเสียหายไม ว าจะใน
เรื่องการหาคนมาทดแทนได/ไม ทัน การเสียโอกาสทางธุรกิจ การเสียเวลาและการเสียค าใช/จ ายในการ
ฝQกสอนพนักงานท่ีมาทดแทน กฎหมายไม มีข/อบัญญัติท่ีจะคุ/มครองหรือให/ความช วยเหลือแก นายจ/าง
แต ประการใด นายจ/างต/องแบกรับความเสี่ยงในกรณีนี้แต เพียงผู/เดียว โดยเฉพาะในส วนของลูกจ/างท่ี
มีความสามารถพิเศษ เทคนิคหรือลูกจ/างท่ีเป�นผู/บริหารท่ีต/องมีความรู/และประสบการณ�ซ่ึงจะหาคน
มาแทนและสอนงานได/ยากกว าลูกจ/างท่ัวไป กรณีท่ีลูกจ/างท่ีต/องใช/ทักษะเฉพาะหรือลูกจ/างท่ีเป�น
ผู/บริหารลาออกโดยไม บอกกล าวล วงหน/า แม/จะบอกว าลูกจ/างไม ได/รับค าบอกกล าวล วงหน/าในกรณีท่ี
ไม บอกกล าวล วงหน/าก็ยังไม ใช การคุ/มครองนายจ/าง เพราะลูกจ/างมองเห็นแล/วว าการลาออกไปท่ีใหม 
จะได/รับค าตอบแทนมากกว างานป�จจุบันแม/จะไม ได/รับค าชดเชยการบอกกล าวล วงหน/าก็ตาม แต 
นายจ/างกลับต/องสูญเสียมากกว าค าชดเชยการบอกกล าวล วงหน/า กฎหมายจึงควรให/ความคุ/มครอง
นายจ/างเพ่ิมข้ึน โดยการเพ่ิมบทบัญญัติว านายจ/างสามารถบอกกล าวล วงหน/าน/อยกว าเม่ือถึงหรือก อน
จะถึงกําหนดจ ายค าจ/างคราวหนึ่งคราวใดได/เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยข้ึน เพ่ือท่ีนายจ/างจะได/จ ายค าจ/าง
แทนการบอกกล าวล วงหน/าลดลงตามจํานวนวันท่ีไม ได/บอกกล าวล วงหน/า ดังเช นท่ีกฎหมายแรงงาน
ประเทศญ่ีปุCนได/มีการบัญญัติไว/ เพ่ือเป�นการช วยเหลือและเป�นธรรมกับฝCายนายจ/างท่ีประสบกับเหตุ
สุดวิสัย ให/รับภาระน/อยลงมากข้ึน 

3.  ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� พ.ศ.2518 มาตรา 34 ท่ีกล าวถึงการนัดหยุดงานเม่ือ
มีข/อพิพาทแรงงานเกิดข้ึน กฎหมายบัญญัติให/ลูกจ/างมีสิทธิท่ีจะนัดหยุดงานเพ่ือเรียกร/องให/นายจ/าง
ปฏิบัติตามข/อพิพาททางแรงงานท่ีเรียกร/องตามข้ันตอนท่ีกฎหมายบัญญัติไว/ โดยลูกจ/างไม ทราบ
รายจ ายหรือภาระค าใช/จ ายของนายจ/างท่ีมีการเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากมีป�จจัยหลายอย างท่ี
เปลี่ยนแปลงไป ท่ีกลายเป�นสาเหตุท่ีทําให/สภาพกิจการของนายจ/างไม มีสภาพคล อง แต กฎหมายไม ได/
บัญญัติถึงระยะเวลาในการนัดหยุดงานเอาไว/ ทําให/ลูกจ/างสามารถนัดหยุดงานนานเท าใดก็ได/จนกว า
ข/อพิพาททางแรงงานจะเป�นไปตามท่ีลูกจ/างต/องการ ซ่ึงก อให/เกิดความเสียหายกับนายจ/างเนื่องจาก
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ไม มีการทํางานตามท่ีคาดการณ�ไว/ จนเกิดความเสียหายข้ึนไม ว าจะเป�นในแง ของจํานวนการผลิต 
คุณภาพท่ีอาจจะเกิดข้ึน หากการนัดหยุดงานมีระยะเวลายาวนานจะก อให/เกิดความเสียหายจํานวน
มาก จึงควรมีหน วยงานท่ีทําการนําฝCายนายจ/างและลูกจ/างเข/าสู การตัดสินข/อพิพาทแรงงาน โดยให/
อํานาจพนักงานตรวจแรงงานเป�นผู/ทําการนําฝCายนายจ/างและลูกจ/างท่ีไม สามารถตกลงข/อพิพาท
แรงงานจนเกิดการนัดหยุดงานเป�นระยะเวลานานเข/าสู กระบวนการตัดสินข/อพิพาท เนื่องจาก
พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจท่ีจะเข/าไปในสถานประกอบกิจการเพ่ือตรวจสภาพการทํางานและ
สภาพการจ/างอยู แล/ว จึงเป�นผู/ท่ีใกล/ชิดกับท้ังนายจ/างและลูกจ/างจึงเหมาะสมท่ีจะเป�นผู/พิจารณาว า
การนัดหยุดงานได/กระทําเป�นระยะเวลายาวนานจนเกินไปหรือไม  เกิดความเสียหายจนมากเกินไป
หรือไม  เม่ือพนักงานตรวจแรงงานนําฝCายนายจ/างและลูกจ/างเข/าสู การตัดสินข/อพิพาทแรงงานท่ีท้ัง
สองฝCายต/องปฏิบั ติตามเพ่ือหยุดการหยุดงานท่ียาวนานนั้นลง ผู/ ท่ี มี อํานาจตัดสินควรเป�น
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ� เพราะเป�นคณะกรรมการไตรภาคีท่ีมีท้ังฝCายนายจ/าง ฝCายลูกจ/างและ
กรรมการกลาง จึงสามารถท่ีจะตัดสินข/อพิพาทแรงงานได/อย างยุติธรรม เพ่ือลดความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
และเพ่ือรักษาความสัมพันธ�ระหว างนายจ/างและลูกจ/าง 

การมีกฎหมายมารองรับหรือบัญญัติให/ชัดเจนตามท่ีกล าวมาน าจะเป�นหนทางหนึ่งในการเพ่ิม
ความม่ันใจให/กับนายจ/างหรือผู/ลงทุนท่ีจะเข/ามาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน อันเป�นป�จจัยหนึ่งท่ีจะ
ส งผลต อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ลดป�ญหาการว างงานของประเทศชาติได/ 

 
1.2  วัตถุประสงค!ของการศึกษา 
 

1. เพ่ือศึกษาถึงวิวัฒนาการ หลักการและแนวคิด วัตถุประสงค�ของกฎหมายแรงงาน 
2. เพ่ือศึกษาถึงกฎหมายแรงงานของประเทศไทยท่ีเก่ียวกับป�ญหากฎหมายแรงงานท่ีไม เป�น

ธรรมต อนายจ/าง 
3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายแรงงานของต างประเทศเก่ียวกับป�ญหากฎหมายแรงงาน

ท่ีไม เป�นธรรมต อนายจ/าง 
4. เพ่ือวิเคราะห�ป�ญหาท่ีเกิดข้ึนตามกฎหมายแรงงานท่ีสร/างความไม เป�นธรรมต อนายจ/าง 
5. เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายแรงงานให/เป�นธรรมต อนายจ/างมาก

ข้ึน 
 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 
 วิทยานิพนธ�เล มนี้จะศึกษาเฉพาะบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ/มครองแรงงาน พ.ศ.2551
ในเรื่องของการหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ/าง มาตรา 75 การบอกกล าวล วงหน/าในสัญญาจ/าง
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แรงงาน มาตรา 17 และศึกษาพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� พ.ศ.2518 ในเรื่องการนัดหยุดงาน 
มาตรา 34 ในส วนท่ีกฎหมายบัญญัติไว/ไม เป�นธรรมต อนายจ/าง 

 
1.4  สมมติฐานในการศึกษา 
 
 ในการจ/างแรงงานระหว างนายจ/างและลูกจ/าง เง่ือนไขในการจ/างและการทํางานต/อง
เหมาะสมและให/ความเป�นธรรมแก ท้ังสองฝCาย ไม ว าจะเป�นนายจ/างหรือลูกจ/าง แต กฎหมายแรงงาน
บางบทบางมาตราโดยเฉพาะบทบัญญัติให/ความคุ/มครองแก ลูกจ/างเรื่องการหยุดกิจการชั่วคราว การ
บอกกล าวล วงหน/าในสัญญาจ/างในพระราชบัญญัติคุ/มครองแรงงาน พ.ศ.2551 และการนัดหยุดงานใน
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ� พ.ศ.2518 ให/ความคุ/มครองแก ลูกจ/างมากเกินควร จนเกิดความไม 
เป�นธรรมแก นายจ/าง 
 
1.5  วิธีการศึกษา 
 

รายงานฉบับนี้ ผู/วิจัยใช/วิธีการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการ
ค/นคว/า รวบรวมข/อมูลและวิจัยเอกสารจาก ตํารา กฎหมายท่ีเก่ียวข/องไม ว าจะเป�นพระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ บทความต างๆและความเห็นของนักกฎหมายซ่ึงปรากฏอยู ใน
บทความ และตํารากฎหมายของประเทศไทยและต างประเทศ โดยการเปรียบเทียบกับกฎหมายของ
ต างประเทศคือ กฎหมายแรงงานประเทศญ่ีปุCนและกฎหมายของประเทศอเมริกา เพ่ือเปรียบเทียบว า
ระหว างประเทศไทยและประเทศท่ีเจริญทางเศรษฐกิจแล/วท้ัง 2 ประเทศมีข/อแตกต างในการคุ/มครอง
นายจ/างเหมือนกันหรือแตกต างกันมากน/อยเพียงใด รวมท้ังการค/นคว/าทางอินเตอร�เน็ตและ
ประสบการณ�ในการทํางานของผู/วิจัย 

 
1.6  ประโยชน!ที่คาดว2าจะได5รับ 
 
 1.  ทําให/เข/าใจถึงวิวัฒนาการ หลักการและแนวคิด วัตถุประสงค�ของกฎหมายแรงงาน 
  2.  ทําให/ทราบถึงกฎหมายแรงงานของประเทศไทยท่ีเก่ียวกับป�ญหากฎหมายแรงงาน
บางส วนท่ีไม เป�นธรรมต อนายจ/าง 
  3.  ทําให/ทราบถึงกฎหมายแรงงานของต างประเทศท่ีเก่ียวกับป�ญหากฎหมายแรงงาน
บางส วนท่ีไม เป�นธรรมต อนายจ/าง 
 4.  ทําให/ได/แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายแรงงานให/เป�นธรรมต อนายจ/างต อไป 



 
บทท่ี 2 

 

ความหมาย แนวความคิด ความเป�นมาของแรงงาน 
 

 แรงงานเป	นป
จจัยการผลิตท่ีสําคัญมาแต�สมัยโบราณ ในแต�ละช�วงเวลามีการใช#แรงงานท่ีต�าง
ลักษณะกันตามแต�ละแนวคิดในช�วงเวลานั้น 
 

2.1  ความเป�นมาของการใช�แรงงาน 
 
 ต้ังแต�สมัยโรมันมีการใช#แรงงานในลักษณะทาสท่ีมีท่ีมาจากท้ังเป	นเชลยศึกจากสงครามท่ีชาว
โรมันไปสู#รบชนะมาหรือทาสท่ีพ�อแม�เป	นทาสจึงต#องเป	นทาสตามพ�อแม� โดยทาสมีมากถึง 1 ใน 3 
ของประชากรท้ังหมดของชาวโรมัน ซ่ึงทาสทํางานท่ีต#องใช#แรงงานในการทํางานมีการปฏิบัติท่ีไม�เป	น
ธรรมต�อทาส เนื่องจากเห็นว�าทาสเป	นเสมือนสิ่งของ สามารถซ้ือขายได# 
 การใช#แรงงานในสมัยโรมันโดยเป	นลักษณะการบังคับใช#แรงงานโดยผู#มีกําลังอํานาจเหนือกว�า
บีบบังคับให#ผู#ท่ีอ�อนแอกว�าทํางานในสิ่งท่ีตนต#องการท่ีเรียกว�านายกับทาส ทาสถือว�าเป	นทรัพย7สิน
ของนายท่ีนายสามารถซ้ือขายเพ่ือนําไปใช#แรงงานได# โดยท่ีทาสมีหน#าท่ีรับใช#ทํางานตามคําสั่งของ
นายและได#รับค�าตอบแทนเป	นอาหาร เสื้อผ#าและท่ีพักตามความพอใจของนายเท�านั้น เห็นได#ว�าการ
ใช#แรงงานโดยแลกกับสิ่งตอบแทนมีมานานแล#วแม#จะไม�ได#รับการคุ#มครองหรือได#รับการตอบแทนท่ี
สมน้ําสมเนื้อก็ตามซ่ึงเป	นแนวคิดของแรงงานในยุคแรกจนเม่ือจักรวรรดิโรมันล�มสลายลง ทําให#ยุโรปมี
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและวัฒนธรรมเป	นอย�างมากท่ีเรียกกันว�ายุคกลางท่ี การศึกษา การค#า
ขายต�างก็หดตัวลงทําให#ประชาชนหลั่งไหลไปทําเกษตรกรรมเป	นอันมาก เม่ือสภาพการเมืองและ
เศรษฐกิจมีสภาพท่ีตกตํ่าลงทําให#มีความรุนแรงเกิดข้ึนในสังคม มีการแย�งชิงอํานาจระหว�างผู#ปกครอง 
คริสต7ศาสนาได#รับความนับถือ เป	นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน เม่ือผู#คนมองหาความคุ#มครองจึง
เกิดเป	นระบบศักดินาหรือระบบฟ=วดัล1ข้ึน ซ่ึงระบบฟ=วดัลเป	นปกครองแบบกระจายอํานาจท่ีข้ึนอยู�กับ
การตกลงระหว�างขุนนางหรือลอร7ด (Lord) ท่ีเป	นเจ#าของท่ีดินท่ีมีอยู�ก�อนหรือได#รับมาภายหลังกับ
ประชาชนหรือข#า (Vassal) ท่ีให#สามารถใช#ท่ีดินของขุนนางได# โดยข#าหรือทาสติดท่ีดินจะทําหน#าท่ีใน
กองทัพของขุนนางหรือทําเกษตรกรรมในท่ีดินของขุนนางหรือส�งเงินหรือไปร�วมรบเพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
                                                           

1 อนันตชัย จินดาวัฒน7, ประวัติศาสตร#โลก (ฉบับสมบูรณ#) (กรุงเทพฯ: ยิปซี, 2554), หน#า 
266-267. 
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การคุ#มครองดูแลจากขุนนางเจ#าของท่ีดิน ท่ีขุนนางเองก็ต#องดูแลความปลอดภัยให#แก�ข#าด#วย เพราะ
หากข#าไม�ได#รับการดูแลความปลอดภัยก็จะทําให#ท่ีดินถูกแย�งชิงไปด#วย ซ่ึงท่ีดินเหล�านี้เรียกว�าศักดินา
ท่ีเป	นสิ่งกําหนดฐานะและความสัมพันธ7ของคนในสังคม  
 จะเห็นได#ว�าในระบบศักดินาหรือระบบฟ=วดัลมีบุคคลสําคัญอยู� 2 ฝSาย คือ  

1.  ขุนนางหรือเจ#าของท่ีดิน ซ่ึงอาจจะรวมพระหรือกษัตริย7ก็ได# หากมีท่ีดินในการดูแลมาก
เจ#าของท่ีดินสามารถแต�งต้ังผู#แทนไปดูแลได# 

2.  ชนชั้นไพร�หรือข#าราชบริพารหรือสามัญชน เป	นชนชั้นท่ีทํางานภายใต#อํานาจสิทธิขาด
และการคุ#มครองของเจ#าของท่ีดิน2ท่ีต#องทํางานอย�างหนัก 
 นอกจากท้ัง 2 ชนชั้นยังมีชนชั้นพระท่ีมีอํานาจเป	นอย�างมากจากการท่ีประชาชนหันมานับถือ
ศาสนามากข้ึน ทําให#ศาสนามีอิทธิพลต�อชนชั้นปกครองและชนชั้นใต#ปกครองท้ังในทางประเพณี การ
ประพฤติ แบบวิถีการดําเนินชีวิตและความเชื่อ 
 อีกท้ังระบบฟ=วดัลยังได#ก�อให#เกิดการพัฒนาทางสังคม กล�าวคือ เกิดกลุ�มพ�อค#าและสมาคม
ช�างฝUมือท่ีเป	นชนชั้นกลางผู#มีบทบาทสําคัญในการผลิตสินค#าอุตสาหกรรมและการขยายการค#า3 ซ่ึงมา
จากทาสติดท่ีดินท่ีไถ�ตัวออกมาเป	นอิสระท่ีมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ เป	นช�างฝUมือ จึงทําให#กฎหมายเน#น
อํานาจของชนชั้นเจ#าขุนมูลนายและศาสนา ท่ีกําหนดสิทธิและหน#าท่ีของแต�ละชนชั้นไว#อย�างชัดเจน 
หากฝSาฝWนกฎระเบียบของสังคม ย�อมได#รับการลงโทษจากชนชั้นปกครองอย�างรุนแรง4 
 ซ่ึงการใช#แรงงานในระบบศักดินาหรือระบบฟ=วดัลยังเป	นการใช#แรงงานจากผู#มีอํานาจ
มากกว�าต�อผู#มีอํานาจน#อยกว�าโดยท้ังสองฝSายต�างได#รับประโยชน7แม#จะไม�เท�าเทียมกัน เป	นการใช#
แรงงานในลักษณะข#ากับนายท่ีมีการพ่ึงพาอาศัยกัน มีการจ�ายเงินหรือทํางานให#เพ่ือแลกกับความ
คุ#มครอง เริ่มมองเห็นว�าทาสเป	นมนุษย7มิใช�สิ่งของท่ัวไป การใช#แรงงานเป	นลักษณะไม�ซับซ#อนทําให#
ความขัดแย#งหรือข#อพิพาทมีไม�มาก สามารถนําหลักกฎหมายท่ัวไปมาทําการแก#ไขความขัดแย#งหรือ
ข#อพิพาทได#ยกตัวอย�างเช�น หลักกฎหมายว�าด#วยการทํานิติกรรมสัญญาท่ีถือหลักความศักด์ิสิทธิ์ของ
การแสดงเจตนา คือ การท่ีบุคคลมีเสรีภาพในการเข#าทํานิติกรรมสัญญาใดๆ ก็ได# ตราบเท�าท่ีไม�

                                                           

2 ประวัติศาสตร#โลก, ค#นวันท่ี 4 เมษายน 2558 จาก http://worldrecordhistory.blog 
spot.com/p/476-1000-middle-ages-germanic-1-486-507_12.html 

3 ณัฐยา นันตา, History & Philosophy, ค#นวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ.2558 จาก https:// 
metricsyst.wordpress.com/2013/02/11. . .87/ 

4 บวรศักด์ิ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎ 
หมายมหาชนยุคต<างๆ เล<ม 1, พิมพ7ครั้งท่ี 11 (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย, 2554), หน#า 
19. 
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ขัดแย#งกับข#อห#ามหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว# ซ่ึงข#อห#ามหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว#ก็กําหนดไว#อย�างกว#างๆ 
เช�นกัน เช�น ห#ามทํานิติกรรมสัญญาท่ีขัดต�อความสงบเรียบร#อย ศีลธรรมอันดีของประชาชนไม�ได# เป	น
ต#น5 

ต�อมายุโรปประสบป
ญหาภาวะอากาศเลวร#าย เกิดการระบาดของกาฬโลกท่ีคร�าชีวิตผู#คนใน
ยุโรปไปประมาณ 1 ใน 3 ของประชากร ทําให#เกิดการขาดแคลนแรงงานในการเกษตรกรรม อีกท้ัง
การทําสงครามครูเสดท่ีเกิดการระดมชาวคริสเตียนจากประเทศต�างๆ ในยุโรปเข#าร�วมไปในกองทัพ 
รวมท้ังทาสติดท่ีดินซ่ึงถ#าหากรบชนะทาสท่ีไปก็จะได#รับอิสระเช�นนี้ทําให#มีผลกระทบต�อระบบฟ=วดัล 
ขุนนางมีอํานาจลดลง สถาบันกษัตริย7เริ่มมีอํานาจเพ่ิมมากข้ึนจนนําไปสู�การล�มสลายของระบบฟ=วดัล6 
ซ่ึงส�งผลให#ทาสติดท่ีดินกลายเป	นอิสระชน การค#นพบเส#นทางการค#ากับประเทศจีนและอินเดียทําให#
การค#าระหว�างยุโรปและเอเชียขยายตัวอย�างกว#างขวาง เกิดความต#องการสินค#าจํานวนมาก แรงงาน
จากภาคเกษตรกรรมจึงผันตัวมาสู�การเป	นแรงงานภาคอุตสาหกรรม แล#วเข#าสู�ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 

ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มข้ึนในประเทศอังกฤษเม่ือประมาณทศวรรษท่ี 17607 เป	นการ
เปลี่ยนแปลงทางการผลิตโดยเริ่มจากการเกิดของเทคโนโลยีเครื่องจักรไอน้ํา กล�าวคือเครื่องจักรหรือ
เทคโนโลยีเข#ามามีบทบาทแทนท่ีแรงงานมนุษย7และสัตว7 รวมถึงการพัฒนาการผลิตและการใช#
ประโยชน7จากแหล�งทรัพยากรใหม�ๆ ท่ีทําให#การผลิตมีประสิทธิภาพมากข้ึน8 การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ทําให#เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย�างมาก คือ ระบบศักดินาและอิทธิพลของศาสนาเริ่มถดถอยลง
พร#อมกันกับการสิ้นไปของยุคสมัยกลาง ในคริสต7ศตวรรษท่ี 18 มีการค#นพบทางวิทยาศาสตร7มากมาย 
การค#นพบทางวิทยาศาสตร7เหล�านี้ได#ถูกนําไปพัฒนาทางวิทยาศาสตร7 เทคโนโลยีท่ีมีผลทําให#การผลิต
เพ่ิมข้ึนได#อย�างมาก  

หลังจากประเทศอังกฤษมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม ในภาคพ้ืนยุโรปและอเมริกาก็มีการพัฒนา
ทางด#านอุตสาหกรรมเช�นเดียวกัน แต�ประเทศอังกฤษมีความพร#อมมากกว�าประเทศอ่ืนๆ ไม�ว�าจะเป	น
ความพร#อมทางระบบการปกครองท่ีอํานวยประโยชน7แก�ชนชั้นกลาง มีอาณานิคมท่ีเป	นท้ังแหล�ง
วัตถุดิบและตลาดรองรับสินค#าและในประเทศอังกฤษเองก็เต็มไปด#วยถ�านหิน เหล็กและพลังน้ํา เม่ือ

                                                           

5 สิริพร กังวาฬ, หลักสุจริตในสัญญาจ�างแรงงาน (วิทยานิพนธ7ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย7, 2554). 

6 ยุโรปสมัยกลาง, ค#นวันท่ี 28 ธันวาคม 2557 จาก http://medieval.exteen.com/ 
7 เมธี ธรรมวัฒนา, Power Point การปฏิวัติอุตสาหกรรม, ค#นวันท่ี 12 เมษายน 2558 

จาก www.edu.buu.ac.th/vesd/pw2.ppt 
8 สมใจ ไพโรจน7ธีระรัชต7, “การปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสต7ศตวรรษท่ี 18-19,” วารสาร

รามคําแหง 25, 4: 78-79. 
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ประกอบกับการท่ีประชากรของอังกฤษเพ่ิมข้ึนอย�างรวดเร็วทําให#ความต#องการทางด#านอุปโภคบริโภค
เพ่ิมข้ึนมาก จึงเป	นสาเหตุท่ีทําให#การปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษทวีคูณข้ึน 
 ในช�วงปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษ ทางฝ
rงประเทศอเมริกาท่ีเป	นอาณานิคมของ
ประเทศทางฝ
rงยุโรปต้ังแต�คริสต7ศักราชท่ี 1492-17819 ก็มีการนําทาสเข#ามาเป	นแรงงานในไร�นา สวน 
หรือเหมืองจากแอฟริกาประมาณการว�ามีคนแอฟริกามาเป	นทาสท่ีอเมริกาประมาณ 15 ล#านคนโดย
พ�อค#าทาสท่ีมีการต้ังเป	นบริษัทท่ีถูกกฎหมายท่ีชื่อ เดอะ รอยัล แอฟริกัน คอมปานี ก�อต้ังข้ึนโดย ดยุ
คแห�งยอร7ค (ต�อมาในภายหลังได#ข้ึนเป	นกษัตริย7ในนาม พระเจ#าเจมส7ท่ี 2) เป	นต#น ซ่ึงทาสท่ีถูกจับมา
เป	นทาสเป	นชาวแอฟริกาท่ีถูกจับอย�างต้ังใจจับมาขายเป	นทาสหรือแพ#สงครามแล#วถูกจับมาขายเป	น
ทาส 
 ทาสเหล�านี้จะถูกขนมาทางเรือแล#วเดินเท#าไปท่ีตลาดทาสท่ีในการเลือกทาสจะดูความ
แข็งแรง พิจารณาฟ
น มีการปฏิบัติกับชาวแอฟริกาเหล�านี้เป	นเหมือนสัตว7ท่ีมีการซ้ือขาย ซ่ึงในการซ้ือ
ขายทาสจะเป	นการประมูลทีละคน ดังนั้นจึงมีไม�น#อยท่ีคนในครอบครัวเดียวกันถูกขายไปยังคนละท่ี 
ไม�มีโอกาสได#พบหน#ากันอีก10 ทาสในอเมริกามีลักษณะเป	นสิ่งของของนาย ต#องทํางานหนักทุกวันอีก
ท้ังไม�ได#การตอบแทนท่ีเหมาะสม ถูกปฏิบัติเหมือนไม�ใช�มนุษย7ซ่ึงมาจากการมองของประชาชน
อเมริกาว�าชนชาติของตนเองเป	นชนชาติท่ีเจริญแล#ว อีกท้ังสีผิวท่ีขาวสะอาดเป	นสิ่งบริสุทธิ์ ในขณะท่ี
ชาวแอฟริกามีผิวดําและไม�มีความเจริญใดๆ เลย จึงไม�ต#องปฏิบัติให#เหมือนกับตนก็ได# เป	นการ
แบ�งแยกอย�างชัดเจน แสดงให#เห็นถึงความไม�เท�าเทียมกันของมนุษย7 
 เม่ืออเมริกาประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ ในคําประกาศอิสรภาพของอเมริกามี
ข#อความตอนหนึ่งว�า  
 

เราถือความจริงเหล�านี้ว�าเป	นสิ่งประจักษ7แจ#งด#วยตนเอง กล�าวคือทุกคน
เกิดมาเท�าเทียมกันต�างได#รับสิทธิบางอย�างท่ีจะโอนให#แก�กันมิได#จากพระเจ#า สิทธิ
เหล�านี้ได#แก� สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และการแสวงหาความสุขและเพ่ือท่ีจะให#ได#มาซ่ึง
สิทธิดังกล�าวนี้ มนุษย7จึงได#จัดต้ังรัฐบาลข้ึนและรัฐบาลนี้ได#รับมอบอํานาจจากความ
ยินยอมของผู#ท่ีอยู�ในปกครองของรัฐบาลนั้น. . .”  

                                                           

9 อนันตชัย จินดาวัฒน7, เรื่องเดิม, หน#า 395-403. 
10 My First Brain.Com, เรียนรู�ผ<านโลกออนไลน#, ค#นวันท่ี 6 พฤษภาคม 2558 จาก 

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=1511 
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ท่ีเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร7สัน11 อีกท้ังท่ีจอร7จ วอชิงตันผู#เป	นแม�ทัพใหญ�ท่ีทําการสู#รบกับ
ประเทศอังกฤษเพ่ืออิสรภาพของอเมริกาก็ได#กล�าวไว#ว�า “มนุษย7ทุกคนนั้นเท�าเทียมกัน”12 ทําให#
รัฐธรรมนูญของประเทศอเมริกามีบัญญัติไว#ในบทเฉพาะกาลว�าต#องยกเลิกการมีทาสภายใน 21 ปU แต�
ในขณะท่ีอเมริการัฐทางเหนือเน#นการทําอุตสาหกรรม มีไร�นา เรือกสวนน#อยกว�ารัฐทางใต#ท่ีเน#นการ
ทําปศุสัตว7และเกษตรกรรมทําให#จํานวนทาสในรัฐทางเหนือน#อยกว�ารัฐทางใต# รัฐทางเหนือจึงเห็นด#วย
กับการเลิกทาสแต�รัฐทางใต#กลับไม�เห็นด#วยเพราะจะต#องเสียผลประโยชน7เป	นจํานวนมากจึงมีการตก
ลงประนีประนอมให#รัฐทางใต#สามารถมีทาสได#โดยต#องมีรัฐทางเหนือท่ีไม�มีทาสเป	นรัฐคู�กันด#วย อีกท้ัง
ประเทศอังกฤษมีการเลิกทาส ทําให#ในประเทศอเมริกามีการต่ืนตัวเรื่องการเลิกทาส มีการปฏิวัติแต�ก็
ล#มเหลวมาโดยตลอด 

จนกระท่ังอับบราฮัม ลินคอล7น (Abraham Lincoln)  ได#รับเลือกต้ังเป	นประธานาธิบดีในปU
คริสต7ศักราชท่ี 1860 ความขัดแย#งเรื่องทาสท่ีมีอยู�ก็ถึงจุดแตกหักเม่ือรัฐทางใต# 7 รัฐแยกตัวออกเป	น
สมาพันธรัฐอเมริกาและเริ่มสงครามกลางเมืองเม่ือรัฐทางใต#หรือสมาพันธรัฐอเมริกาได#โจมตีป�อมซัม
เตอร7ท่ีแคโรไลนาเป	นจุดเริ่มต#น จนเม่ืออับบราฮัม ลินคอล7นได#ลงนามในประกาศเลิกทาสในวันท่ี 1 
มกราคม 1863 ท่ีอับบราฮัม ลินคอล7นได#กล�าวข#อความตอนหนึ่งต�อสมาชิกรัฐสภาว�า “. . การให#
อิสรภาพแก�ผู#เป	นทาส คือการรักษาอิสรภาพแก�ผู#เป	นไท เรามีเกียรติในการให#เท�ากับท่ีเป	นผู#รักษา” 
ทําให#สงครามกลางเมืองเปลี่ยนเป	นสงครามเลิกทาสในทันที สงครามเลิกทาสได#สิ้นสุดลงเม่ือในปU
คริสต7ศักราชท่ี 1865 เป	นสงครามท่ียาวนานถึง 4 ปU ทําให#มีผู#สูญเสียชีวิตประมาณ 600,000 กว�า
คน13 แต�ทาสในประเทศอเมริกาก็เป	นไท ไม�มีระบบทาสในอเมริกาอีกต�อไป 
 การเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปสู�สังคมอุตสาหกรรมจากโดยการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทํา
ให#สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ� เป	นการเปลี่ยนระบบการทํางานจากเกษตรกรท่ีทํางานตามสบาย
มาเป	นการทํางานในโรงงานท่ีมีแบบแผน จนทําให#เกิดการโยกย#ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมไปสู�
ภาคอุตสาหกรรมอย�างเพ่ิมมากข้ึนเกิดผลสะท#อนต�อเศรษฐกิจ การเมือง อีกท้ังยังเกิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวข#องกับกระบวนการผลิตข้ึนมากมาย ทําให#เกิดชนชั้นกรรมกรและนายทุนท่ีมีบทบาททางสังคม
เป	นอย�างมากข้ึน จากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทํางาน 
จากภาคเกษตรกรรมเป	นการทํางานตามเวลาและแบบท่ีกําหนดไว#โดยเข#าใจหน#าท่ีของตนเองและฟ
ง
คําสั่งของผู#ควบคุม เพ่ือให#เกิดการประสานงานซ่ึงถือเป	นเรื่องใหม�ของสังคมท่ีไม�คุ#นชิน จึงเป	น

                                                           

11 อนันตชัย จินดาวัฒน7, เรื่องเดิม, หน#า 402. 
12 “ทาสกับสงครามสู�อิสรภาพ,” ไทยรัฐออนไลน#, ค#นวันท่ี 12 พฤษภาคม 2558 จาก 

http://www.thairath.co.th/content/344193 
13 เรื่องเดียวกัน. 
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อุปสรรคในระยะเริ่มแรก ในช�วงเริ่มต#นปฏิวัติอุตสาหกรรม โรงงานยังไม�มีประสิทธิภาพและต#องการ
เงินทุนเพ่ือนํามาปรับปรุงและขยายกิจการ นายทุนจึงไม�อยู�ในสภาพท่ีพร#อมจะให#สวัสดิการและ
ค�าจ#างท่ีเพียงพอแก�พนักงานได# อีกท้ังยังมีแรงงานกรรมกรเป	นจํานวนมาก ซ่ึงก็เป	นเหตุหนึ่งท่ีทําให#
นายทุนสามารถกําหนดค�าแรงได#ถูกและเลิกจ#างได#ง�าย ทําให#นายทุนมีแนวความคิดท่ีเอาเปรียบ
กรรมกรอยู�จึงเกิดการเอาเปรียบชนชั้นกรรมกรจากชนชั้นนายจ#างข้ึน ทําให#มีป
ญหาทางแรงงานเพ่ิม
มากข้ึน แรงงานเป	นป
จจัยท่ีมีผลกระทบต�อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เนื่องจากการใช#แรงงาน
นําไปสู�ผลประโยชน7ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเก่ียวเนื่องกับความสงบเรียบร#อยของสังคม จึง
จําเป	นต#องมีการบัญญัติกฎหมายแรงงานในการจัดระเบียบระบบการใช#แรงงาน เพ่ือให#ระบบการใช#
แรงงานในอุตสาหกรรมมีระเบียบ มีความสงบสุขและเป	นธรรมท้ังต�อผู#ใช#แรงงานและผู#ประกอบ
กิจการอุตสาหกรรม รัฐจึงต#องเข#าไปควบคุมดูแลโดยการออกกฎหมายเพ่ือคุ#มครองสวัสดิการของ
ลูกจ#างและควบคุมกฎ ระเบียบเก่ียวกับการจ#างงานของนายจ#าง ซ่ึงเป	นพ้ืนฐานของกฎหมายแรงงาน
มาจนจึงป
จจุบันนี้14 
 ต�อมาในปU ค.ศ.1919 มีการจัดต้ังองค7การแรงงานระหว�างประเทศหรือ ILO (International 
Labour Organization) ข้ึนท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร7แลนด7 โดยมีการประชุมใหญ�ประจําปUทุกปU 
ประเทศท่ีเป	นสมาชิกมีการพิจารณาและอนุมัติอนุสัญญาและข#อเสนอเพ่ือให#ประเทศสมาชิกรับไป
ปฏิบัติเพ่ือให#การคุ#มครองแรงงานและวางมาตรการการใช#แรงงานของประเทศสมาชิกต�างๆ ให#เป	นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

เม่ือรัฐเริ่มคํานึงถึงสังคมและความเป	นอยู�ของผู#ใช#แรงงาน จนออกนโยบายท่ีคํานึงถึงสังคม
และความเป	นอยู�ของผู#ใช#แรงงานมากข้ึนโดยอาศัยแนวทางจากองค7การแรงงานระหว�างประเทศ 
(ILO) ท่ีมีอนุสัญญาและข#อแนะออกมาเพ่ือคุ#มครองลูกจ#าง ทําให#มีแนวคิดในการคุ#มครองลูกจ#างจาก
ความไม�เป	นธรรมท่ีลูกจ#างจะได#รับข้ึน 

 

2.2  แนวคิดของการใช�แรงงาน 
 
ในระยะแรกของการใช#แรงงานในยุคโรมันนั้นแนวความคิดการกระทําท่ีชอบด#วยกฎหมาย

ของนายจ#าง คือ ชนชั้นปกครองหรือนายจ#างคิดว�าทาสหรือลูกจ#างคือทรัพย7สินอย�างหนึ่งของตนเอง 
ชนชั้นปกครองหรือนายจ#างจึงมีอํานาจสั่งการ ลงโทษอย�างใดอย�างหนึ่งต�อทาสหรือลูกจ#างได# เพราะ

                                                           

14 กรรณิการ7 ชิตวงศ7, ครบเครือ่งเรื่องแรงงาน, ค#นเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2557 จาก 
http://www.hu.ac.th/academic/article/LA/aj_kannika.html 
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ถือว�าทาสหรือลูกจ#างเป	นทรัพย7สินท่ีอยู�ภายใต#อํานาจบังคับบัญชาสั่งการของชนชั้นปกครองหรือ
นายจ#าง ชนชั้นปกครองหรือนายจ#างจะสั่งการเช�นไรก็ถือว�าชอบธรรมแล#ว 

ต�อมาในยุคก�อนปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือในสมัยยุโรปตกอยู�ในยุคศักดินาหรือท่ีเรียกว�าสมัย
กลาง เป	นยุคท่ีอุตสาหกรรมเป	นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ลูกจ#างหรือในยุคนั้นคือชาวนาติดท่ีดินหรือ
แรงงาน ซ่ึงมีฐานะก่ึงทาส มีหน#าท่ีเพ่ือทํางานรับใช#เจ#านายและเสียภาษีเท�านั้น โดยมีกฎหมายบัญญัติ
ถึงหน#าท่ีไว#อย�างชัดเจน หากฝSาฝWนสิ่งท่ีกฎหมายบัญญัติไว#ย�อมได#รับการลงโทษ เจ#านายหรือนายจ#าง
จึงยังมีสิทธิในการบังคับบัญชา รวมถึงลงโทษชาวนาติดท่ีดินหรือลูกจ#างอยู�แต�ก็มิได#ทําได#อย�างเต็มท่ี
เหมือนในสมัยโรมันแต�อย�างใด เจ#านายหรือนายจ#างสามารถบังคับบัญชาและลงโทษชาวนาติดท่ีดิน
หรือลูกจ#างได#เท�าท่ีกฎหมายกําหนดไว#เท�านั้น 

ยุคต�อมาคือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมซ่ึงเป	นยุคท่ีมีความเจริญก#าวหน#าทางวิทยาศาสตร7 มีการ
ค#นพบกฎเกณฑ7ทางวิทยาศาสตร7ต�างๆ ท่ีสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี และมีการประดิษฐ7คิดค#น
เครื่องจักรพลังไอน้ําท่ีสามารถเพ่ิมกําลังในการผลิตได#เป	นจํานวนมาก ซ่ึงในตอนแรกของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมนั้นเริ่มจากการปฏิวัติทางเกษตรกรรมท่ีผู# เป	นเจ#าของท่ีดินเปลี่ยนวิธีในการทํา
เกษตรกรรมเป	นเกษตรกรรมแบบใหญ�ทําให#ชาวนาติดท่ีดินไม�มีท่ีทํากิน ไม�มีการจ#างงานในภาค
เกษตรกรรมเพ่ิมข้ึนมีแต�ลดลงทําให#แรงงานภาคเกษตรกรรมต#องมาหางานทําในเมือง จนกลายเป	น
แรงงานสําหรับระบบโรงงานท่ีเป	นกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมสมัยใหม� ทําให#เกิดชนชั้นกรรมกร
และนายทุนการทํางาน ซ่ึงในการเปลี่ยนระบบจากระบบเกษตรกรรมเป	นระบบอุตสาหกรรมนั้นใน
ระยะแรกยังไม�มีประสิทธิภาพและยังต#องปรับปรุงและขยายกิจการซ่ึงจําเป	นต#องใช#เงินเป	นจํานวน
มาก นายทุนจึงไม�สามารถจ�ายเงินให#กับกรรมกรได#มากพอ อีกท้ังยังมีแรงงานกรรมกรเป	นจํานวนมาก 
ซ่ึงก็เป	นเหตุหนึ่งท่ีทําให#นายจ#างสามารถจ�ายค�าแรงได#ถูกและเลิกจ#างได#ง�าย  

นายจ#างจึงยังมีแนวความคิดท่ีเอาเปรียบลูกจ#างอยู� การเปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรม
ไปเป	นประเทศอุตสาหกรรมนั้น เป	นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย�างมากเพราะเป	นการเปลี่ยนระบบ
การทํางานจากเกษตรกรท่ีทํางานตามสบายมาเป	นทํางานในโรงงานท่ีมีแบบแผน มีวินัยตามท่ีมีการ
กําหนดไว#ได#ยาก ทําให#กฎหมายท่ีเป	นกลไกของสังคมได#รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว 
จึงจําเป	นต#องมีการบัญญัติกฎหมายแรงงานข้ึนมาเพ่ือให#ระบบการใช#แรงงานในอุตสาหกรรมมี
ระเบียบ มีความสงบสุขและเป	นธรรมท้ังต�อผู#ใช#แรงงานและผู#ประกอบกิจการอุตสาหกรรม เพราะ
แรงงานเป	นสิ่งท่ีมีผลกระทบต�อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 

ในทางเศรษฐศาสตร7ได#มีนักคิดคนสําคัญ คือ Adam Smith ท่ีมีแนวคิดทางเศรษฐกิจในเรื่อง
เสรีนิยมและการค#าเสรีข้ึน เม่ือมีการพัฒนาอุตสาหกรรมทําให#ความต#องการผลิตผลเพ่ิมสูงข้ึนเป	น
อย�างมาก มีความต#องการสินค#าจํานวนมากทําให#นายจ#างต#องมีการแข�งขันกันในเรื่องต#นทุนตํ่าแต�ได#
กําไรสูง ซ่ึงหนึ่งในทางท่ีนายจ#างเลือกคือการลดต#นทุนทางด#านบุคลากรหรือเสียค�าจ#างให#น#อยท่ีสุด 
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ประกอบกับมีผู#ใช#แรงงานเป	นจํานวนมาก ทําให#นายจ#างรวมตัวกันเป	นสมาคมนายจ#างเพ่ือให#บรรลุ
วัตถุประสงค7ในการจ�ายค�าจ#างให#น#อยท่ีสุดเท�าท่ีจะเป	นไปได#ในศตวรรษท่ี 18 ส�วนลูกจ#างได#มีการ
รวมตัวกันเป	นสมาคมลูกจ#างหรือสมาคมคนงานเพ่ือมุ�งปกป�องคุ#มครองค�าจ#างท่ีได#รับอยู�ให#คงไว#ใน
ศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงช#ากว�าฝSายนายจ#างท่ีมีการก�อต้ังสมาคมนายจ#างข้ึนมาก�อนได#ดําเนินการเพ่ือลด
ค�าจ#างของลูกจ#างให#ต่ําลงทุกวิถีทางแม#ในป
จจุบันจะเปลี่ยนเป	นเพ่ือมิให#เพ่ิมค�าจ#างแก�ลูกจ#างแทน แต�
เม่ือสมาคมลูกจ#างรวมตัวกัน Adam Smith ได#คาดการณ7ไว#ว�าลูกจ#างจะแสดงความก#าวร#าวและทวี
ความรุนแรงต�อนายจ#างมากยิ่งข้ึนเรื่อยๆ เพราะฐานะทางเศรษฐกิจของลูกจ#างมีความแตกต�างกับ
ฐานะทางเศรษฐกิจของนายจ#างเป	นอย�างมาก ลูกจ#างจึงรวมตัวกันเพ่ือบีบบังคับให#นายจ#างยอมตกลง
เซ็นสัญญาเป	นหลักประกันความม่ันคงทางเศรษฐกิจของลูกจ#าง ซ่ึงการกระทําท่ีก#าวร#าวและเรียกร#อง
สิทธิประโยชน7ท่ีเกินกว�าเหตุนี้ ผลท่ีจะได#รับเม่ือนายจ#างตอบโต#อย�างเฉียบขาดและฉับพลัน คือ ไม�ได#
รับผลดีอะไรทางเศรษฐกิจ แต�จะได#รับการถูกลงโทษและทําลายตัวเองเท�านั้นเอง15 ทําให#เกิดการริเริ่ม
และผลักดันให#มีการคุ#มครองแรงงานด#วยการออกกฎหมายจากนักวิชาการ  

ป
จจุบันนี้นายจ#างมองเห็นว�าตนเองเป	นผู#ลงทุนในกิจการ จึงเป	นเจ#าของสถานท่ี ป
จจัยการ
ผลิตและผลผลิตท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ รวมท้ังนายจ#างมองว�าตนเองเป	นผู#ต#องเสี่ยงในการ
ขาดทุนหรือล#มละลายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการลงทุน นายจ#างจึงเห็นว�าตนเองเป	นผู#มีเอกสิทธิในการ
จัดการกิจการท่ีตนเองลงทุนไม�ว�าจะเป	นการวางแผน การจัดองค7การ การจูงใจ การควบคุม ซ่ึงรวมถึง
การแต�งต้ัง เลื่อนตําแหน�ง การเลิกจ#าง การจ#างคน การโยกย#ายตําแหน�งหน#าท่ี การมอบหมายงาน ท่ี
นายจ#างเห็นว�าเป	นเอกสิทธิของนายจ#างท่ีนายจ#างสามารถทําได# 

ลูกจ#างเองก็มองว�าตนเองเป	นผู#ลงแรงในกิจการท่ีได#เข#าทํางาน ได#รับผลตอบแทนเป	นค�าจ#างท่ี
เป	นตัวเงิน แต�ผลตอบแทนท่ีได#รับยังไม�เพียงพอบ#าง ไม�มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจบ#าง สิทธิท่ีสมควร
ได#รับก็ไม�ได#รับบ#าง จึงทําให#ลูกจ#างยังต#องการความม่ันคงหรือหลักประกันทางเศรษฐกิจและต#องการ
สิทธิท่ีตนพึงมีตามกฎหมาย 

ความคาดหวังหรือสิ่งตอบแทนท่ีนายจ#างและลูกจ#างประสงค7จะได#อยู�ในรูปของตัวเงิน
เช�นเดียวกัน จึงอาจกล�าวได#ว�าท้ังนายจ#างและลูกจ#างมีวัตถุประสงค7เดียวกัน ดังนั้นนายจ#างและลูกจ#าง
ต�างก็มองว�าตนเองมีสิทธิท่ีเกิดข้ึนมาจากความสัมพันธ7ท่ีมีต�อกัน ตามท่ีศาสตราจารย7 O Kahn 
Freund นักกฎหมายแรงงานคนสําคัญของอังกฤษได#กล�าวไว#ว�า “ความสัมพันธ7ตามสัญญาจ#าง

                                                           

15 จุรินทร7 มีมุ�งธรรม, วิวัฒนาการกฎหมายคุ�มครองแรงงาน (วิทยานิพนธ7ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร7 มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545). 
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แรงงานจะมีโดยปราศจากอํานาจของนายจ#างท่ีจะออกคําสั่ง (Power to Command) และหน#าท่ี
ของลูกจ#างท่ีจะต#องเชื่อฟ
งคําสั่ง (Duty to Obey) ไม�ได#16  

 

2.3  ความหมายของกฎหมายแรงงาน 
 
 การจะเข#าใจคําว�ากฎหมายแรงงาน ควรจะทําความเข#าใจคําว�า “แรงงาน” เสียก�อน เพราะ
แรงงานเป	นสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งในกฎหมายแรงงาน  

ความหมายของ “แรงงาน”  
คําว�าแรงงานมีความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ดังเช�น 
ในวิชาเศรษฐศาสตร7แรงงาน คําว�า “แรงงาน” หมายถึง ความพยายามของมนุษย7หรือการ

ออกแรง ในการผลิต จําหน�ายสินค#าและบริการเพ่ือประโยชน7ทางเศรษฐกิจและผู#ท่ีดําเนินการจะได#รับ
ค�าตอบแทน17 จะเห็นได#ว�า “แรงงาน” ไม�ได#หมายถึงการออกแรงเพียงอย�างเดียวเท�านั้น แต�ยังรวมถึง
การใช#สมองและสติป
ญญาอีกด#วย 

ในส�วนของป
จจัยการผลิตได#ให#ความหมายของแรงงาน ไว#ว�า “แรงงาน (Labor) หรือ
ทรัพยากรมนุษย7 หมายถึง ผู#ท่ีทํางานให#เกิดประโยชน7ทางเศรษฐกิจในการผลิต สินค#าหรือบริการโดย
อาศัยท้ังกําลังแรงกายและกําลังความคิด แต�ไม�รวมในด#านของความสามารถในการประกอบการของ
แต�ละบุคคล ในทางเศรษฐศาสตร7การใช#แรงงานจะต#องเป	นการใช#แรงงานท่ีได#รับค�าตอบแทนเป	นตัว
เงินหรือสิ่งของอย�างใดอย�างหนึ่งเท�านั้น ส�วนแรงงานท่ีไม�ได#รับผลตอบแทนจะไม�ถือว�าเป	นแรงงาน
ตามความหมายนี้แรงงานหรือท่ีนิยมเรียกกันว�า กําลังแรงงาน (Labor Force)  

ในอีกความหมายหนึ่งก็คือกลุ�มคนท่ีอยู�ในวัยทํางานท่ีมีอายุต้ังแต� 11 ปUข้ึนไป ซ่ึงพร#อม และ
เต็มใจท่ีจะทํางานไม�ว�าจะมีงานให#ทําหรือไม�ก็ตามแบ�งออกเป	น แรงงานท่ีมีทักษะ (Skilled Labor) 
ซ่ึงเป	นแรงงานท่ีได#รับการฝ�กฝนอบรมมาเป	นอย�างดี เช�น แพทย7 วิศวกรสถาปนิก ฯลฯ กับ แรงงานท่ี
ไม�มีทักษะ (Unskilled Labor) ซ่ึงเป	นแรงงานท่ีไม�ได#รับการฝ�กฝนอบรมมาก�อน ส�วนใหญ�เป	น
แรงงานท่ีใช#กําลังกายเป	นหลัก เช�น กรรมกรแบกหาม คนงานรับจ#างท่ัวไป”18 

                                                           

16 พงษ7รัตน7 เครือกลิ่น, คําอธิบายกฎหมายแรงงานเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย#, พิมพ7
ครั้งท่ี 8 (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2555), หน#า 20. 

17 นิคม จันทรวิทุร, “แรงงาน,” จดหมายข<าวราชบัณฑิตยสถาน 3, 25 (มิถุนายน 2536). 
18 ปMจจัยการผลิต, ค#นวันท่ี 12 กันยายน 2557 จาก http://blog.eduzones.com/jipatar 

/85923 
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คาร7ล มาร7คซ7 ได#กล�าวว�า “แรงงานเป	นกิจกรรมการทํางานกับโลกแห�งวัตถุ โลกแห�งวัตถุ คือ 
วัตถุดิบ และเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต หรือเรียกว�า ป
จจัยการผลิต”19 

พจนานุกรมของญ่ีปุSนได#ให#ความหมายของคําว�าแรงงานไว#ว�า “การใช#ร�างกายทํางาน 
โดยเฉพาะมีเป�าหมายในการได#รับรายได# ใช#ความรู# ร�างกายในการทํางาน  

ทางเศรษฐศาสตร7กล�าวว�า การกระทําท่ีไม�มีความพยายามของมนุษย7ในการมุ�งเข#าหาการผลิต 
เปลี่ยนการทํางานเองตามธรรมชาติเป	นการกระทําท่ีมีลําดับข้ันตอนในใช#ชีวิตหรือข้ันตอนในการผลิต 
ใช#พลังของแรงงาน อุปโภคบริโภค”20 

จากความหมายต�างๆ ท่ีได#กล�าวมาแล#วก็พอท่ีจะสรุปความหมายของแรงงานได#ว�า แรงงาน  
หมายถึง ผู#ท่ีทํางานอยู�โดยใช#พลังกายหรือสติป
ญญาในการทํางานผลิตเพ่ือให#ได#สินค#าและบริการ เพ่ือ
แลกกับรายได#หรือค�าจ#างในการหาเลี้ยงชีพไม�ว�าผู#นั้นจะมีความรู#ความชํานาญในงานท่ีทําหรือไม� 
แรงงานเกิดข้ึนเพ่ือรับจ#างในการทํางานในฐานะลูกจ#าง มีลูกจ#างก็ต#องมีนายจ#าง มีความสัมพันธ7 ถ#าไม�
มีตัวควบคุมก็จะเกิดความวุ�นวาย เดือดร#อนจึงต#องมีกฎหมายท่ีจะมาควบคุมหรือกําหนดกฎเกณฑ7ใน
เรื่องนี้ 

ดังนั้น “กฎหมายแรงงาน” เป	นกฎหมายท่ีมีความหมายกว#าง เพราะหมายถึงกฎหมายท่ีรัฐ
ออกมาเพ่ือกําหนดสิทธิ หน#าท่ี สิ่งท่ีต#องปฏิบัติระหว�างนายจ#าง ลูกจ#างและรัฐเพ่ือให#ความคุ#มครอง
ลูกจ#าง การจ#างงานเป	นไปอย�างเหมาะสม มีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและร�างกาย  
ฝSายนายจ#างเองก็มีแรงงานในการผลิตและบริการท่ีคงท่ีในระยะเวลายาวนาน ประเทศชาติก็จะมี
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม21 

จากคําอธิบายดังกล�าวจะเห็นได#ว�า “นายจ#าง” หมายถึง ผู#ลงทุนในกิจการท่ีหวังในผลกําไรท่ี
ได#จากการประกอบกิจการท่ีตนลงทุนไป ในรูปของกําไร โดยท่ีนายจ#างตกลงรับลูกจ#างเข#าทํางานโดย
จ�ายค�าจ#างให#เพ่ือแลกกับการทํางานของลูกจ#างเพ่ือให#ได#ซ่ึงผลผลิตหรือการบริการ นอกจากนั้นคําว�า 
นายจ#าง ยังรวมถึงผู#ซ่ึงได#รับมอบหมายให#ทํางานแทนนายจ#าง หรือในกรณีท่ีนายจ#างเป	นนิติบุคคล
หมายความรวมถึงผู#มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและผู#ซ่ึงได#รับมอบหมายจากผู#มีอํานาจกระทํา

                                                           

19 โครงการรณรงค#เพ่ือแรงงานไทย, ค#นวันท่ี 28 ธันวาคม 2557 จาก http://www. 
thailabour.org/autopagev4/show_page.php?topic_id=764&auto_id=8&TopicPk= 

20ความหมายของแรงงาน, ค#นวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 จาก http://dictionary.goo.ne.jp 
/leaf/jn2/235884/m0u/ 

21 วิชัย ล้ําสุทธ,ิ บทบัญญัติของกฎหมายคุ�มครองแรงงานท่ีไม<เป�นธรรมต<อนายจ�าง 
(วิทยานิพนธ7ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย7, 2543). 
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การแทนนิติบุคคลให#ทําการแทนด#วย22 อีกท้ังนายจ#างต#องมีอํานาจบังคับบัญชาด#วย หากนายจ#างไม�มี
อํานาจบังคับบัญชาแม#จะมีการจ�ายเงินค�าจ#างก็ยังไม�ใช�การจ#างแรงงาน 

ส�วน “ลูกจ#าง” หมายถึง ผู#ท่ียอมปฏิบัติ หรือกระทํางานการในกิจการท่ีมีผู#ลงทุนอยู�แล#วโดย
รับค�าจ#างไม�ว�าจะเรียกชื่ออย�างไร โดยลูกจ#างหมายถึงลูกจ#างทุกประเภท 

ความคาดหวังหรือสิ่งตอบแทนท่ีนายจ#างและลูกจ#างประสงค7จะได#อยู�ในรูปของตัวเงิน
เช�นเดียวกัน จึงอาจกล�าวได#ว�าท้ังนายจ#างและลูกจ#างมีวัตถุประสงค7เดียวกัน ดังนั้นนายจ#างและลูกจ#าง
ต�างก็มองว�าตนเองมีสิทธิท่ีเกิดข้ึนมาจากความสัมพันธ7ท่ีมีต�อกัน ตามท่ีศาสตราจารย7 O Kahn 
Freund นักกฎหมายแรงงานคนสําคัญของอังกฤษได#กล�าวไว#ว�า “ความสัมพันธ7ตามสัญญาจ#าง
แรงงานจะมีโดยปราศจากอํานาจของนายจ#างท่ีจะออกคําสั่ง (Power to Command) และหน#าท่ี
ของลูกจ#างท่ีจะต#องเชื่อฟ
งคําสั่ง (Duty to Obey) ไม�ได#23 

 

2.4 ลักษณะของกฎหมายแรงงาน 
 

 กฎหมายแรงงานเป	นกฎหมายท่ีมีลักษณะพิเศษต�างจากกฎหมายท่ัวๆ ไป กล�าวคือ เป	น
กฎหมายท่ีมีการผสมผสานระหว�างกฎหมายเอกชน เช�น สิทธิในการเข#าทําสัญญาของคู�สัญญา เป	นต#น 
และกฎหมายมหาชนท่ีมุ�งคุ#มครองความสงบเรียบร#อยของประชาชน อีกท้ังยังมีความยืดหยุ�นสามารถ
ปรับได#ตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจและสังคม24 
 
 2.4.1  เป�นกฎหมายท่ีมีท้ังส<วนท่ีเป�นเอกชนและส<วนท่ีเป�นมหาชน 
 กฎหมายแรงงานเป	นกฎหมายท่ีมีลักษณะพิเศษเป	นการผสมผสานระหว�างกฎหมายมหาชนท่ี
มุ�งคุ#มครองความสงบเรียบร#อยของประชาชนท่ีมีรัฐเป	นผู#ดูแล ควบคุมเพ่ือให#เกิดความสงบสุขใน
ประเทศ มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ กับกฎหมายเอกชนท่ีเป	นตัวกําหนดความสัมพันธ7ระหว�าง
นายจ#างและลูกจ#างในทางแพ�ง ซ่ึงนายจ#างและลูกจ#างมีสิทธิเสรีภาพท่ีจะเจรจาต�อรอง เข#าทําสัญญา
กันเองได#โดยท่ีข#อตกลงดังกล�าวต#องไม�ขัดต�อกฎมายท่ีเก่ียวด#วยความสงบเรียบร#อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือข#อตกลงดังกล�าวจะต#องไม�ต่ํากว�าเกณฑ7ข้ันตํ่าท่ีกฎหมายได#กําหนดไว# 

                                                           

22 มาตรา 5 แห�งพระราชบัญญัติคุ#มครองแรงงาน พ.ศ.2551 
23 พงษ7รัตน7 เครือกลิ่น, เรื่องเดิม, หน#า 20. 
24 ลักษณะกฎหมายแรงงาน, ค#นวันท่ี 12 เมษายน 2558 จาก http://chansin_labour 

_union.igetweb.com/articles/570982. . .99.html 
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ส�วนท่ีเป	นกฎหมายเอกชน กําหนดถึงความสัมพันธ7ระหว�างนายจ#างและลูกจ#างในทางแพ�ง ซ่ึง
ความสัมพันธ7ระหว�างนายจ#างกับลูกจ#าง คือ นายจ#างและลูกจ#างมีสิทธิเสรีภาพในการตกลง เจรจา
ต�อรองโดยแต�ละฝSายจะต#องระมัดระวังรักษาผลประโยชน7ของตนด#วยตนเอง แม#ข#อตกลงดังกล�าวจะ
แตกต�างไปจากท่ีกฎหมายบัญญัติไว#หรือท่ีกฎหมายไม�ได#บัญญัติไว# แต�ถ#าไม�ขัดต�อกฎหมายท่ีว�าด#วย
ความสงบเรียบร#อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนแล#วข#อตกลงนั้นก็เป	นอันใช#ได#  

ส�วนท่ีเป	นกฎหมายมหาชน มีวัตถุประสงค7เพ่ือคุ#มครองประโยชน7ของมหาชนมากกว�าสิทธิ
เสรีภาพในการเข#าทําสัญญาของคู�สัญญา โดยรัฐในฐานะท่ีเป	นผู#มีอํานาจเหนือกว�าบัญญัติข้ึนเป	น
ข#อบังคับ ให#นายจ#างและลูกจ#างผู#ซ่ึงมีฐานะด#อยกว�ารัฐให#ปฏิบัติ หรือละเว#นปฏิบัติการอย�างใดอย�าง
หนึ่งเก่ียวกับการจ#างและการทํางาน ถ#านายจ#างหรือลูกจ#างหรือบุคคลท่ีเก่ียวข#องผู#ใดฝSาฝWนไม�ปฏิบัติ
ตามกฎหมายนี้ จะมีความผิดและจะได#รับโทษจากรัฐ ซ่ึงถือเป	นกฎหมายท่ีเก่ียวด#วยความสงบ
เรียบร#อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ทําให#นิติกรรมฝSาฝWนกฎหมายในส�วนนี้จะตกเป	นโมฆะ ใช#
บังคับไม�ได#25 

 
 2.4.2  เป�นกฎหมายท่ีมีผลกระทบต<อเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
 กฎหมายแรงงานเป	นกฎหมายท่ีบังคับใช#กับประชาชนท่ีเป	นแรงงานซ่ึงนับเป	นประชากร
จํานวนมากและเป	นประชากรกลุ�มสําคัญของประเทศ จากการสํารวจของสํานักสถิติแห�งชาติพบว�า ใน
เดือนกันยายน พ.ศ.2557 มีจํานวนประชากรท่ีอายุมากกว�า 15 ปUข้ึนไป จํานวน 54 ล#าน 9 แสน 3 
หม่ืนคน เป	นผู#ท่ีอยู�ในกําลังแรงงานประมาณ 38 ล#าน 8 แสน 5 หม่ืนคน คิดเป	นร#อยละ 70.726 ซ่ึง
เกินครึ่งของประชากรท่ีอายุมากกว�า 15 ปU นอกจากนั้นยังมีแรงงานต�างด#าวท่ีจดทะเบียนถูกต#องตาม
กฎหมาย จํานวน 1,311,761 คน (แรงงานต�างด#าว 1,233,950 คน ผู#ติดตาม 77,811 คน)27 
 ดังนั้นกฎหมายแรงงานจึงมีผลกระทบต�อประชากรจํานวนมากในสังคมไม�ว�าจะเป	นทางตรง
หรือทางอ#อม เช�น การกําหนดอัตราค�าจ#างข้ันตํ่าของรัฐ มีผลกระทบกับรายได#ของลูกจ#าง ต#นทุนการ
ผลิตของนายจ#าง รวมท้ังศักยภาพในการส�งออกของประเทศ การออกกฎหมายเก่ียวกับการเข#ามา

                                                           

25 พงษ7รัตน7 เครือกลิ่น, เรื่องเดิม, หน#า 23. 
26 สํานักงานสถิติแห�งชาติ, เอกสารรายงานภาวการณ#ทํางานของประชากรปQ 2557 เดือน

กันยายน, ค#นวันท่ี 11 ธันวาคม 2557 จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/ 
themes/files/lfs57/reportSep.pdf 

27 กระทรวงแรงงาน, สรุปยอดรวมการจดทะเบียนแรงงานต<างด�าว ณ ศูนย#บริการจด
ทะเบียนแรงงานต<างด�าว ตั้งแต< 26 มิถุนายน–10 ตุลาคม 2557, ค#นวันท่ี 20 ธันวาคม 2557 จาก 
http://wp.doe.go.th/wp/images/pr/pr_oss101057.pdf 
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ลงทุนของชาวต�างชาติ รวมท้ังนโยบายต�างๆ ของรัฐไม�ว�าจะเป	นการลงทุน อัตราเงินเฟ�อ การ
เปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู#บริโภคท่ีมีผลกระทบต�ออัตราการจ#างงานและการว�างงานของประชากรใน
ประเทศ ซ่ึงจะมีผลต�อสภาพทางเศรษฐกิจและการดํารงชีวิตของประชากรในสังคมท่ีจะมีผลต�อความ
เจริญก#าวหน#า หรือความชะงักทางเศรษฐกิจ ความเสถียรภาพและความม่ันคงทางการเมืองของ
ประเทศ 
 

2.4.3  เป�นกฎหมายท่ีมีลักษณะยืดหยุ<นได� 
กฎหมายแรงงานเป	นกฎหมายท่ีใช#กับประชากรส�วนมากของประเทศ ซ่ึงสภาพเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงอยู�เสมอโดยเฉพาะราคาสินค#าอุปโภคบริโภคท่ีมักจะมีการปรับ
ราคาสูงข้ึนตามกระแสโลกาภิวัตน7ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจะส�งผลให#ค�าครองชีพของประชากรสูง
ตามไปด#วย กฎหมายสามารถเปลี่ยนค�าแรงข้ันตํ่าของผู#ใช#แรงงานให#เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ
ท่ีเปลี่ยนไปได#โดยง�าย 

 
2.4.4  เป�นกฎหมายสวัสดิการสังคม 

 กฎหมายแรงงานเป	นกฎหมายรัฐบัญญัติข้ึนโดยมีวัตถุประสงค7เพ่ือประโยชน7และความเป	น
ธรรมของสังคม โดยเฉพาะการประกันความม่ันคงให#แก�ลูกจ#าง ให#มีรายได#พอเพียงต�อการดํารงชีวิตใน
สังคมได#อย�างปกติสุข  ได#รับการชดเชยเม่ือถูกเลิกจ#างโดยไม�เป	นธรรม  หรือได#รับเงินทดแทนเม่ือ
ประสบอันตรายเนื่องจากปฏิบัติงาน ได#รับการรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บปSวย  ได#รับการคุ#มครองความ
ปลอดภัยในระหว�างการทํางาน ได#รับการประกันทางการเงินท้ังตอนทํางานและตอนเกษียณอายุ โดย
รัฐจะเป	นผู#ดําเนินมาตรการต�างๆ เช�น การจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพ่ือเป	นหลักประกันทาง
การเงินให#กับลูกจ#างโดยลูกจ#างจ�ายเงินส�วนหนึ่งท่ีเรียกว�าเงินสะสม ส�วนนายจ#างจ�ายเงินอีกส�วนท่ี
เรียกว�าเงินออมเพ่ือให#ลูกจ#างได#มีวินัยในการออม จะได#มีเงินออมไว#ใช#ในยามท่ีแก�ชราจนไม�สามารถ
ทํางานได# การจัดต้ังกองทุนประกันสังคมเพ่ือเป	นหลักประกันสําหรับลูกจ#างในเวลาท่ีเจ็บปSวยหรือ
ประสบอันตรายจากงาน ทุพพลภาพ คลอดบุตร ชราภาพ ว�างงาน และอ่ืนๆ ซ่ึงลูกจ#างท่ีเดือดร#อนจะ
ได#รับความช�วยเหลือจากกองทุนตามหลักเกณฑ7และเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไว# ไม�ว�าจะเป	นในเวลา
ท่ีลูกจ#างได#รับความเดือดร#อนหรือในเวลาปกติท่ัวไป 
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2.5  วัตถุประสงค#ของกฎหมายแรงงาน 
 
 กฎหมายแรงงานเป	นกฎหมายสําคัญของทุกประเทศ กฎหมายแรงงานได#ให#คุณประโยชน7กับ
ประเทศท้ังในด#านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองระหว�างประเทศด#วย ดังนั้นกฎหมายแรงงานมี
วัตถุประสงค7ดังต�อไปนี้ 

1.  เพ่ือให#เกิดความเป	นธรรมในสังคม กฎหมายแรงงานกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าในการใช#งาน
แรงงาน ทําให#ความเอารัดเอาเปรียบในการจ#างงานระหว�างนายจ#างและลูกจ#างลดลงได#ในระดับหนึ่ง 

2.  เพ่ือให#เกิดความสงบสุขในสังคมอุตสาหกรรม เนื่องจากกฎหมายแรงงานกําหนดถึงวิธีการ 
แนวทางและข้ันตอนในการระงับข#อพิพาทหรือข#อขัดแย#งทางแรงงาน ให#ยุติลงให#ใกล#เคียงกับท่ีทุกฝSาย
ต#องการมากท่ีสุด ทําให#ข#อพิพาทหรือข#อขัดแย#งทางแรงงานลดลง สังคมอุตสาหกรรมมีความสงบสุข
ข้ึน 

3.  ถนอมแรงงานและคุณภาพชีวิต เพ่ือให#ลูกจ#างมีสุขภาพอันดี สามารถทํางานได#
ประสิทธิภาพสูงสุด และลูกจ#างผู#ใช#แรงงานก็จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในการทํางานในระยะยาว เนื่องจาก
กฎหมายแรงงานจะกําหนดในเรื่องการทํางานอย�างปลอดภัยของลูกจ#าง กําหนดให#นายจ#างมีการจัด
สภาพแวดล#อมในการทํางานท่ีเหมาะสม ปลอดภัย 

4.  พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กฎหมายแรงงานท่ีกําหนดค�าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
คุณภาพและปริมาณของผลผลิตโดยรวมในประเทศ จะทําให#เกิดการหมุนเวียนของกระแสเงินตราไม�
ว�าจะในหรือนอกประเทศท่ีมีผลกระทบกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ 

5.  การส�งเสริมการลงทุน กฎหมายแรงงานท่ีกําหนดอย�างเหมาะสมถึงบทลงโทษและเนื้อหา 
มีความน�าเชื่อถือในการพิจารณาวินิจฉัยข#อพิพาทหรือข#อขัดแย#งทางแรงงานระหว�างนายจ#างและ
ลูกจ#าง รวมท้ังมีสถาบันท่ีน�าเชื่อถือในการพิจารณาวินิจฉัยข#อพิพาทหรือข#อขัดแย#งทางแรงงาน
เหล�านั้น ย�อมเป	นการสร#างความน�าเชื่อถือและเป	นป
จจัยหนึ่งท่ีนักลงทุนชาวต�างชาติใช#ประกอบการ
พิจารณาลงทุนในประเทศ 

6.  การดํารงศักด์ิศรีในสังคมระหว�างประเทศ เม่ือกฎหมายแรงงานสอดคล#องกับอนุสัญญา
หรือข#อแนะนําขององค7การแรงงานระหว�างประเทศ และคล#ายกับบทบัญญัติกฎหมายแรงงานท่ี
ทันสมัยในประเทศท่ีพัฒนาทางอุตสาหกรรมแล#ว ย�อมแสดงให#เห็นถึงการพัฒนากฎหมายในประเทศ
นั้น อีกท้ังเป	นการแสดงถึงศักด์ิศรีในสังคมระหว�างประเทศ ได#รับการยอมรับจากนานาประเทศท่ี
กฎหมายแรงงานมีการพัฒนาไปแล#ว ในทางกลับกันถ#าประเทศใดกฎหมายแรงงานยังขัดกับหลักสากล 
เช�น การจ#างแรงงานเด็กอายุน#อยไม�เกิน 10 ปUทํางาน ย�อมทําให#นานาประเทศต้ังข#อรังเกียจ ประณาม
หรือประท#วงหรือไม�ทําการติดต�อค#าขายด#วย ทําให#สภาพเศรษฐกิจและสังคมประเทศย่ําแย�ลงได# 
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2.6  ความหมาย แนวคิดของความไม<เป�นธรรม 
 

การจ#างแรงงาน จําเป	นต#องมีความสัมพันธ7ระหว�างนายจ#างกับลูกจ#าง ซ่ึงความสัมพันธ7
ระหว�างนายจ#างและลูกจ#างนั้นมีท้ังในทางบวกและในทางลบ เนื่องจากนายจ#างและลูกจ#างต#องพ่ึงพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน แต�การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันนั้นอาจจะทําให#เกิดประโยชน7หรือเสียประโยชน7
ข้ึนไม�ว�าจะเป	นฝSายนายจ#างหรือลูกจ#าง ท่ีอาจจะก�อให#เกิดป
ญหาทางด#านแรงงานสัมพันธ7 ซ่ึงจะต#อง
ทําความเข#าใจในสิทธิและหน#าท่ีท่ีต�างฝSายต�างมีซ่ึงกันและกันเสียก�อน  

ระหว�างนายจ#างและลูกจ#างจึงมีความสัมพันธ7เกิดข้ึน โดยนายจ#างต#องปฏิบัติต�อลูกจ#างเสมือน
มือท้ังสองของตน ส�วนลูกจ#างจะต#องปฏิบัติต�อนายจ#างด#วยการพยายามปฏิบัติงานอย�างเต็มท่ีเพ่ือให#
เกิดผลกําไรตามเจตนารมณ7ของนายจ#าง จึงจะทําให#ความสัมพันธ7ท่ีมีต�อกันไปด#วยกันได# ป
ญหาทาง
ข#อพิพาทแรงงานท่ีอาจจะเกิดข้ึนก็จะลดน#อยลง บรรยากาศ สิ่งแวดล#อมในการทํางานก็จะเป	นไป
ด#วยดี 

ก�อนหน#าท่ีจะศึกษาถึงความไม�ชอบธรรม จําเป	นจะต#องศึกษาถึงแนวคิดความชอบธรรมของ
นายจ#างและลูกจ#างเสียก�อน  

 
2.6.1  แนวคิดอันเก่ียวด�วยความชอบธรรมของนายจ�างและลูกจ�าง 
แนวคิดอันเก่ียวกับความการกระทําท่ีชอบธรรมของนายจ#างในระยะแรกนั้น นายจ#างคิดว�า

ตนเองเป	นนายจ#างมีอํานาจสั่งการอย�างใดอย�างหนึ่งแก�ลูกจ#าง รวมท้ังมีอํานาจลงโทษลูกจ#างได#ด#วย 
เพราะถือว�าเม่ือลูกจ#างสมัครใจเข#ามาอยู�ในบังคับบัญชาของนายจ#างแล#ว ลูกจ#างต#องยอมรับอํานาจสั่ง
การของนายจ#าง ในยุคต�อมานายจ#างมีความเห็นอกเห็นใจ เมตตาลูกจ#างมากข้ึน จึงเกิดแนวคิดแบบ
พ�อกับลูก (Paternalism) เพราะนายจ#างเริ่มมองเห็นความสําคัญของลูกจ#างและมีความเอาใจใส�
ลูกจ#างมากข้ึน โดยเฉพาะลูกจ#างท่ีมีฝUมือ 

ในยุคเริ่มทําอุตสาหกรรม นายจ#างมองลูกจ#างเป	นส�วนหนึ่งของการผลิต ซ่ึงในระยะนี้มีการ
จ#างงานมากข้ึน แรงงานท่ีจ#างมีราคาถูกโดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง เนื่องจากฐานะทาง
เศรษฐกิจของนายจ#างได#เปรียบกว�าฐานะทางเศรษฐกิจของลูกจ#าง อีกท้ังลูกจ#างขาดความเสมอภาค
ข้ันพ้ืนฐานในการเข#าทําสัญญาจ#างแรงงานกับนายจ#าง ยิ่งมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเอาเครื่องจักรเข#า
มาใช#แทนแรงงานมนุษย7มากข้ึน นายจ#างยิ่งสามารถกําหนดค�าจ#างและเลิกจ#างได#ตามใจชอบมาก
ยิ่งข้ึนเนื่องจากแรงงานมนุษย7มีมาก นอกจากนี้ความต#องการเข#าทํางานมีมากกว�าความต#องการจ#างง
งานก็เป	นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให#นายจ#างเป	นฝSายเลือกได#มากข้ึน 

สําหรับในป
จจุบัน นายจ#างเห็นว�าตนเป	นผู#ลงทุนในกิจการจึงเป	นเจ#าของกิจการ สถานท่ี 
รวมท้ังผลผลิตต�างๆ และนายจ#างยังต#องเสี่ยงภัย (Risk) ในการล#มละลายด#วยจึงควรเป	นเอกสิทธิของ
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นายจ#าง (Employer’s Prerogative) ในการจัดการกิจการไม�ว�าจะเป	นในเรื่องการวางแผน 
(Planning) การจัดการองค7การ (Organizing) การจูงใจ (Motivating) ตลอดจนการควบคุม 
(Controlling) แนวคิดในเรื่องเอกสิทธิของนายจ#าง ในบางประเทศได#กําหนดเรื่องการแต�งต้ังหรือ
เลื่อนตําแหน�งลูกจ#าง การโยกย#ายหน#าท่ีการงาน การจ#างหรือปลดลูกจ#างออก รวมท้ังการรับลูกจ#างท่ี
เลิกจ#างหรือเกษียณกลับเข#าทํางาน ท่ีถือว�าเป	นมาตรฐานเดียวกัน 

การกระทําท่ีชอบด#วยกฎหมายของนายจ#างและลูกจ#างนั้น ก�อให#เกิดความสัมพันธ7ท่ีมีต�อกัน
และกัน และความสัมพันธ7ท่ีมีต�อกันและกันนั้นก�อให#เกิดสิทธิระหว�างกันข้ึน ซ่ึงสิทธินี้ท้ังนายจ#างและ
ลูกจ#างต�างก็มีตามหลักเกณฑ7ท่ีเกิดข้ึนจากความสัมพันธ7ท่ีมีต�อกัน “สิทธิ” หมายถึง ประโยชน7ท่ี
กฎหมายรับรองและคุ#มครองให# แต�สิทธิดังกล�าวนี้นี้มิใช�เกิดข้ึนมาเด่ียวๆ สิทธิท่ีเกิดข้ึนนี้เกิดข้ึนมา
พร#อมกับ “หน#าท่ี” ท่ีหมายถึง ความจําเป	นท่ีจะต#องปฏิบัติเพ่ือเคารพต�อสิทธิของอีกฝSายหนึ่ง สิทธิ
และหน#าท่ีเป	นสิ่งท่ีต#องอยู�คู�กันเสมอไม�สามารถแยกกันได# ทําให#นายจ#างและลูกจ#างต#องปฏิบัติตาม
หน#าท่ีท่ีตนมีต�อสิทธิท่ีอีกฝSายมีอยู� เช�น นายจ#างมีสิทธิบังคับบัญชาลูกจ#างในสิ่งท่ีชอบด#วยกฎหมาย 
ลูกจ#างก็ต#องมีหน#าท่ีต#องปฏิบัติตามคําสั่งท่ีเกิดจากสิทธิท่ีชอบด#วยกฎหมายของนายจ#างนั้น เม่ือ
ลูกจ#างมีสิทธิได#รับค�าจ#างตอบแทนการปฏิบัติท่ีได#กระทําไปตามท่ีกฎหมายได#บัญญัติสิทธิไว#โดยชอบ 
นายจ#างก็มีหน#าท่ีต#องจ�ายค�าตอบแทนให#กับการปฏิบัติงานท่ีชอบด#วยกฎหมายของลูกจ#างนั้น 

 
2.6.2  ความหมายของความไม<เป�นธรรม 

 ความไม�เป	นธรรมหรือการปฏิบัติท่ีไม�เป	นธรรม (Unfair Treatment)  หมายความถึง การ
กระทําท่ีไม�ชอบด#วยเหตุผลหรือหรือการกระทําท่ีมีลักษณะเป	นความไม�เป	นธรรมในตัวเอง ท่ีไม�มี
กฎหมายบัญญัติไว#ว�าการกระทําเช�นนั้นเป	นการปฏิบัติอย�างไม�เป	นธรรม ซ่ึงต�างจากคําว�า การกระทํา
อันไม�เป	นธรรม (Unfair Labour Practices) ซ่ึงหมายถึง การกระทําท่ีไม�สมควรปราศจากเหตุผลและ
ความชอบธรรมของฝSายนายจ#างต�อฝSายลูกจ#าง หรือของบุคคลอ่ืนต�อฝSายลูกจ#างหรือฝSายนายจ#างโดย
มุ�งหวังท่ีจะกลั่นแกล#ง ทําลาย ขัดขวาง หน�วงเหนี่ยว เอารัดเอาเปรียบ หรือทําให#เสียหาย เพ่ือให#ฝSาย
ท่ีถูกกระทําเลิกล#ม ระงับยับยั้ง ท#อถอย หวาดกลัวต�อการใช#สิทธิต�างๆ โดยชอบตามกฎหมาย28 
 
 
 
 

                                                           

28 ณรงค7 ฉิมธนู, เอกสารการกระทําอันไม<เป�นธรรม กรรมการแรงงานสัมพันธ#, ค#นวันท่ี 16 
เมษายน 2558 จาก http://www.trclabourunion.com/d815.doc 
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2.6.3  แนวคิดของความไม<เป�นธรรม 
 การปฏิบัติระหว�างนายจ#างและลูกจ#างมีแนวคิดว�าระหว�างนายจ#างและลูกจ#างต#องมีการ
ปฏิบัติท่ีเป	นธรรมระหว�างกัน ซ่ึงในทางปฏิบัติจริงแล#วสภาพของการทํางานมีไม�น#อยท่ีลูกจ#างปฏิบัติ
กับนายจ#างอย�างไม�เป	นธรรม 

2.6.3.1 สิทธิของนายจ#าง 
ตามปกติท่ัวไป นายจ#างย�อมมีสิทธิและอํานาจในการบริหารจัดการในกิจการท่ีตน

ดําเนินการอยู� โดยได#เกิดสิทธิท่ีจะบริหารกิจการให#สําเร็จลุล�วงไปได#ด#วยดี เช�น สิทธิในการร�างกฎ 
ระเบียบ ข#อบังคับ เง่ือนไขในการทํางานเพ่ือนํามาใช#บังคับในกิจการหรือสถานประกอบการของตน 
รวมท้ังยังมีอํานาจในการลงโทษลูกจ#างท่ีกระทําผิดกฎข#อบังคับภายในกิจการหรือสถานประกอบการ
นั้นด#วย ซ่ึงสิทธิของนายจ#างมาจากสิทธิในการเป	นเจ#าของทุนและทรัพย7สินท่ีเป	นความชอบธรรมของ
นายจ#างในการจัดการ ซ่ึงแยกออกได#เป	น 

1) สิทธิท่ีเก่ียวกับการผลิต 
 นายจ#างมีสิทธิท่ีจะกําหนดเพ่ิมหรือลดผลผลิต กําลังการผลิต ควบคุมการ

ผลิต วิธีการผลิต การจัดกระบวนการผลิต การกําหนดองค7การในการจัดการการผลิตแต�ละประเภท 
หรือการกระจายหน�วยการผลิต ท้ังยังมีสิทธิท่ีจะกําหนดเป�าหมายในการผลิต ควบคุม รวมท้ังสิทธิใน
การออกแบบการผลิต 

2) สิทธิท่ีจะกําหนดวิธีการจัดการกับผลผลิต 
นายจ#างมีสิทธิท่ีจะตัดสินว�าจะนําสินค#าท่ีผลิตไปจําหน�ายช�องทางไหน สิทธิ

ในการจัดการด#านการตลาด การโฆษณาสินค#า รวมถึงการกําหนดราคาสินค#าท่ีได#ผลิตออกมาด#วย 
3) สิทธิท่ีจะตัดสินใจทางด#านการเงิน 
การควบคุมทุน การจัดการเรื่องผลกําไรและเงินป
นผลรวมถึงการจํานอง 

ซ้ือขายอสังหาริมทรัพย7 ผลประโยชน7และการชดเชยท่ีจะจ�ายให#แก�ลูกจ#าง 
4) สิทธิท่ีจะรวมกิจการหรือเลิกกิจการ 
เม่ือเห็นสมควรท่ีจะจัดการองค7การ หรือปรับปรุงองค7การใหม� หรือเม่ือเห็น

ว�าขาดทุนจนไม�สามารถดําเนินกิจการต�อได# ก็มีสิทธิท่ีจะเลิกกิจการได# 
5) สิทธิในการเก็บรักษาความลับ 
เก็บรักษาบัญชีการเงินของกิจการ สิทธิในการกําหนดกระบวนการทาง

บัญชี การทํารายงานการบัญชีภายในกิจการ และทํารายงานการเงินเสนอต�อคณะกรรมการบริหาร
ตามท่ีคณะกรรมการต#องการ 
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6) สิทธิในการควบคุมบังคับบัญชาลูกจ#างในการทํางาน29 
การควบคุมให#ลูกจ#างเข#าหรือออกจากงาน หรือการหยุดพักตามเวลาท่ี

กําหนดไว#ตามข#อบังคับเก่ียวกับการทํางานหรือการควบคุมให#มีการทํางานตามแผนท่ีมีการวางไว# ยัง
รวมถึงสิทธิในการมอบหมายหน#าท่ีการงานให#ลูกจ#างทํางานด#วย 

7) สิทธิในการจ#างแรงงาน 
ในการจ#างลูกจ#างเข#าทํางานนั้น จะต#องเริ่มจากกําหนดคุณสมบัติของ

ผู#สมัครท่ีเหมาะสมกับตําแหน�งท่ีต#องการ รับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข#าทํางานโดยการสอบ
สัมภาษณ7เพียงอย�างเดียวหรือจะสอบข#อเขียนด#วยก็ได# เม่ือผ�านการคัดเลือกแล#วจะมีการทําสัญญา
ประกันในการทํางานด#วยหรือไม�ก็ได# แต�ในการจ#างงานนี้นายจ#างต#องให#ความยุติธรรมไม�เลือกปฏิบัติ30

ในการคัดเลือกผู#สมัครงาน โดยจะต#องพิจารณาผู#สมัครงานด#วยเหตุผล ไม�เลือกเพศ ผิว ศาสนา เชื้อ
ชาติ ความคิดทางการเมือง ถ่ินกําเนิดและการสืบเชื้อสาย กล�าวคือ พิจาณาผู#สมัครงานด#วยระบบ
คุณธรรม (Merit System) ไม�ใช�ระบบอุปถัมภ7 (Spoil System) และรวมถึงต#องไม�มีการเลือกปฏิบัติ
เพราะเหตุท่ีผู#สมัครเป	นสมาชิกสหภาพแรงงานด#วย 

8) สิทธิในการเปลี่ยนแปลงตําแหน�งภายในองค7การ 
โดยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจเกิดข้ึนได# 5 ประเภท ได#แก� เลื่อน

ตําแหน�ง (Promotion) โยกย#าย (Transfer) ลดข้ัน (Demotion) ให#ออกจากงานชั่วคราว (Lay off) 
และการเลิกจ#าง (Discharge) 

2.6.3.2 สิทธิของลูกจ#าง 
ตามปกติ ลูกจ#างมีหน#าท่ีหลักท่ีจะต#องทํางานให#แก�นายจ#างแล#วยังต#องปฏิบัติตาม

และเชื่อฟ
งคําสั่ง คําบังคับบัญชาท่ีชอบด#วยกฎหมายของนายจ#าง อีกท้ังยังต#องปฏิบัติงานด#วยความ
ซ่ือสัตย7สุจริต รักษาความลับทางอุตสาหกรรมของนายจ#าง และละเว#นการกระทําท่ีเป	นการแข�งขันกับ
นายจ#างด#วย นอกจากนี้ลูกจ#างยังมีหน#าท่ีตามกฎหมายประกันสังคมในการจ�ายเงินสมทบเข#ากองทุน
ประกันสังคมร�วมกับนายจ#างและรัฐบาลอีกด#วย 

2.6.3.3 สิทธิและหน#าท่ีของนายจ#างและลูกจ#างโดยการรับรองของกฎหมาย 
สิทธิของนายจ#างและลูกจ#างท่ีได#รับการยอมรับและรับรองว�าเป	นสิทธิพ้ืนฐานตาม

กฎหมายได#กําหนดไว#โดยองค7การสหประชาชาติ ซ่ึงได#วางมาตรฐานการปฏิบัติท่ัวไปไว#ในปฏิญญา
สากลว�าด#วยสิทธิมนุษยชนท่ีมีผลบังคับต�อรัฐท่ีให#สัตยาบันไว#และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ อนุสัญญาต�างๆ 
ขององค7การแรงงานระหว�างประเทศท่ีเป	นแม�แบบหรือเป	นหลักสากลของกฎหมายแรงงาน รวมถึง

                                                           

29 มาตรา 583 แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย7 
30 มาตรา 30 แห�งรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
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สิทธิและหน#าท่ีของนายจ#างและลูกจ#างตามกฎหมายท่ีเก่ียวข#องกับการแรงงานของประเทศนั่นๆ ด#วย 
ได#แก� 

1) ปฏิญญาสากลว�าด#วยสิทธิมนุษยชนแห�งสหประชาชาติปU ค.ศ.1948 
(Universal Declaration of Human Rights) ได#ประกาศโดยท่ีประชุมสมัชชาใหญ�แห�ง
สหประชาชาติ โดยมุ�งหมายท่ีจะให#เป	นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือการเคารพต�อสิทธิเสรีภาพซ่ึงกันและ
กันสําหรับประชาชนและประเทศชาติท้ังมวล เริ่มต#นมาจากการดําเนินการของคณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคมได#จัดต้ังคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนข้ึนมา ซ่ึงงานแรกท่ีได#รับมอบหมาย คือ การศึกษา
และร�างปฏิญญาสากลว�าด#วยสิทธิมนุษยชน31 โดยได#เป=ดการประชุมครั้งแรกเม่ือวันท่ี 27 มกราคม 
ค.ศ.1947 ณ กรุงนิวยอร7ค โดยมีนางอีลีเนอร7 รูสเวลท7 ภริยาของประธานาธิบดีรูสเวลท7 แห�ง
สหรัฐอเมริกาเป	นประธานคณะกรรมการร�าง โดยได#เสนอร�างปฏิญญาสากลว�าด#วยสิทธิมนุษยชนต�อ
สมัชชาสหประชาชาติผ�านคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม ต�อมาคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนได#
เสนอร�างปฏิญญาสากลว�าด#วยสิทธิมนุษยชนดังกล�าวให#สมัชชาพิจารณาในสมัยประชุมท่ีสาม ณ กรุง
ปารีส เม่ือวันท่ี 21 กันยายน ค.ศ.1948 ซ่ึงสมัชชาให#การรับรอง (Adopt) และประกาศปฏิญญาสากล
ว�าด#วยสิทธิมนุษยชน เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ.194832 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

ข#อ 1 “มนุษย7ทุกคนเกิดมาด#วยความเป	นอิสระ และเท�าเทียมกันในเกียรติ
ศักด์ิและในสิทธิทุกคน . . .” 

ตามข#อ 1 นี้เป	นการรับรองถึงความเป	นมนุษย7ของทุกคนท่ีเกิดมาว�ามีความ
เป	นอิสระจากสิ่งท้ังปวง มีสิทธิและความเท�าเทียมกันในศักด์ิศรีของความเป	นมนุษย7 

ข#อ 2 “บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิและเสรีภาพประดาท่ีระบุไว#ในปฏิญญานี้ 
ท้ังนี้โดยไม�มีการจําแนกความแตกต�างในเรื่องใดๆ เช�น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็น
ทางการเมืองหรือทางอ่ืนใด ชาติ หรือสังคมอันเป	นท่ีมาเดิม ทรัพย7สิน กําเนิด หรือสถานะอ่ืนใด 

เป	นการกล�าวถึงการส�งเสริมสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของ
มนุษย7ท้ังปวงให#ได#รับการปฏิบัติท่ีเสมอภาคกัน โดยมีสมมติฐานว�าเป	นสิทธิท่ีทุกคนได#มาโดยธรรมชาติ
ของความเป	นมนุษย7 อีกท้ังได#มาต้ังแต�กําเนิด มีสถานภาพเป	นสิทธิสากลไม�ว�าจะเป	นพลเมืองของ
ประเทศใด มีเชื้อชาติ เพศ สีผิว ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืนใด ชาติหรือสังคม
อันเป	นท่ีมาแต�เดิม ทรัพย7สิน กําเนิดหรือสถานะอ่ืนใดก็ตาม 

                                                           

31 กิติพงศ7 หังสพฤกษ7 และวินัย ตูวิเชียร, เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแรงงานหน<วยท่ี 
12 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528), หน#า 716. 

32 กุลพล พลวัน, พัฒนาการแห<งสิทธิมนุษยชน, พิมพ7ครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: วิญ�ูชน, 2539), 
หน#า 46. 
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จากบทบัญญัติ 2 ข#อของปฏิญญาสากลดังกล�าวเป	นบทบัญญัติท่ีกล�าวถึง
สภาพการณ7ท่ัวไปของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานสําหรับชายและหญิงทุกคนบนโลก โดยไม�
มีการเลือกปฏิบัติต�อกัน แต�สําหรับบทบัญญัติในกลุ�มของสิทธิทางสังคมท่ีเก่ียวข#องกับการแรงงานหรือ
บทคุ#มครองสิทธิ ของท้ังนายจ#างและลูกจ#างผู#ใช#แรงงานนั้น ดังต�อไปนี้ 

ข#อ 22 “ในฐานะสมาชิกของสังคมด#วยความเพียรพยายามของชาติ
ตลอดจนความร�วมมือระหว�างประเทศและโดยสอดคล#องกับการจัดระเบียบและทรัพยากรของแต�ละ
รัฐ บุคคลมีสิทธิได#รับความม่ันคงทางสังคมและชอบท่ีจะได#รับผลแห�งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ซ่ึงจําเป	นต�อศักด์ิศรีและการพัฒนาบุคลิกภาพอย�างเสรีของตน” 

ข#อ 23 “1.  บุคคลมีสิทธิท่ีจะทํางานท่ีจะเลือกงานอย�างเสรี ท่ีจะมีสภาวะ
การทํางานท่ียุติธรรมและพอใจ และได#รับความคุ#มครองจากการว�างงาน 2.  บุคคลมีสิทธิในการรับ
ค�าตอบแทนเท�ากันสําหรับการทํางานท่ีเท�ากันโดยไม�มีการเลือกปฏิบัติใดๆ 3.  บุคคลผู#ทํางานมีสิทธิ
ในรายได#ซ่ึงยุติธรรม และเอ้ือประโยชน7เพ่ือเป	นประกันสําหรับตนเองและครอบครัวให#การดํารงชีวิตมี
ค�าควรแก�ศักด์ิศรีของมนุษย7และถ#าจําเป	นก็ชอบท่ีจะได#รับความคุ#มครองทางสังคมอ่ืนๆ เพ่ิมเติม” 

สิทธิในความม่ันคงทางสังคมดังในข#อ 23 นั้น ประกอบด#วยสิทธิของทุกคน
ในการทํางาน ในการเลือกงานอย�างอย�างอิสรเสรี มีรายได#ท่ีเป	นธรรมและพึงพอใจสําหรับตนเองและ
ครอบครัว เพ่ือเป	นหลักประกันต�อการดํารงชีพอย�างสมเกียรติภูมิของมนุษย7 โดยได#รับค�าจ#างท่ีเท�า
เทียมกันสําหรับการทํางานท่ีเท�ากันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอย�างใดๆ ท้ังสิ้น ท้ังนี้ภายใต#เง่ือนไข
การทํางานท่ีเป	นธรรม ซ่ึงรัฐจะต#องบัญญัติกฎหมายกําหนดเง่ือนไขในการทํางานโดยคํานึงถึงสุขภาพ
ของลูกจ#างเป	นสําคัญ ได#แก� สิทธิในการพักผ�อนและมีเวลาว�างโดยเฉพาะการกําหนดระยะเวลาในการ
ทํางานท่ีชอบด#วยเหตุผลและสิทธิท่ีจะได#รับค�าจ#างในวันหยุด ซ่ึงสิทธิทางสังคมนี้ยังครอบคลุมไปถึง
สิทธิท่ีจะมีมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอสําหรับสุขภาพและความอยู�ดีกินดีของตนเองและ
ครอบครัว โดยเฉพาะอย�างยิ่งสําหรับเสื้อผ#า อาหาร ท่ีอยู�อาศัย การรักษาพยาบาลและบริการทาง
สังคมท่ีจําเป	น และสิทธิท่ีจะได#รับความม่ันคงในกรณีท่ีว�างงาน เจ็บปSวยทุพพลภาพ วัยชราหรือกรณี
อ่ืนใดท่ีไม�สามารถดํารงอยู�ได# จากพฤติการณ7ท่ีปราศจากเจตจํานงของตน อีกท้ังยังรวมสิทธิท่ีจะได#รับ
การศึกษา การพัฒนาทางสติป
ญญาและวิชาชีพ 

ข#อ 24 “บุคคลมีสิทธิในการพักผ�อนและเวลาว�าง รวมท้ังจํากัดเวลาทํางาน
ท่ีชอบด#วยเหตุผล และมีวันหยุดครั้งคราวท่ีได#รับค�าตอบแทน” 

ในการทํางานของลูกจ#างนั้น จะต#องมีกฎหมายกําหนดให#นายจ#างให#ลูกจ#าง
ได#มีการหยุดพักผ�อนในวันหยุดและระหว�างเวลางานด#วย เพ่ือมิให#สุขภาพของลูกจ#างเกิดอันตรายจาก
การทํางานมากเกินไปในแต�ละสัปดาห7 นอกจากนี้ยังมีการกําหนดให#มีวันหยุดอ่ืนได#อีกเป	นครั้งคราว
โดยได#รับค�าจ#างอีกด#วย 
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ข#อสังเกต หากพิจารณาแล#วจะเห็นได#ว�าสิทธิส�วนใหญ�เป	นสิทธิของผู#ใช#
แรงงาน โดยอาจจะมาจากเหตุผลท่ีว�าลูกจ#างผู#ใช#แรงงานอยู�ในฐานะท่ีด#อยกว�า มีอํานาจต�อรองกับ
นายจ#างน#อยกว�า จึงให#การคุ#มครองลูกจ#างในหลายๆ ประการ ประกอบกับการท่ีกฎหมายมองว�า
นายจ#างเป	นผู#มีฐานะสูงกว�าลูกจ#าง มีความได#เปรียบและมีความสามารถในการต�อรองมากกว�า ทําให#
กฎหมายมองข#ามการคุ#มครองนายจ#างไปว�านายจ#างเองก็ต#องการความคุ#มครองในความม่ันคงในการ
จ#างลูกจ#างเข#าทํางานให#กับนายจ#างอย�างเต็มความสามารถและไม�ลาออกโดยไม�มีเหตุจําเป	น 

สิทธิต�างๆ ในปฏิญญาสากลว�าด#วยสิทธิมนุษยชนแห�งสหประชาชาตินี้ได#รับ
การรับรองจากนานาประเทศ ซ่ึงถือเป	นหนึ่งในหลายๆ ท่ีมาของกฎหมายระหว�างประเทศ ประเทศ
ไทยเป	นหนึ่งในสมาชิกของสหประชาชาติท่ีได#ลงนามรับรองปฏิญญาสากลว�าด#วยสิทธิมนุษยชนฉบับนี้
ด#วยเช�นกัน ถึงแม#จะไม�สมบูรณ7โดยเฉพาะบทบัญญัติในกลุ�มสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยไม�เป=ดโอกาสให#รัฐบาลใช#กฎหมายท่ีให#สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม
อย�างเต็มท่ีกับประชาชน ถึงแม#ว�าปฏิญญาสากลว�าด#วยสิทธิมนุษยชนจะไม�มีผลบังคับในทางกฎหมาย
แต�ประเทศสมาชิกก็อาจถูกตรวจสอบจากรายงานท่ีเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนต�อองค7การสหประชาชาติ
เป	นประจําทุกปUก็ได# 

กล�าวโดยสรุปปฏิญญาสากลว�าด#วยสิทธิมนุษยชนฉบับนี้เป	นการให#ความ
รับรองในความเท�าเทียมกันของมนุษย7ไม�ว�าจะเป	นในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ผิว ศาสนา รวมท้ังสถานภาพ
ทางสังคมของมนุษย7ทุกๆ คนท่ีจะได#รับการปฏิบัติท่ีเท�าเทียมกัน 

2) อนุสัญญาขององค7การแรงงานระหว�างประเทศ 
องค7การแรงงานระหว�างประเทศ (International Labour Organization: 

ILO) ได#ก�อต้ังข้ึนเม่ือปU ค.ศ.1919 ภายใต#สนธิสัญญาแวร7ซายส7 โดยมีการประชุมเพ่ือจัดทําสนธิสัญญา
สันติภาพข้ึนหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ณ เมืองแวร7ซายส7 อยู�ในส�วนท่ี 13 (Part XIII) ของสนธิสัญญา
แวร7ซายส7 (Versailles) และเป	นองค7การอิสระขององค7การสันติบาตชาติในปU ค.ศ. 1945 ท่ีมีการ
จัดต้ังองค7การสหประชาชาติข้ึน องค7การแรงงานระหว�างประเทศได#กลายมาเป	นสถาบันพิเศษแห�ง
แรกขององค7การสหประชาชาติโดยยึดถือหลักไตรภาคี (Tripartite) ซ่ึงหมายถึง การมีผู#แทนของท้ัง
ฝSายรัฐบาล นายจ#างและลูกจ#างเป	นผู#แทนร�วมกันอยู�ในองค7การต้ังแต�แรกเริ่ม โดยมุ�งเน#นการสร#าง
ความยุติธรรมในทางสังคมให#ดีข้ึน เนื่องจากลูกจ#างผู#ใช#แรงงานยังได#รับการคุ#มครองข้ึนพ้ืนฐานไม�
เพียงพอ ซ่ึงอาจจะนําความไม�สงบมาสู�สังคมโลกได# จึงเห็นว�าควรจะช�วยเหลือคนงานเหล�านี้โดย
กําหนดมาตรฐานและเง่ือนไขในการทํางานให#เหมาะสมมากยิ่งข้ึน ซ่ึงมาตรฐานแรงงานระหว�าง
ประเทศท่ีบัญญัติจะอยู�ในรูปของอนุสัญญา (Convention) ข#อแนะ (Recommendation) โดย
องค7การแรงงานระหว�าประเทศจะใช#อนุสัญญาและข#อแนะเป	นเครื่องมือในการสร#างข#อผูกพันให#
ประเทศสมาชิกนําไปปฏิบัติตามหรือเป	นแนวทางในการกําหนดกฎเกณฑ7แก�ประเทศสมาชิก 
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อนุสัญญาจึงมีลักษณะเป	นตราสารท่ีประเทศสมาชิกขององค7การแรงงานระหว�างประเทศร�วมกันลงมติ
รับรองให#เป	นมาตราฐานแรงงานระหว�างประเทศ โดยได#กําหนดหลักการทางด#านแรงงานในแต�ละ
เรื่องไว# ถ#าประเทศสมาชิกใดได#พิจารณาให#สัตยาบัน (Ratified) ก็จะผูกพันท่ีจะต#องปฏิบัติตาม
อนุสัญญาฉบับนั้นๆ ส�วนข#อแนะถูกกําหนดข้ึนมาโดยไม�มีวัตถุประสงค7ท่ีจะสร#างข#อผูกพันข้ึนแต�อย�าง
ใด แต�จะวางแนวทางปฏิบัติหรือชี้แนะเพ่ือให#ประเทศต�างๆ นําไปปรับใช#หรือปฏิบัติ33  
 

2.7  ความหมาย ความเป�นมาของการหยุดกิจการช่ัวคราว 
 
2.7.1  ความหมายของการหยุดกิจการช่ัวคราว 

 การหยุดกิจการชั่วคราว หมายถึง การท่ีนายจ#างสั่งให#หยุดกิจการไว#ชั่วระยะเวลาหนึ่ง โดย
มิได#ประสงค7จะหยุดเป	นการถาวร หรือเป	นการหยุดโดยมีกําหนดเป=ด ท่ีกฎหมายไม�ได#กําหนด
ระยะเวลาในการหยุดชั่วคราวนั้นเอาไว#ว�าจะต#องนานเท�าใด เนื่องจากระยะเวลาในการหยุดข้ึนอยู�กับ
ความจําเป	นเป	นเรื่องๆ ไป อีกท้ังวัตถุประสงค7ในการหยุดกิจการและการหยุดกิจการท้ังหมดหรือ
บางส�วนก็สัมพันธ7กับการหยุดกิจการชั่วคราวเช�นกัน 
 
 2.7.2  ความเป�นมาของการหยุดกิจการช่ัวคราว 
 ความเป	นมาของการหยุดกิจการชั่วคราวในมาตรา 75 พระราชบัญญัติคุ#มครองแรงงาน พ.ศ.
2551 เนื่องจากก�อนมีพระราชบัญญัติคุ#มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไม�มีบทบัญญัติในเรื่องการป=ด
กิจการชั่วคราวไว# เม่ือเกิดป
ญหาจะไปตรวจสอบข#อตกลงระเบียบการจ�ายเงินระหว�างนายจ#างลูกจ#าง
ว�ามีหรือไม� หากไม�มีจะมีการนําคดีไปฟ�องศาล หลายรายจะจบตรงท่ีว�าตราบท่ีมีสัญญาว�าจ#าง 
นายจ#างมีหน#าท่ีต#องมอบงานให#ลูกจ#างทํา เม่ือนายจ#างไม�มอบงานให#ลูกจ#างทํามิใช�ว�าจะหมดหน#าท่ี 
นายจ#างยังต#องรับผิดชอบจ�ายค�าจ#างให#ลูกจ#างเต็มจํานวนอยู� เม่ือมีการร�างพระราชบัญญัติคุ#มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 มีการพิจารณาร�วมกันในระดับไตรภาคีในการศึกษาป
ญหาโดยนํากฎหมาย

                                                           

33 มณี สุขผล, การคุ�มครองการใช�แรงงานหญิงตามพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.
2541: ศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหว<างประเทศขององค#การแรงงานระหว<าง
ประเทศและกฎหมายต<างประเทศ (วิทยานิพนธ7ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร7 มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต, 2543), หน#า 41. 
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ต�างประเทศมาศึกษา34 เช�น ประเทศญ่ีปุSนท่ีบัญญัติไว#ว�าหากนายจ#างหยุดกิจการจากสาเหตุของ
นายจ#างเอง นายจ#างต#องจ�ายเงินช�วยเหลือไม�ตํ่ากว�า 60% ของค�าจ#าง เม่ือศึกษาแล#วเห็นว�าเพ่ือเป	น
การคุ#มครองลูกจ#างให#มีรายได#ในการครองชีพในขณะหยุดงาน และถ#านายจ#างอยู�ในภาวะมีป
ญหาด#าน
ค�าใช#จ�ายโดยไม�มีการผลิต ไม�มีผลผลิต การจ�ายร#อยละ 50 ของค�าจ#างจึงเป	นมาตรฐานตํ่าสุด พร#อม
ท้ังนายจ#างต#องแจ#งให#พนักงานตรวจแรงงานและลูกจ#างทราบล�วงหน#าก�อนเริ่มหยุดกิจการ เพ่ือให#
ความคุ#มครองลูกจ#างและประโยชน7ในการกําหนดมาตรการแก#ไขป
ญหาของพนักงานตรวจแรงงาน
และลูกจ#าง 
 

2.8  แนวคิด ความเป�นมาของการบอกกล<าวล<วงหน�า 
 

2.8.1  แนวคิดของการบอกกล<าวล<วงหน�า 
 เม่ือเกิดการจ#างแรงงาน นายจ#างและลูกจ#างต�างได#รับประโยชน7จากกันและกัน มีสิทธิและ
หน#าท่ีท่ีต#องพึงปฏิบัติต�อกันและกันตามสัญญาต�างตอบแทน นายจ#างได#ผลผลิตหรือบริการจากการ
ทํางานของลูกจ#างเพ่ือนําไปจําหน�ายหากําไร ลูกจ#างได#เงินหรือสิ่งของจากการทํางานให#นายจ#างเพ่ือ
นํามาอุปโภคบริโภค เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว35 เม่ือมีการบอกเลิกสัญญาจ#างแรงงานไม�ว�าจาก
ฝSายนายจ#างหรือฝSายลูกจ#างทําให#สิทธิและหน#าท่ีท่ีพึงปฏิบัติต�อกันอยู�ยุติลง หากลูกจ#างเป	นฝSายบอก
เลิกสัญญาจ#างแรงงานประโยชน7ท่ีนายจ#างได#รับจากการปฏิบัติงานของลูกจ#างยุติลง หากนายจ#างเป	น
ฝSายบอกเลิกสัญญาจ#างแรงงานประโยชน7ต�างๆ ท่ีลูกจ#างได#รับจากนายจ#างจะยุติลง ความเดือดร#อน
และป
ญหาต�างๆ ย�อมบังเกิดข้ึนไม�ว�าจะเป	นฝSายนายจ#างท่ีได#รับความเดือดร#อนจากการบอกเลิก
สัญญาจ#างแรงงานของลูกจ#างหรือฝSายลูกจ#างท่ีได#รับความเดือดร#อนจากการบอกเลิกสัญญาจ#าง
แรงงานของนายจ#าง ดังนั้นการบอกเลิกสัญญาจ#างจึงต#องมีการบอกกล�าวล�วงหน#าเพ่ือให#อีกฝSายรู#ตัว
ล�วงหน#าเพ่ือเตรียมตัวหรือบรรเทาความเดือดร#อนและป
ญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากการบอกเลิกสัญญาจ#าง 
 
 
 

                                                           

34 วิชชุดา ยิ้มรุ�งเรือง, ปMญหาการหยุดกิจการช่ัวคราวกับการคุ�มครองลูกจ�างตามกฎหมาย
คุ�มครองแรงงาน: ศึกษากรณีมาตรา 75 (วิทยานิพนธ7ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร7 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2548), หน#า 31-32. 

35 เกษมสันต7 วิลาวรรณ, กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล การเลิกจ�างและการ
ลาออก, พิมพ7ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: วิญ�ูชน, 2538), หน#า 41. 
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 2.8.2  การบอกกล<าวล<วงหน�าตามอนุสัญญาขององค#การแรงงานระหว<างประเทศ 
 องค7การแรงงานระหว�างประเทศ (International Labour Organisation: ILO) เป	นองค7การ
ระหว�างประเทศท่ีมีวัตถุประสงค7เพ่ือส�งเสริมความยุติธรรมทางสังคม รับรองและเคารพในสิทธิ
มนุษยชน สนับสนุนให#เกิดความเป	นธรรมในการใช#แรงงาน โดยมีบทบาทและหน#าท่ีท่ีสําคัญ คือ การ
กําหนดมาตรฐานแรงงานระหว�างประเทศเพ่ือให#ประเทศสมาชิกรับไปปฏิบัติหรือเป	นแนวทาง 
 ในเรื่องการคุ#มครองเก่ียวกับการบอกกล�าวล�วงหน#านี้อยู�ในอนุสัญญาฉบับท่ี 158 มาตรา 11 
ว�า “คนงานผู#ใดซ่ึงถูกเลิกจ#าง ควรจะได#รับการบอกกล�าวล�วงหน#าในเวลาอันสมควรหรือได#รับ
ค�าชดเชยแทนการบอกกล�าวล�วงหน#า เว#นแต�จะประพฤติผิดอย�างร#ายแรงซ่ึงไม�มีเหตุผลใดท่ีจะ
เรียกร#องให#นายจ#างจ#างงานต�อในช�วงระยะเวลาท่ีได#รับการแจ#งเลิกจ#าง”36 
 ในประเทศไทยเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2472 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย7 บรรพ 3 
เอกเทศสัญญาประกาศใช#และมีผลบังคับ มีบทบัญญัติเก่ียวกับการจ#างแรงงานในลักษณะ 6 มาตรา 
575 ถึงมาตรา 586 ท่ีบัญญัติว�าการจ#างแรงงานเป	นสัญญาอย�างหนึ่ง จึงมีบทบัญญัติเก่ียวกับการบอก
เลิกสัญญาจ#างท้ังจากฝSายนายจ#างและฝSายลูกจ#างเอาไว# รวมถึงมีการบัญญัติเรื่องการบอกกล�าว
ล�วงหน#าเอาไว#ในประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย7ด#วย 
 ต�อมาเม่ือมีพระราชบัญญัติคุ#มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ท่ีได#ประกาศใช#เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 
2541 ท่ีถือเป	นกฎหมายคุ#มครองแรงงานฉบับแรกมีบัญญัติถึงการบอกกล�าวล�วงหน#าไว#ในมาตรา 17 
เช�นเดียวกัน แสดงให#เห็นถึงความสําคัญในการบอกกล�าวล�วงหน#าเพ่ือเลิกสัญญาจ#างแรงงานได#เป	น
อย�างดี 
 

2.9  ความหมาย ความเป�นมาของการนัดหยุดงาน 
 

2.9.1  ความหมายของการนัดหยุดงาน 
 การนัดหยุดงาน (Strike) หมายถึง การท่ีลูกจ#างปฏิบัติการทางแรงงานร�วมกันโดยไม�ทํางาน
ชั่วคราว หรืออาจจะกล�าวได#ว�าเป	นการใช#มาตรการทางแรงงานสัมพันธ7ข้ันรุนแรง คือ การร�วมกันไม�
ทํางานเพ่ือให#นายจ#างปฏิบัติตามข#อพิพาทแรงงานท่ีเกิดข้ึนต�อกัน โดยใช#ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนมาเป	น
ข#อต�อรองในการให#นายจ#างปฏิบัติตามข#อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงานเป	นมาตรการข้ันรุนแรงท่ี

                                                           

36 กระทรวงมหาดไทย, กรมแรงงาน, อนุสัญญาและข�อแนะขององค#การแรงงานระหว<าง
ประเทศ สมัยการประชุมท่ี 67-68 (2524-2525) (กรุงเทพฯ: กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย, 
2527) อ#างถึงใน วัลพิลา กิตติวงศ7ภักดี, การบอกกล<าวล<วงหน�าเพ่ือเลิกสัญญาจ�างแรงงาน 
(วิทยานิพนธ7ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร7, 2548), หน#า 21-23. 
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ลูกจ#างใช#ต�อรองกับนายจ#างเม่ือมีข#อพิพาททางแรงงานท่ีก�อให#เกิดความเสียหายแก�สังคมและ
ประเทศชาติ รัฐจึงต#องเข#าแทรกแซงเพ่ือให#ความคุ#มครอง 
 
 2.9.2  ความเป�นมาของการนัดหยุดงาน 
 ก�อนมีการประกาศใช#พระราชบัญญัติคุ#มครองแรงงาน พ.ศ.2499 ผู#ใช#แรงงานได#รับความไม�
เป	นธรมอย�างมาก จนก�อให#เกิดการประท#วงหลายครั้งจนมีการรวมตัวกันเป	น “สหบาลกรรมกร
กลาง” (Central Union of Labour: CUL)37 ท่ีมีบทบาทในการนําชนชั้นแรงงานต�อสู#เพ่ือสิทธิ
ผลประโยชน7โดยยังไม�มีกฎหมายรองรับการใช#สิทธินัดหยุดงานแต�อย�างใด 
 จนถึงรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ท่ีชนชั้นแรงงานมีการเรียกร#องให#มีกฎหมายแรงงาน
เพ่ือคุ#มครองแรงงานในด#านต�างๆ จึงการร�างพระราชบัญญัติแรงงานข้ึนโดยแยกเป	นร�างเก่ียวกับการ
คุ#มครองแรงงานและร�างพระราชบัญญัติแรงงานโดยตรง แต�เม่ือมีการประกาศใช#รัฐบาลนําเอาท้ัง 2 
ร�างมารวมเป	นพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499 ท่ีมีผลบังคับใช#ต้ังแต� 1 มกราคม 2500 ท่ีถือเป	น
กฎหมายแรงงานฉบับแรกของไทยท่ีตราข้ึนอย�างครบถ#วน อีกท้ังใช#ท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน แต�มี
การยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499 และออกเป	นประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 19 ลงวันท่ี 
31 ตุลาคม 2501 ออกมาแทน ต�อมารัฐบาลออกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 30 
เมษายน 2515 ท่ีมีกําหนดเรื่องของการคุ#มครองแรงงานและแรงงานสัมพันธ7 จนกระท่ังมีการออก
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ7 พ.ศ.2518 เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2518 ท่ีมีการกําหนดหลักเกณฑ7และ
ข้ันตอนการใช#สิทธินัดหยุดงานของลูกจ#างไว# แต�เพ่ือคุ#มครองประโยชน7ของลูกจ#างและสาธารณชนจึง
ได#กําหนดให#รัฐมีอํานาจเข#าแทรกแซงการนัดหยุดงานได# ซ่ึงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ7 พ.ศ.
2518 ถือเป	นกฎหมายท่ีเก่ียวกับสภาพการจ#างและความสัมพันธ7ทางแรงงานท่ีสําคัญฉบับหนึ่งของ
ประเทศไทย38 
 
 
 

                                                           

37 เกษมสันต7 วิลาววรณ และกําจร นากชื่น, “องค7การทางแรงงาน,” ใน เอกสารการสอนชุด
วิชากฎหมายแรงงาน เล<ม 2 (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548), หน#า 21 อ#างถึงใน 
นลินญา สุทธิพงค7, ผลทางกฎหมายของการนัดหยุดงาน (การค#นคว#าอิสระคณะนิติศาสตร7 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), หน#า 12. 

38 นลินญา สุทธิพงค7, ผลทางกฎหมายของการนัดหยุดงาน (สาระนิพนธ7 คณะนิติศาสตร7 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), หน#า 11-15. 
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2.10  หลักความได�สัดส<วน 
 
 อาจจะกล�าวได#ว�าหลักความได#สัดส�วน เป	นหลักการพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการตรวจสอบและชั่ง
น้ําหนักการกระทําของรัฐ เม่ือรัฐท่ีเป	นผู#ใช#อํานาจจะใช#อํานาจละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ท่ีเป	นผู#ตกอยู�ภายใต#อํานาจจะต#องใช#อํานาจเท�าท่ีจําเป	น หลักความได#สัดส�วนเป	นหลักประกันสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนจากการใช#อํานาจตามอําเภอใจขององค7กรต�างๆ ของรัฐ โดยรัฐจะกระทํา
การใดๆ ท่ีมีผลกระทบต�อประชาชนได#เม่ือมีกฎหมายให#อํานาจในการกระทํานั้นไว#เป	นสําคัญ โดยต#อง
เปรียบเทียบกับความเสียหายท่ีป
จเจกชน หรือสังคมส�วนร�วมได#รับด#วย 
 ในทางปกครองหลักความได#สัดส�วน ถือเป	นหลักกฎหมายท่ัวไปท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
ควบคุมการกระทําท้ังหลายของรัฐ เพ่ือมิให#ใช#อํานาจเกินขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนดไว# ห#ามฝSาย
ปกครองใช#อํานาจตามอําเภอใจในกรณีท่ีกฎหมายให#อํานาจดุลพินิจแก�ฝSายปกครองไม�ให#ใช#อํานาจ
เกินวัตถุประสงค7ของกฎหมาย กล�าวได#ว�าเป	นกรอบควบคุมข#อจํากัดการใช#อํานาจของฝSายปกครอง 
แต�ในด#านของประชาชนหลักความได#สัดส�วนเป	นเครื่องมือควบคุมมิให#ฝSายปกครองใช#อํานาจตามใจ
ชอบ39 
 หลักความได#สัดส�วนมีพ้ืนฐานมาจากหลักความยุติธรรมท่ีเป	นพ้ืนฐานของกฎหมายท่ัวไป 
หลักความได#สัดส�วนต#องคํานึงถึงความยุติธรรมท้ังในส�วนของป
จเจกชนและความยุติธรรมต�อสังคม
โดยรวมด#วย หลักความได#สัดส�วนเป	นหลักท่ีมีความสําคัญสําหรับการคุ#มครองเสรีภาพท่ีได#มีการ
บัญญัติไว#ในรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 29 ท่ีบัญญัติว�า “การจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลท่ีรัฐธรรมนูญได#รับรองไว#จะกระทํามิได# เว#นแต�โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห�งกฎหมาย. . .และเท�าท่ีจําเป	น. . .” ไว#ในวรรคแรก แสดงให#เห็นว�ารัฐธรรมนูญได#วาง
หลักความได#สัดส�วนมากําหนดมาตรการหรือวิธีการท่ีอาจบรรลุวัตถุประสงค7และก�อให#เกิดผลกระทบ
ต�อป
จเจกชนน#อยท่ีสุด โดยกระทําเท�าท่ีจําเป	นและเพ่ือประโยชน7สาธารณะ40 

                                                           

39 ปรานี สุขศรี, หลักกฎหมายท่ัวไปในทางปกครองในคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด: 
ศึกษาหลักความได�สัดส<วนและหลักความเสมอภาค (วิทยานิพนธ7ปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร7, 2552), หน#า 9-11. 

40 ทวีศักด์ิ กลับช�วย และพัชรวรรณ นุชประยูร, การใช�หลักความได�สัดส<วนในการ
พิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง, ค#นเม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2558 จาก http://law.nida.ac. 
th/main/images/Data/LLM/Bell%20Up/IS/IS_Tawesak.pdf 
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 หลักความได#สัดส�วนเป	นการท่ีฝSายปกครองนําเอากฎเกณฑ7ท่ีดีท่ีสุดมาปรับใช#กับเอกชนใน
การกําหนดความสัมพันธ7ท่ีเหมาะสมระหว�างวิธีการท่ีฝSายปกครองจะใช#กับเป�าหมายท่ีคาดว�าจะได#รับ 
ซ่ึงหลักความได#สัดส�วนประกอบด#วยหลักการย�อย 3 ประการ ได#แก� 

1.  หลักแห�งความเหมาะสม ในบรรดามาตรการท่ีกฎหมายออกมาใช#บังคับแก�ประชาชนนั้น 
ฝSายปกครองต#องใช#วิจารณญาณเลือกมาตรการท่ีสามารถทําให#เจตนารมณ7หรือความมุ�งหมายของ
กฎหมายสําเร็จลุล�วงไปได# 

2.  หลักความจําเป	น ในมาตรการท่ีสามารถทําให#เจตนารมณ7หรือความมุ�งหมายสําเร็จลุล�วง
ไปได#จะมีผลกระทบต�อสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนมากน#อยแตกต�างกัน ฝSายปกครองจึงต#องเลือก
มาตรการท่ีผลกระทบน#อยท่ีสุด ฝSายปกครองจึงมีอํานาจจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนเพียง
เท�าท่ีจําเป	นตามวัตถุประสงค7ของกฎหมายเท�านั้น 

3.  หลักความได#สัดส�วนในความหมายอย�างแคบ กล�าวคือ มาตรการอันใดอันหนึ่งจะต#องไม�
อยู�เหนือขอบเขตความสัมพันธ7ระหว�างวิธีการกับวัตถุประสงค7ท่ีกําหนดไว# การแทรกแซงเสรีภาพของ
ประชาชนจะต#องมีน้ําหนักมากกว�าผลเสียท่ีเกิดข้ึนจากมาตรการดังกล�าว อีกท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึน
จะต#องเป	นไปอย�างมีเหตุผล เป	นการเรียกร#องให#เกิดสมดุลระหว�างความเสียหายอันจะเกิดข้ึนต�อ
เอกชนและสังคมโดยรวมกับประโยชน7ท่ีมหาชนพึงจะได#รับ41 

                                                           

41 เรื่องเดียวกัน, หน#า 9-13. 



 

 
บทท่ี 3 

 

ประวัติ ความเป�นมาแรงงานในประเทศไทย 
 
 ประเทศไทยมีการใช�แรงงานทาสในการทําการงานต�างๆ  ในรูปของการให�ท่ีอยู�อาศัยและ
อาหารแลกกับแรงงานมาต้ังแต�สมัยโบราณ จนกระท่ังประเทศไทยมีติดต�อค�าขายกับต�างชาติ ทําให�
สภาพการใช�แรงงานมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จนมีการเลิกทาสและเกิดการจ�าง
แรงงานโดยสมัครใจข้ึน จนถึงในป.จจุบัน โดยสามารถแบ�งยุคสมัยของการใช�แรงงานออกได�เป/น 6 
สมัย ได�แก� สมัยกรุงสุโขทัย สมัยกรุงอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร2 พ.ศ.2325-2394 
สมัยกรุงรัตนโกสินทร2 พ.ศ.2394-2475 และสมัยกรุงรัตนโกสินทร2 พ.ศ.2475-ป.จจุบัน เพ่ือศึกษาถึง
ความเป/นมา วิวัฒนาการและแนวคิดท่ีต�างกันในแต�ละยุคสมัย 
 

3.1  สมัยกรุงสุโขทัย พ.ศ.1762-196242 
 

กรุงสุโขทัยเริ่มเม่ือพ�อขุนบางกลางหาวและพ�อขุนผาเมืองได�ร�วมกันรวบรวมกําลังเข�าตีเมือง
สุโขทัยจากขอมและสถาปนาเป/นราชธานี มีการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย2 อํานาจ
ปกครองสูงสุดอยู�ท่ีพระมหากษัตริย2 กรุงสุโขทัยมิได�เป/นศูนย2กลางการปกครองของไทย เนื่องจากมีรัฐ
อ่ืนๆ ท่ีมีอํานาจและการปกครองท่ีเป/นอิสระ เช�น ล�านนา อยุธยา แพร� น�าน เป/นต�น ทําให�แต�ละรัฐมี
การปกครองตามหลักความเหมาะสมตามประเพณีนิยมของตน43 ประชาชนส�วนใหญ�ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
 กฎหมายในสมัยสุโขทัยมาจากหลักธรรมะและจารีตประเพณีในสังคม ซ่ึงศาสตราจารย2 ดร.
ปรีดี เกษมทรัพย2 ได�ให�ข�อคิดเห็นว�ากฎหมายสมัยสุโขทัยเป/นกฎหมายชาวบ�าน (Volksrecht) หรือคือ

                                                           

42 สํานักงานจังหวัดสุโขทัย, กลุ�มงานข�อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร, ประวัติจังหวัด
สุโขทัย, ค�นวันท่ี 12 มกราคม 2558 จาก http://www.thaigoodview.com/library /teacher 
show/bangkok/malaiwan_c/historym1/unit03.html 

43 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ประวัติศาสตร*กฎหมายไทย, พิมพ2ครั้งท่ี 8 (กรุงเทพฯ: วิญeูชน, 
2552), หน�า 59-60. 
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กฎเกณฑ2ท่ีเกิดข้ึนจากเหตุผลธรรมดาของสามัญชนหรือสามัญสํานึก มีพ้ืนฐานมาจากความคิดทาง
ศีลธรรมหรือเป/นความรู�สึกผิดชอบชั่วดีท่ีเกิดมาจากการปฏิบัติมาเป/นเวลายาวนาน44 

ไพร�ฟiาข�าไทหรือทาสท่ี ณ ป.จจุบันก็ยังไม�สามารถหาข�อสรุปได�ว�าสมัยสุโขทัยมีทาสจริง
หรือไม� เนื่องจากความคิดเห็นของนักวิชาการแบ�งออกเป/น 2 ฝkาย คือ ไม�มีทาสเพราะเป/นสังคมท่ีไม�มี
การกดข่ีข�มเหง ไม�มีการทําบาปฆ�าสัตว2ตัดชีวิต แต�อีกฝkายกลับบอกว�าในศิลาจารึกหรือเอกสารอ่ืนๆ มี
บันทึกว�าสามารถซ้ือขายสัตว2และคนได� ซ่ึงคนท่ีสามารถซ้ือขายได�น�าจะจัดเป/นทาส45 ท่ีมาจากการสู�
รบแล�วแพ�ถูกจับเป/นเชลยหรือเป/นมีป.ญหาทางหนี้สินจนต�องขายตัวเป/นทาส ในการศึกษานี้มองว�า
สมัยสุโขทัยน�าจะมีทาส46เนื่องจากต�องมีการศึกสงครามและมีการกวาดต�อนผู�แพ�มาเพ่ือลดกําลัง
อํานาจของศัตรู เพ่ิมกําลังพลให�กับฝkายตัวเองอีกด�วย ด่ังเช�นท่ีปรากฏในศิลาจารึกพ�อขุนรามคําแหง
ท่ีว�า “กูไป ท� บ�าน ท� เมือง ได�ช�าง ได�งวง ได�ป.nว ได�นาง ได�เงือน ได�ทอง กูเอามาเวน แก�พ�อกู” ท่ี
แสดงให�เห็นว�าไปสู�รบได�บ�าน ได�เมือง ได�ช�าง ได�ผู�ชาย ได�ผู�หญิง ได�ผู�คนท่ีนํากลับมา คนท่ีได�มาจาก
การสู�รบไม�น�าจะมีสถานะทางสังคมปกติเหมือนประชาชน พลเมืองของผู�ชนะสงครามและจากศิลา
จารึกหลักท่ี 2 หรือจารึกวัดศรีชุมท่ีมีข�อความว�า “ลางปห�ง เทตลาด ซ้ือสัตว2 ท้ังหลายโปรส อันเป/น
ต�นว�า คน อีก แพะ แล หมู หมา เป/ด ไก� ท้ังห�าน นกหกปลาเนื้อ ฝูงสัตว2ท้ังหลาย” ซ่ึงเป/นการจารึกท่ี
กล�าวถึงการซ้ือขายเพ่ือปลดปล�อย47 (โปรส) โดยมีคนรวมอยู�ในนั้นด�วย ซ่ึงคนท่ีจะซ้ือเพ่ือปลดปล�อย
ได�น�าจะเป/นทาส48เช�นท่ีวุฒิชัย มูลศิลปpได�เห็นด�วยโดยอ�างอิงหลักศิลาจารึกหลักท่ี 249 และทาสอีก
ประเภทคือข�าพระท่ีมีผู�ยกถวายเป/นสิทธิขาดแก�พระ เม่ือเกิดลูกก็เป/นข�าพระสืบต�อไปไม�มีสิ้นสุดและ
ไม�สามารถไถ�ตัวให�พ�นจากการเป/นข�าพระได�50 

ทาสจัดเป/นประชาชนในระดับเดียวกับไพร� แต�มีสถานะทางสังคมตํ่าท่ีสุด และไม�มีอิสระใน
ตัวเอง ซ่ึงในสมัยสุโขทัยจะเรียกว�า “ไพร�ฟiาข�าไท” คําว�าข�า หมายถึง ชนชั้นทาสหรือประชาชนท่ีมี
ป.ญหาการกู�หนี้ยืมหนี้และยอมขายตัวเป/นคนรับใช�คนอ่ืนหรือเป/นเชลยท่ีแพ�สงครามแล�วกวาดต�อนมา

                                                           

44 เรื่องเดียวกัน, หน�า 61. 
45 คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร2 ไทย, “สุโขทัยมีทาสหรือไม�,” ศิลปวัฒนธรรม 4, 12 

(ตุลาคม 2526), ค�นวันท่ี 26 มกราคม 2558 จาก http://thaimisc.pukpik.com/ 
46 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หน�า 64. 
47 ปqยะฉัตร ปqตะวรรณ, ระบบไพร/ในสังคมไทย พ.ศ.2411-2453 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร2, 2526), หน�า 10. 
48 คณะกรรมการชําระประวัติศาสตร2ไทย, เรื่องเดิม. 
49 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หน�า 65. 
50 ปqยะฉัตร ปqตะวรรณ, เรื่องเดิม, หน�า 10. 
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เป/นทาส ซ่ึงทาสถือเป/นทรัพย2สิ่งของหรือเป/นทรัพย2สินท่ีสามารถตกทอดเป/นมรดกได�เช�นเดียวกับไพร� 
ทาสเป/นแรงงานทําหน�าท่ีรับใช�เจ�านาย มูลนายและราชการ ซ่ึงการควบคุมทาสนั้นไม�ปรากฏหลักฐาน
แน�ชัด แต�น�าจะไม�กดข่ีข�มเหงหรือควบคุมมากสักเท�าไร แม�จะถูกใช�แรงงาน เฆ่ียนตีหรือถูกทําทารุณก็
ตามแต�ทาสในสังคมด้ังเดิมของไทยยังมีสภาพความเป/นมนุษย2 ดังท่ีบาทหลวงปาลเลกัวซ2ได�บันทึกไว�
ว�าทาสในเมืองไทยได�รับการปฏิบัติเลี้ยงดูอย�างดีด�วยมนุษยธรรม51 

จะเห็นได�ว�าการใช�แรงงานสมัยสุโขทัยนั้นมีการใช�แรงงานไพร�และทาสในกิจการของประเทศ 
ของพระมหากษัตริย2และของมูลนาย ไพร�มีท้ังท่ีเป/นไพร�หลวงท่ีสังกัดพระมหากษัตริย2และไพร�สมท่ี
สังกัดมูลนาย ส�วนทาสน�าจะมีท้ังทาสเชลยท่ีได�มาจากการสู�รบและทาสท่ีมีป.ญหาทางหนี้สินจนขาย
ตัวเองเป/นทาส ซ่ึงการใช�แรงงานสมัยสุโขทัยเป/นการใช�แรงงานลักษณะคนท่ีเหนือกว�ากับคนท่ีตํ่ากว�า 
ท่ีคนท่ีต่ํากว�าต�องทําตามท่ีถูกสั่งไม�สามารถโต�แย�งได� อีกท้ังไม�มีปากไม�มีเสียงในการเสนอความคิดเห็น
หรือการกระทําใดๆ ก็ตาม ส�วนหนึ่งมาจากการท่ีมีสถานะเป/นทรัพย2ของมูลนายทําให�ไม�ได�รับความ
เท�าเทียมทางสังคม 

 

3.2  สมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.1893-231052 

 
อยุธยาเป/นสังคมท่ีต�อเนื่องมาจากสังคมสมัยสุโขทัย แต�สังคมสมัยอยุธยามีความเปลี่ยนแปลง

ไปจากสังคมสมัยสุโขทัยหลายด�านไม�ว�าจะเป/นด�านอาณาเขต ผู�คนพลเมืองและวัฒนธรรม ทําให�
โครงสร�างและระเบียบทางสังคมท่ีแตกต�างกันจากการจัดระเบียบสังคม อันเนื่องมาจากสถานะของ
สถาบันพระมหากษัตริย2เปลี่ยนแปลงไปจากพ�อขุนท่ีเป/นมนุษยราชมาเป/นเจ�าชีวิตท่ีเป/นเทวราช ทําให�
ระบบและสถาบันการปกครองแตกต�างไปจากสมัยสุโขทัย53 และยังมีการจัดโครงสร�างการดูแล
พลเมืองใหม�ท่ีมีการสักเลขเพ่ือควบคุมผู�คนเป/นหมู�เหล�าท่ีเรียกว�าระบบไพร�54 

จากการท่ีมีการเปลี่ยนสถานะของพระมหากษัตริย2ท่ีเป/นผู�ปกครองสูงสุด ทําให�ชนชั้นในสมัย
อยุธยามีการแบ�งแยกออกจากกันอย�างเด็ดขาด ซ่ึงมีผลให�เกิดสิทธิท่ีแตกต�างอย�างชัดเจนข้ึนในสังคม

                                                           

51 มงเซเญอร2 ปาลเลกัวซ2, เล/าเรื่องกรุงสยาม, แปลโดย สันต2 ท.โกมลบุตร, พิมพ2ครั้งท่ี 3 
(กรุงเทพฯ: ศรีป.ญญา, 2549). 

52 ดิเรก ควรสมาคม, เอกสารประกอบการสอนประวัติศาสตร*กฎหมายไทย ภาคเรียนท่ี
1/2557 (เชียงใหม�: คณะนิติศาสตร2 มหาวิทยาลัยพายัพ, 2557). 

53 สังคมไทยสมัยอยุธยา, ค�นวันท่ี 28 มกราคม 2558 จาก http://www.dek-
d.com/board/ view/1618375/ 

54 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หน�า 81. 
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อยุธยาอีกด�วย ซ่ึงสิทธิท่ีแตกต�างกันนี้ ทําให�เกิดระบบศักดินาท่ีถือเป/นระบอบสังคมของอยุธยาโดยแท� 
โดยชนชั้นในสมัยอยุธยาจะถูกแบ�งเป/นชั้นๆ ลดหลั่นไปตามลักษณะหน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมา
พร�อมกับตําแหน�งหน�าท่ีโดยมีศักดินาเป/นตัวกําหนดความสูงตํ่าของข�าราชการ55 

กฎหมายสมัยอยุธยากําหนดให�ไพร�ทุกคนต�องสังกัดมูลนายเพ่ือให�เรียกใช�ได�สะดวก หากไพร�
คนใดไม�สังกัดมูลนาย กฎหมายจะไม�รับผิดชอบในการพิทักษ2ชีวิตและทรัพย2สิน เนื่องจากไพร�จะต�อง
รับใช�ชาติในยามมีสงครามจึงต�องมีสังกัด เพราะในสมัยอยุธยามีแต�กองทหารรักษาพระองค2 ท้ังสมัย
อยุธยามีข�าศึก ศัตรูมากจึงต�องใช�ชายฉกรรจ2เพ่ือปiองกันกรุง ทําให�เกิดความจําเป/นท่ีราษฎร2ต�องมีนาย
เพ่ือเป/นผู�เกณฑ2กําลังไปช�วยเหลือเมืองหลวงปiองกันภัยจากศัตรู ซ่ึงนายต�องมีความรับผิดชอบต�อลูก
หมู�ของตน มีผลทําให�สังคมสมัยอยุธยาเป/นสังคมท่ีมีความรับผิดชอบ มีกฎเกณฑ2ต�างๆ มากมาย 
เนื่องจากสภาพสังคมซับซ�อนกว�าสมัยสุโขทัย56 

คําว�าไพร�ในสมัยอยุธยา หมายถึงราษฎรมิใช�หมายถึงคนท่ีมีสถานภาพตํ่า ซ่ึงหากเป/นชาย
ฉกรรจ2ต้ังแต�อายุ 20 ถึง 60 ปrจะต�องมีการสักเลขท่ีข�อมือเพ่ือให�ทราบสังกัดทุกคน การมีไพร�นี้ก็ได�มี
บันทึกไว�ในจดหมายเหตุลาลูแบร2ว�า “ประชาชนชาวสยามรวมกันเป/นกองทหารรักษาดินแดน”57 ใน
สมัยอยุธยาคนเป/นไพร�ต�องข้ึนทะเบียนหางว�าวกรมสุรัสวดีโดยแบ�งออกเป/นฝkายซ�ายฝkายขวาหรือก็คือ
ฝkายทหารและพลเรือน เพ่ือให�ทราบว�าต�องสังกัดหน�าท่ีฝkายใด ซ่ึงต�องเกณฑ2เข�าเดือนรับราชการใน
พระองค2ปrละ 6 เดือน อาจกล�าวได�ว�าไพร� คือ ประชาชนท่ีสังกัดมูลนายต�างๆ ท่ีสามารถแยกหน�าท่ี
และความรับผิดชอบได�ดังนี้ 

1.  ไพร�หลวง หมายถึง ไพร�ท่ีสังกัดวังหลวงหรือพระเจ�าแผ�นดิน โดยจะถูกเกณฑ2เข�ารับ
ราชการปrละ 6 เดือนแบบเข�าเดือนออกเดือนสลับกันไป ซ่ึงหากไพร�หลวงไม�อยากถูกเกณฑ2เข�ารับ
ราชการก็สามารถเสียเงินแทนได� ไพร�หลวงสังกัดกรมพระสัสดีซ�าย ขวา นอก ใน หากเกิดสงครามไพร�
หลวงต�องสามารถออกรบได� 

2.  ไพร�สม หมายถึง ไพร�ท่ีสังกัดบรรดาเจ�านายหรือขุนนางใหญ�น�อยท้ังหลาย ยามปรกติถูก
เกณฑ2แรงงานหรือรับราชการ แต�เม่ือเกิดสงครามผู�ชายจะต�องออกรบ 

3.  ไพร�ราบ หมายถึง ไพร�ท่ีสังกัดมูลนาย ท่ีมีอายุระหว�าง 13-17 ปr 
4.  ไพร�ส�วย หมายถึง ไพร�ท่ีถูกยกเว�นไม�ต�องถูกเกณฑ2รับราชการแต�ต�องส�งสิ่งของมาให�หลวง

ตามท่ีหลวงต�องการแทนหรือจ�ายเป/นเงินท่ีเรียกว�าเงินค�าราชการ เนื่องจากไพร�ส�วยมักเป/นไพร�ท่ีมี

                                                           

55 ดิเรก ควรสมาคม, เรื่องเดิม, หน�า 53. 
56 สภาพสังคมสมัยอยุธยา, ค�นวันท่ี 28 มกราคม 2558 จาก http://www.thaigoodview. 

com/ node/60366 
57 มงเซเญอร2 ปาลเลกัวซ2, เรื่องเดิม. 
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ภูมิลําเนาและผลิตท่ีอยู�ในบริเวณท่ีผลิตสินค�าสําคัญท่ีเป/นท่ีต�องการของทางราชการหรือพ�อค�า
ต�างชาติ 

5.  เลก58 หมายถึง ไพร�หัวเมืองท้ังหลายตลอดจนข�าทาส ซ่ึงข้ึนกับกระทรวงมหาดไทยและ
กลาโหม59 

ในสังคมอยุธยานอกจากมีทาสเป/นชนชั้นตํ่าสุดเพ่ือใช�แรงงานแล�วยังเปรียบเสมือน
เครื่องหมายประกาศสถานะทางสังคมของมูลนาย อีกท้ังยังมีกฎหมายรองรับทําให�ทาสสมัยอยุธยา
เป/นทาสท่ีมีกฎหมายคุ�มครอง มีสภาพเป/นมนุษย2และเป/นพลเมืองของชาติเหมือนกับชนชั้นอ่ืนๆ จาก
กฎหมายลักษณะทาส พ.ศ.219160 ท่ีกําหนดสิทธิและหน�าท่ีของทาสไว�61 อีกท้ังยังแบ�งทาสออกเป/น 7 
ชนิด ได�แก�62   

1. ทาสไถ�มาด�วยทรัพย2หรือทาสสินไถ� คือ ไพร�ท่ียากจน ขายตนเองหรือถูกผู�อ่ืนขายให�แก�
มูลนาย ต�องทํางานหาเงินมาไถ�ค�าตัวเพ่ือหลุดพ�นจากความเป/นทาส 

2. ลูกทาสเกิดในเรือนเบ้ียหรือทาสเรือนเบ้ีย หมายถึง ลูกของทาสท่ีเกิดจากบิดามารดาท่ี
เป/นทาส ทําให�ตกเป/นของมูลนายโดยปริยาย ไม�สามารถไถ�ตนเองให�พ�นจากความเป/นทาสได� 

3. ทาสได�มาแต�ฝkายบิดามารดาหรือทาสได�มาด�วยการรับมรดก  เนื่องจากทาสถือเป/น
ทรัพย2สิน จึงสามารถตกทอดเป/นมรดกได� 

4. ทาสท่ีมีผู�ยกให� เนื่องจากทาสเป/นทรัพย2สินของนาย จึงสามารถยกให�แก�กันได� 
5. ทาสอันได�ช�วยกังวลแห�งคนอันต�องทัณฑโทษหรือทาสท่ีช�วยให�พ�นจากโทษทัณฑ2 

หมายถึง ผู�ท่ีต�องโทษทางอาญาแต�ไม�มีเงินจ�ายค�าปรับ เม่ือมีผู�นําเงินมาจ�ายค�าปรับให�แทนแล�วให�ไป
ทํางานให�ผู�จ�ายค�าปรับให� จึงตกเป/นทาสของผู�จ�ายค�าปรับนั้น 

                                                           

58 เลก หมายถึง ชายฉกรรจ2หรือพลเมืองชั้นสามัญ 
59 History of Ayuttaya, ค�นวันท่ี 25 มกราคม 2558 จาก https://sites.google.com/ 

site/historyofayuttaya/7-phir-smay-xyuthya 
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ2, คณะมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2, สมัยพระเจCาปราสาท

ทอง, ค�นวันท่ี 25 มกราคม 2558 จาก http://human.uru.ac.th/Major_online/Thaivision/unit 
1_1.htm 

61 ลักษณะสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยา, ค�นวันท่ี 25 มกราคม 2558 จาก http://vicha 
karn.triamudom.ac.th/comtech/studentproject/soc/ayuttaya/propertiespage.html 

62 พัฒนาการดCานสังคมของไทย, ค�นวันท่ี 25 มกราคม 2558 จาก http://www.kr.ac.th/ 
ebook/sunthon/b4.htm 
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6.  ทาสอันได�เลี้ยงไว�ในกาลเม่ือข�าวยากหมากแพงหรือทาสท่ีได�มาในยามข�าวยากหมากแพง 
หมายถึง ไพร�ท่ีได�รับความเดือดร�อนจากภัยธรรมชาติต�างๆ ไม�ว�าจะวาตภัย อุทกภัย ท่ีมาขอความ
ช�วยเหลือจากพวกมูลนาย ต�องขายตัวเป/นทาสเพ่ือจะได�มีชีวิตอยู�ต�อไป 

7.  ทาสเม่ือนําธงชัยไปรบศึกแล�วแลได�มาเป/นทาสหรือทาสเชลย หมายถึง เชลยท่ีได�มาจาก
การสู�รบในศึกต�างๆ เม่ือจับได�ก็จะเป/นทาสรับใช�นายผู�นั้น63 

ทาสจะต�องทํางานให�กับมูลนายของตนเอง ไม�สามารถไปทํางานให�กับคนอ่ืนได� อีกท้ังทาสไม�
มีอิสรภาพในการดําเนินชีวิตได�ตามลําพัง นายสามารถลงโทษทาสอย�างไรก็ได�ท่ีไม�ถึงแก�ความตาย แต�
หากทาสตายนายจะมีความผิดฐานฆ�าคนตาย ถึงแม�ทาสจะเปรียบเสมือนเป/นทรัพย2สินชนิดหนึ่งท่ี
สามารถนําไปซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ตกทอดเป/นมรดกได�ก็ตาม แต�อย�างไรก็ตามทาสยังสามารถหลุดพ�น
จากความเป/นทาสได� คือ 

1.  เม่ือมูลนายให�บวชเป/นภิกษุหรือสามเณรหรือนางชี ก็ถือว�าพ�นจากการเป/นทาสท่ีแม�จะลา
สิกขาบทแล�ว จะเอามาเป/นทาสอีกไม�ได� 

2.  เม่ือมูลนายใช�ทาสไปทําสงครามแล�วถูกจับเป/นเชลย หากหลุดรอดมาได�จะพ�นจากความ
เป/นทาส 

3.  เม่ือทาสฟiองว�านายเป/นกบฏ และสอบสวนได�ว�าเป/นความจริง พ�นจากความเป/นทาสได� 
4.  มูลนาย พ�อหรือพ่ีน�อง ลูกหลานของมูลนายเอาทาสเป/นภรรยา ให�ทาสกลายเป/นไท 

รวมท้ังลูกท่ีเกิดมาก็เป/นไทด�วย 
5.  ทาสสามารถไถ�ถอนตัวเองได�หากมีเงินเพียงพอท่ีจะมาไถ�ถอนหรือผู�อ่ืนจะมาไถ�ถอนก็ได�64  
ยกเว�นแต�ทาสเชลยเท�านั้นท่ีไม�มีโอกาสเป/นอิสระ65 แต�การมีทาสก็เป/นเสมือนเครื่องแสดง

ทรัพย2สมบัติของมูลนาย ยิ่งมีทาสมากแสดงให�เห็นว�ามีอํานาจบารมีมาก ทําให�โอกาสท่ีทาสจะหลุดพ�น
จากความเป/นทาสก็ไม�ใช�เรื่องง�าย อีกท้ังค�าตัวทาสก็เพ่ิมทวีข้ึนเรื่อยๆ จึงทําให�ทาสไม�สามารถหาเงิน
มาไถ�ถอนตัวเองได�หรือหาเงินมาไถ�ถอนได�ก็เม่ือชราหรือตายไปก�อนแล�ว 

ตามกฎหมายไทยเดิมทาสเป/นท้ังวัตถุและบุคคลตามกฎหมาย เนื่องจากทาสถูกนําไปขาย ให�
เช�าแรงงานได�แต�ก็สามารถเป/นเจ�าของทรัพย2สิน ได�รับมรดก ทําสัญญาและไถ�ถอนตัวเองได�ตาม
กฎหมาย แต�ไพร�และทาสก็มีความแตกต�างทางชนชั้นโดยท่ีกฎหมายกําหนดห�ามข�าราชการใช�ไพร�ของ

                                                           

63 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หน�า 95. 
64 ดุจฤดี คงสุวรรณ2 และภัทรีพันธุ2 พันธุ, “พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไทย,” ทCองถ่ิน

ไทย (2549): 54-108. 
65 ลักษณะสังคมสมัยอยุธยา, ค�นวันท่ี 25 มกราคม 2558 จาก http://vichakarn.triamu 

dom.ac.th/comtech/studentproject/soc/ayuttaya1/content08.htm 
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ตนเยี่ยงทาส แต�ก็มีกฎหมายกําหนดไม�ให�นายลงโทษทาสถึงตาย จึงกล�าวได�ว�าทาสถูกจัดอยู�ใน
ลักษณะชนชั้นตํ่าของสังคมแต�ก็ยังมีสภาพเป/นบุคคลในทางกฎหมายโดยกฎหมายจํากัดอํานาจของ
นายเงินไว�66 

 

3.3  สมัยกรุงธนบุรี พ.ศ.2310-232567 
 
 หลังกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งท่ี 2 ท้ังเสียบ�านเมือง ประชาชนแตกแยกระส่ําระส�าย เกิดกา
รอดยากข้ึนเนื่องจากยังมีศึกสงครามเป/นอันมาก ประกอบกับมีภัยธรรมชาติ การค�าขายกับต�างชาติมี
ไม�มากนักเนื่องจากต�างชาติยังไม�วางใจในการสถานการณ2บ�านเมือง การใช�แรงงานจึงยังเป/น
เช�นเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยาแต�มีความเข�มงวดกว�าจากการท่ียังอยู�ในสถานการณ2อันตรายจากภัย
สงคราม การรวบรวมและควบคุมคนจึงมีความสําคัญเป/นอย�างมาก ยังมีการสักเลกเพ่ือให�ทราบสังกัด
มูลนายและปiองกันการหลบหนี หลีกเลี่ยงโดยแยกออกเป/น 

1.  ไพร�หลวง ต�องรับราชการปrละ 6 เดือน แบบเข�าเดือนออกเดือน  
2.  ไพร�ส�วย เป/นไพร�ท่ีจะส�งส�วยเป/นสิ่งของหรือเงินมาให�กับทางการแทนการใช�แรงงานโดย

สังกัดหลวง 
3.  ไพร�สม เป/นไพร�ท่ีสังกัดมูลนายรับใช�แต�เจ�านายตัวเอง 
4.  ทาส68  
การใช�แรงงานสมัยกรุงธนบุรียังเป/นแบบเดียวกับสมัยอยุธยา เนื่องจากสมัยกรุงธนบุรีมี

ระยะเวลาค�อนข�างสั้น อีกท้ังมีการสู�รบกับต�างชาติเป/นอันมาก รวมถึงการท่ีประชาชนกระจัดกระจาย
ไม�มีหลักแหล�งท่ีอยู�ท่ีม่ันคงชัดเจน ทําให�ความสนใจหรือการพัฒนาแก�ไขกฎหมายทําได�ยาก กฎหมาย
สมัยกรุงธนบุรีจึงไม�มีการเปลี่ยนแปลงแก�ไขเก่ียวกับแรงงานแต�อย�างใด 
 
 
 
 

                                                           

66 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หน�า 95-96. 
67 หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ, ค�นวันท่ี 24 กุมภาพันธ2 2558 จาก 

http://haab.catholic.or.th/history/tonburei/tonburei1/tonburei1.html 
68 โรงเรียนสายน้ําผ้ึง, ค�น 24 กุมภาพันธ2 2558 จาก http://www.sainampeung.ac.th/ 

chalengsak/units/unit4/chapter4/chaptor4_0/Thonburi_History5.htm 
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3.4  สมัยรัตนโกสินทร* พ.ศ.2325-239469 
 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟiาจุฬาโลกมหาราชโปรดให�ย�ายราชธานีมายังฝ.nงตะวันออกของ

แม�น้ําเจ�าพระยา คือ กรุงเทพฯซ่ึงถือเป/นจุดเริ่มต�นกรุงรัตนโกสินทร2 โดยการปกครองและการจัด
ระเบียบของสังคมยังคงเหมือนเช�นครั้งกรุงศรีอยุธยา มีการฟ{|นฟูหลักธรรมเรื่องปqตุราชาสมัยกรุง
สุโขทัยข้ึนมาแทนหลักธรรมเรื่องเทวราชาในสมัยกรุงศรีอยุธยา   

อีกท้ังยังมีการชําระสะสางกฎหมายหลายฉบับ เนื่องจากกฎหมายท่ีใช�คือกฎหมายสมัยกรุงศรี
อยุธยาท่ีมาจากความจําและการคัดลอกจากเอกสารท่ีหลงเหลืออยู�เนื่องจากต�นฉบับสูญหายจากภัย
สงคราม ทําให�ความถูกต�องไม�ชัดเจน  ในส�วนท่ีเก่ียวกับทาสจะปรากฏอยู�ในกฎหมายหลักของกรุง
รัตนโกสินทร2ตอนต�น คือ กฎหมายตราสามดวงในบทพระธรรมศาสตร2ในส�วนมูลคดีวิวาท 29 ประการ
ท่ีเป/นกฎหมายแม�ท่ีกําหนดสิทธิและหน�าท่ีของบุคคลท่ีเกิดกรณีพิพาทต�อกันไม�ว�าจะเป/นคดีแพ�ง 
อาญาหรืออ่ืนใด70 มีการจัดแบ�งทาสตามพระไอยการทาษ71เป/น 7 ประเภท ได�แก� 

1.  ทาสสินไถ� 
2.  ลูกทาสเกิดในเรือนเบ้ีย 
3.  ทาสได�แต�บิดามารดา 
4.  ทาสท�านให� 
5.  ทาสอันได�ด�วยช�วยกังวลแห�งคนอันต�องทัณฑ2โทษ 
6.  ทาสอันได�เลี้ยงมาเม่ือกาลทุภิกขะ 
7.  ทาสอันได�ด�วยเป/นเชลย 
ทาสอันไม�ควรนํามาใช�มี 6 ประการ ได�แก�72 
1.  ทาสอันโปรดเสียมิได�ใช� 
2.  ทาสอันตนโปรดให�บวชเป/นสมณะ 
3.  ทาสอันตนโปรดให�ไปแก�พราหมณ 

                                                           

69 กรมสรรพากร, การจัดเก็บภาษีอากรสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร*ตอนตCน, ค�น
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 จาก http://www.rd.go.th/publish/3458.0.html 

70 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หน�า 127. 
71 มนตรี เงินสวัสด์ิ, แนวคิดในการลงโทษของกฎหมายตราสามดวง (วิทยานิพนธ2ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2, 2549). 
72 ศูนย2มานุษยวิทยาสิรินธร, พระอัยการทาส, ค�นวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 จาก 

http://www.sac.or.th/main/article_detail.php?article_id=157&category_id=23 
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4.  ภิกษุต�อภิกษุจะว�ากันเป/นทาสมิได� 
5.  ผู�อ่ืนอันม่ันในสีลาธิคุณมาพึงพํานัก 
6.  ผู�มาอาศัยอยู�ในคามเขตท่ีเรือกสวนไร�นาแห�งตน 
นอกจากนั้นพระไอยการทาสยังกําหนดถึงการตกเป/นทาสประเภทต�างๆ การต้ังค�าตัว การไถ�

ถอน การปฏิบัติตน สิทธิหน�าท่ีของทาสประเภทต�างๆ ระหว�างทาสกับนายเงิน และผู�ท่ีเก่ียวข�องและ
อ่ืนๆ รวมท้ังกําหนดว�า ทาสคือคนของพระมหากษัตริย2ท่ีนายเงินจะลงโทษถึงตายไม�ได�73 

กฎหมายตราสามดวงมีการใช�เรื่อยมาจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ซ่ึง
เป/นช�วงล�าอาณานิคมของชาติตะวันตก ทําให�ประเทศไทยมีป.ญหาเรื่องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
เนื่องจากประเทศไทยยังมีทาสอยู� ด�านรับรองความศักด์ิสิทธิ์ของทรัพย2สินเอกชน ความคิดเก่ียวกับ
กฎหมายอาญาและวิธีพิจารณาความอาญา74 จึงมีการปรับปรุงแก�ไขกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศให�
เป/นอารยะเพ่ือให�ได�เอกราชทางศาลกลับมา  

จะเห็นได�ว�าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร2ตอนต�นการใช�แรงงานยังเป/นรูปแบบเดียวกับสมัยกรุงศรี
อยุธยาและสมัยกรุงธนบุรีท่ีใช�ไพร�และทาสเป/นแรงงานหลัก มีระบบการสักเลก แบ�งหมู�เช�นเดียวกัน 
จึงกล�าวได�ว�าการใช�แรงงานของไทยต้ังแต�สมัยกรุงศรีอยุธยาเป/นต�นมาแทบไม�มีการเปลี่ยนแปลง ไพร�
และทาสหรือแรงงานไม�มีสภาพความเป/นอยู� สวัสดิการ การศึกษาท่ีดีข้ึนเลยจากอดีต 
 

3.5  สมัยรัตนโกสินทร* พ.ศ.2394-2475 
 

จากท่ีประเทศไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ทําให�มีการเตรียมพร�อมเพ่ือเข�าสู�ยุคใหม�โดย
ได�เริ่มทําต้ังแต�สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว จนในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวท่ีได�ทรงดําริให�ชําระกฎหมายเป/นระบบประมวลกฎหมายท่ีถือเป/นจุดเปลี่ยน
สําคัญในการเข�าสู�ยุคกฎหมายสมัยใหม�ดังป.จจุบัน75 อีกท้ังมีการปรับปรุงระบบการบริหารงานราชการ
แผ�นดิน 

                                                           

73 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค2ในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว, 
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน เล/มท่ี 30 บทบัญญัติต/างๆ ของกฎหมายตราสามดวง, ค�นวันท่ี 1 
พฤษภาคม 2558 จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php? 

74 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หน�า 136-153. 
75 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ศูนย2ข�อมูลกฎหมายกลาง, 200 ปSกฎหมายตราสาม

ดวง (กรุงเทพฯ: ศูนย2ข�อมูลกฎหมายกลาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2547), หน�า 6. 
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โดยเฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวกับสภาพบุคคล เนื่องจากประเทศไทยมีระบบไพร�และทาสท่ี
กฎหมายสมัยใหม�ถือว�าสถานภาพของบุคคลไม�เท�าเทียมกัน ระบบไพร�และทาสเป/นสิ่งท่ีสําคัญกับ
สังคม เศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวทรงดําเนินการ
ค�อยเป/นค�อยไปโดยให�จัดทําสํามะโนครัวแทนการสักเลขเพ่ือดึงการควบคุมกําลังจากขุนนางเจ�านาย
มาสู�พระมหากษัตริย2 โดยเฉพาะพระราชบัญญัติเกณฑ2จ�าง พ.ศ.119 ท่ียกเลิกระบบไพร�ด�วยการเลิก
การเกณฑ2แรงงาน ทําให�ไพร�เป/นอิสระในการประกอบอาชีพและเลือกท่ีอยู�อาศัย 

ในส�วนของการเลิกทาส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวก็ได�ทรงใช�วิธีค�อยเป/นค�อย
ไปเช�นเดียวกับไพร� โดยมีการประกาศพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไท โดยให�ลูกทาสทุก
คนท่ีเกิดในปr พ.ศ.2411 ให�มีค�าเต็มตัวเม่ืออายุ 8 ปr และเกษียณอายุเป/นไทแก�ตัวเม่ืออายุได� 21 ปr 
และห�ามลูกทาสท่ีเป/นไทขายตัวลงเป/นทาสอีก อีกท้ังยังผ�อนผันให�ระยะเวลารับราชการของไพร�
เกษียณท่ีอายุ 60 ปr จนกระท่ังมีพระราชบัญญัติทาสท่ีให�นายเงินทุกคนต�องปล�อยลูกทาสของตนทุก
คนเป/นอิสระ เม่ือปr พ.ศ.2448 ส�วนทาสท่ียังมีค�าตัวก็ให�ลดค�าตัวลงเดือนละ 4 บาทจนกว�าจะหมด
ต้ังแต� พ.ศ.2448 และยังได�ออกพระราชบัญญัติเกณฑ2ทหารอีกด�วย 

การเลิกทาสและไพร�อาจกล�าวได�ว�าเป/นการปลดปล�อยแรงงานให�พันจากพันธะทางสังคมใน 
รูปแบบ ศักดินา เพ่ือเป/นการพัฒนารองรับการปรับปรุงบ�านเมืองให�ทันสมัยแบบตะวันตก ทําให�ทาส
ท่ีเป/นแรงงานมีฐานะทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป/นอย�างมาก จากสถานะทางสังคมท่ีตํ่าสุด
กลายมาเป/นสถานะทางสังคมท่ีเท�าเทียมกับไพร� แต�ก็ยังไม�ได�มีการเปลี่ยนแปลงมากไปจากเดิมสัก
เท�าไร อีกท้ังแรงงานไทยยังไม�มีการเรียนหนังสือและไม�รู�จักสิทธิของตัวเองมากนัก ทําให�แรงงานไม�มี
การเรียกร�องสิทธิท่ีสมควรจะได�รับ 

โดยทางประวัติศาสตร2ถือว�ามีการจ�างแรงงานและมีลูกจ�างเป/นครั้งแรกในประเทศไทยในสมัย
รัชกาลท่ี 3 ท่ีประเทศไทยมีการติดต�อค�าขายกับต�างประเทศมากข้ึน ทําให�มีการตรากฎหมายข้ึนมา
รองรับ เช�น ประกาศให�ทําการกับฝรั่ง ประกาศให�ค�าขายและรับจ�างทําการต�อคนนอกประเทศ76 
พร�อมกันนั้นก็มีแรงงานต�างด�าวเข�ามารับจ�างทํางานในประเทศไทย เช�น กรรมกรชาวจีน ซ่ึงมีการออก
ข�อบังคับต�างๆ มาเพ่ือบังคับใช�ควบคุมดูแล เช�น การออกระเบียบรถลากในปr พ.ศ.2456 เพ่ือคุ�มครอง
ความปลอดภัยของคนไทยเม่ือเกิดอุบัติเหตุและกําหนดอายุผู�ท่ีจะลากรถรับจ�างต�องอยู�ในระหว�างอายุ 
18-40 ปrเอาไว� มีการออกข�อบังคับกรมตํารวจในปr พ.ศ.2444 เป/นต�น 
 เม่ือมีการเลิกทาสอย�างสมบูรณ2ในปr พ.ศ.2488 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�า
เจ�าอยู�หัว การบังคับใช�แรงงานจึงถูกยกเลิก แทนท่ีด�วยการใช�แรงงานโดยสมัครใจท้ังสองฝkาย ต�อมามี
การประกาศใช�ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย2 พ.ศ.2472 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย2 

                                                           

76 พงษ2รัตน2 เครือกลิ่น, เรื่องเดิม, หน�า 6-7. 
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บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 6 ได�บัญญัติถึง การจ�างแรงงาน (มาตรา 575-586) แห�งประมวล
กฎหมายแพ�งและพาณิชย2ท่ีได�พูดถึงการจ�างแรงงานในทางสัญญาเอาไว� ประมวลกฎหมายแพ�งและ
พาณิชย2 บรรพ 3 ถือเป/นกฎหมายพ้ืนฐานเก่ียวกับการจ�างแรงงานท่ีสําคัญของไทยฉบับหนึ่งท่ีได�
กล�าวถึงความหมาย ลักษณะของการจ�างงาน สิทธิหน�าท่ีระหว�างนายจ�างลูกจ�าง รวมท้ังการสิ้นสุดของ
สัญญาจ�างตามเอกเทศสัญญาไว� แต�ไม�มีเจตนาในการคุ�มครองลูกจ�างไว�แต�อย�างใด ซ่ึงต�อมามี
พัฒนาการเกิดข้ึนท่ีเห็นถึงความสําคัญของการจ�างงาน แนวคิดคุ�มครองลูกจ�างท่ีแยกมาในลักษณะ
ต�างๆ ท่ียังไม�มีในกฎหมายโดยตรงเก่ียวกับการคุ�มครองแรงงาน 
 

3.6  สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง-ปTจจุบัน 
 
 หลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวได�ทรงปฏิรูปการปกครองทําให�ประเทศ
ไทยมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด�านไม�ว�าจะเป/นการศึกษา การค�าขาย การประกอบอาชีพ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งการติดต�อกับประเทศตะวันตก ทําให�ประชาชนและคนชั้นสูงท่ีได�รับการศึกษา
สมัยใหม�ได�รับอิทธิพลแนวคิดประชาธิปไตย ซ่ึงเน�นหลักความเสมอภาคของบุคคลในสังคม ซ่ึงนําไปสู�
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปr พ.ศ.2475 ท่ีมีการประกาศใช�ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย2 
บรรพ 3 เนื่องมาจากการเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทําให�ประเทศไทยมีการจัดทําประมวลกฎหมาย
เพ่ือให�ได�สิทธิสภาพนอกอาณาเขตคืนมา โดยเริ่มทําประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย2ก�อน โดยใน
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย2 บรรพ 3 ว�าด�วยเอกเทศสัญญา ลักษณะ 6 ได�กําหนดสิทธิและ
หน�าท่ีตามเอกเทศสัญญาของนายจ�างและลูกจ�างก็ได�มีการประกาศใช�กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการจ�าง
งานออกมาหลายฉบับ เช�น พระราชบัญญัติว�าด�วยสํานักจัดหางาน พ.ศ.2475 ท่ีคุ�มครองคนหางาน
และการจัดหางาน พระราชบัญญัติโรงงานเป/นการควบคุมดูแลการต้ังโรงงาน พระราชบัญญัติช�วย
อาชีพและวิชาชีพ พ.ศ.2484 ท่ีกําหนดอาชีพและวิชาชีพบางชนิดเป/นอาชีพและวิชาชีพของคนไทยไว�
เป/นการเฉพาะ หรือพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2484 ท่ีกําหนดถึงการจัดการรักษาความสะอาด 
สวัสดิการในโรงงานและการกําจัดวัตถุมีพิษเพ่ือคุ�มครองอนามัยและความปลอดภัย เป/นต�น ในขณะท่ี
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย2 บรรพ 3 ลักษณะ 6 ไม�มีการแก�ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมอย�าง
ใด 
 จนเม่ือมีการออกกฎหมายคุ�มครองแรงงานโดยตรงในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2499 มีการ
ประกาศใช�พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499 ซ่ึงถือเป/นกฎหมายแรงงานโดยตรงฉบับแรกของ
ประเทศไทย โดยแบ�งออกเป/น 2 ส�วน คือส�วนท่ีเป/นกฎหมายคุ�มครองแรงงานกับส�วนท่ีเป/นแรงงาน
สัมพันธ2 ท่ีได�กําหนดถึงการใช�แรงงาน การควบคุม การตรวจตรา สหภาพแรงงาน การร�วมเจรจา
ต�อรอง การรับข�อพิพาทแรงงาน เป/นต�น ซ่ึงพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499 ถูกยกเลิกภายหลัง
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จากประกาศใช�ได�ประมาณปrเศษเนื่องจากจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต2หัวหน�าคณะปฏิวัติได�ให�เหตุผลว�า 
“พระราชบัญญัติแรงงานมีบทบัญญัติไม�เหมาะสมเป/นช�องทางยุยงให�เกิดความร�าวฉานระหว�าง
นายจ�างและลูกจ�าง เป/นภัยร�ายแรงแก�การเดินทางเศรษฐกิจเพ่ือความรุ�งเรืองของประเทศ”77 แต�
ต�อมาในปr พ.ศ.2508 เกิดข�อพิพาทแรงงานเพ่ิมมากข้ึนจึงมีการประกาศใช�พระราชบัญญัติกําหนดวิธี
ระงับข�อพิพาทแรงงาน พ.ศ.2508 ท่ีเป/นกฎหมายแรงงานสัมพันธ2ท่ีบัญญัติเก่ียวกับข�อพิพาทแรงงาน
และการระงับข�อพิพาทแรงงานโดยไม�ได�บัญญัติรับรองสิทธิของลูกจ�างในการจัดต้ังสหภาพแรงงาน 
ต�อมาคณะปฏิวัติโดยจอมพลถนอม กิติขจร หัวหน�าคณะปฏิวัติได�ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 103 
ซ่ึงมีเนื้อหายกเลิกพระราชบัญญัติกําหนดวิธีการระงับข�อพิพาทแรงงาน พ.ศ.2508 และให�อํานาจ
กระทรวงมหาดไทยออกข�อกําหนดการคุ�มครองแรงงานในเรื่องต�างๆ แทน 

ต�อมาในปr พ.ศ.2518 มีการประกาศใช�พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ2 พ.ศ.2518 

เนื่องมาจากประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2515 ในส�วนท่ีเก่ียวกับแรงงาน 

สัมพันธ2ยังมีวิธีการไม�เหมาะสมแก�สถานการณ2ทางเศรษฐกิจและสังคมป.จจุบัน สมควรให�มีกฎหมายว�า
ด�วยแรงงานสัมพันธ2ข้ึนแทน เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ2เก่ียวกับการยื่นข�อเรียกร�องและการระงับข�อ
พิพาทแรงงานให�เหมาะสมและสมบูรณ2ยิ่งข้ึน ให�นายจ�างจัดต้ังสมาคมนายจ�าง และลูกจ�างจัดต้ัง
สหภาพแรงงานเพ่ือแสวงหาและคุ�มครองประโยชน2เก่ียวกับการจ�าง การจัดสวัสดิการและส�งเสริม
ความสัมพันธ2อันดีระหว�างนายจ�างกับลูกจ�าง ตลอดจนให�ลูกจ�างจัดต้ังคณะกรรมการลูกจ�างเป/น
องค2กรในการหารือในกิจการต�างๆ กับนายจ�างเพ่ือให�เกิดความเข�าใจซ่ึงกันและกัน และหาทาง
ปรองดองให�การทํางานร�วมกันระหว�างนายจ�างกับลูกจ�างให�มีผลดียิ่งข้ึน78 นับได�ว�ากฎหมายแรงงาน
สัมพันธ2 พ.ศ.2518 เป/นกฎหมายแรงงานสัมพันธ2ท่ีสําคัญฉบับหนึ่งของประเทศไทยโดยได�มีการใช�
กฎหมายแรงงานสัมพันธ2ฉบับนี้มาจนถึงป.จจุบัน หลังจากนั้นมีความพยายามท่ีจะออกกฎหมาย
แรงงานฉบับใหม�มาใช�โดยตลอด จนกระท่ังในวันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2541 มีการประกาศใช�กฎหมาย
แรงงานฉบับใหม�แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย นั่นคือ พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
เนื่องจากประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2515 มีการใช�มาเป/นเวลานานทํา
ให�บทบัญญัติบางบทไม�เหมาะสมกับสภาพสถานการณ2 สมควรปรับปรุงบทบัญญัติให�เหมาะสมกับ
สถานการณ2ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมีความเป/นธรรมยิ่งข้ึน อีกท้ังประกาศคณะปฏิวัติเป/นประกาศ
กระทรวงมหาดไทยท่ีมีศักด์ิเป/นกฎหมายลําดับรอง ทําให�เกิดป.ญหาในการยอมรับ เม่ือมีการ
ประกาศใช�พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก็มีการใช�บังคับมาจนถึงป.จจุบัน  

                                                           

77 เรื่องเดียวกัน, หน�า 9. 
78 ท�ายพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ2 พ.ศ.2518 
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 กฎหมายคุ�มครองแรงงานเป/นกฎหมายท่ีกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าในการจ�างแรงงานท่ีนายจ�าง
พึงปฏิบัติต�อลูกจ�าง โดยมีวัตถุประสงค2ในการคุ�มครองลูกจ�างให�ได�รับความเป/นธรรมจากการท่ีลูกจ�าง
อยู�ในสถานะทางเศรษฐกิจท่ีด�อยกว�านายจ�าง ซ่ึงกฎหมายคุ�มครองแรงงานจัดเป/นกฎหมายท่ีเก่ียวด�วย
ความสงบเรียบร�อยทําให�นายจ�างและลูกจ�างไม�สามารถกําหนดข�อตกลงในการจ�างงานให�ตํ่ากว�าท่ี
กฎหมายคุ�มครองแรงงานได�กําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าไว�ได�  
 ส�วนกฎหมายแรงงานสัมพันธ2เป/นกฎหมายท่ีกําหนดให�สิทธินายจ�างและลูกจ�างในการจัดต้ัง
องค2กรเพ่ือคุ�มครองสิทธิประโยชน2ของแต�ละฝkาย กําหนดวิธีการ หลักเกณฑ2ในการยื่นข�อเรียกร�อง 
แก�ไขท่ีเก่ียวกับสภาพการจ�าง กําหนดการระงับข�อพิพาท การปqดงาน การกระทําอันไม�เป/นธรรม เป/น
ต�น 
 กฎหมายคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และกฎหมายแรงงานสัมพันธ2 พ.ศ.2518 มี
ความสัมพันธ2กันเนื่องจากกฎหมายคุ�มครองแรงงานเป/นการกําหนดมาตรฐานหรือวิธีการของสภาพ
การจ�างไว�เม่ือลูกจ�างได�บรรจุเป/นพนักงานประจําแล�ว ส�วนแรงงานสัมพันธ2เป/นการกําหนดสิทธิ 
วิธีการ หลักเกณฑ2ในการข�อแก�ไข เปลี่ยนแปลงสภาพการจ�างหรือการนัดหยุดงาน กล�าวได�ว�า
กฎหมายแรงงานสัมพันธ2เป/นกฎหมายท่ีจะใช�ได�เม่ือผ�านกฎหมายคุ�มครองแรงงานมาแล�วเสียก�อน79 
 

3.7  ลักษณะของพระราชบัญญัติคุCมครองแรงงาน พ.ศ.2551 และลักษณะของ 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ* พ.ศ.2518 

 
 กฎหมายคุ�มครองแรงงานเป/นกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา หากไม�ปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติไว�อาจถูกดําเนินคดีทางอาญาได� เม่ือถูกตรวจพบโดยเจ�าพนักงานตรวจแรงงานแม�จะไม�ได�มี
ผู�ใดร�องทุกข2หรือกล�าวโทษก็ตาม อีกท้ังนายจ�างท่ีฝkาฝ{นกฎหมายโดยไม�ให�สิทธิประโยชน2กับลูกจ�าง
อาจถูกดําเนินคดีแพ�งเพ่ือให�นายจ�างจ�ายเงินหรือชดใช�ค�าเสียหายแก�ลูกจ�างหรือผู�มีสิทธิด�วย ซ่ึงจะเห็น
ได�ว�ากฎหมายคุ�มครองมุ�งเน�นท่ีจะคุ�มครองลูกจ�างเป/นอย�างมาก 
 กฎหมายคุ�มครองแรงงานเป/นกฎหมายท่ีเก่ียวกับความสงบเรียบร�อยและศีลธรรมอันดีงาม
ของประชาชน ทําให�สัญญาหรือข�อตกลงระหว�างนายจ�างและลูกจ�างข�อท่ีเป/นการต�องห�ามอย�างชัด
แจ�งย�อมตกเป/นโมฆะ80 ไม�สามารถตกลงเป/นอย�างอ่ืนได�เว�นแต�ลูกจ�างเป/นผู�ได�ประโยชน2ท่ีมากข้ึนจาก
ข�อตกลงนั้น ตามเจตนารมณ2ของกฎหมายท่ีจะก�อให�เกิดความเป/นธรรมแก�ลูกจ�าง ทําให�การตกลง

                                                           

79 ประสาทศิลปp บุญท�าว, กฎหมายแรงงาน, ค�นวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2257 จาก http:// 
elearning2.utcc.ac.th/officialtcu/ECONTENT/BG002/Document/014.pdf 

80 พงษ2รัตน2 เครือกลิ่น, เรื่องเดิม, หน�า 3-5. 
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เรื่องการตกลงทํางานโดยไม�มีวันหยุดประจําสัปดาห2 ท่ีผิดแผกไปจากกฎหมายคุ�มครองแรงงานใช�
บังคับมิได� ย�อมเป/นโมฆะ81 รวมท้ังสัญญาหรือข�อตกลงระหว�างนายจ�างและลูกจ�างข�อใดท่ีเป/นการ
แตกต�างไปจากกฎหมายคุ�มครองแรงงานแล�ว ย�อมมีสภาพเดียวกัน เป/นต�น 
 นอกจากนี้ กฎหมายคุ�มครองแรงงานยังมีลักษณะเฉพาะอยู�อีกบางประการ ได�แก�82 

1.  เป/นกฎหมายท่ีกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าในการทํางานท่ีลูกจ�างพึงได�รับการปฏิบัติจาก
นายจ�าง 

2.  เป/นกฎหมายพิเศษท่ีต�องนํามาใช�บังคับก�อนกฎหมายท่ัวไป 
ส�วนกฎหมายแรงงานสัมพันธ2 พ.ศ.2518 นั้นเป/นกฎหมายท่ีกล�าวถึงความเก่ียวข�อง สิทธิ 

วิธีการ หลักเกณฑ2 การปฏิบัติต�อกันระหว�างนายจ�าง องค2กรนายจ�างกับลูกจ�าง องค2กรลูกจ�างเอาไว� 
ซ่ึงมีโทษทางอาญาถ�าไม�ปฏิบัติตาม จึงถือได�ว�ากฎหมายแรงงานสัมพันธ2เป/นกฎหมายท่ีเก่ียวกับความ
สงบเรียบร�อย 

วัตถุประสงค2ของกฎหมายแรงงานสัมพันธ2 ได�แก� 
1.  กําหนดหลักเกณฑ2และข้ันตอนเก่ียวกับการแจ�งข�อเรียกร�อง และการระงับข�อพิพาท

แรงงานระหว�างนายจ�างกับลูกจ�าง 
2.  ให�สิทธิแก�นายจ�างและลูกจ�างในการจัดต้ังองค2กรของตน เพ่ือแสวงหาและคุ�มครอง

ประโยชน2เก่ียวกับการจ�างและการทํางาน และส�งเสริมความสัมพันธ2อันดีระหว�างท้ังสองฝkาย 
3.  ให�สิทธิแก�ลูกจ�างในการจัดต้ังคณะกรรมการลูกจ�าง เพ่ือให�นายจ�างได�หารือในกิจการ

ต�างๆ เพ่ือให�เกิดความเข�าใจกันและกัน 
4.  ให�ความคุ�มครองแก�นายจ�างและลูกจ�างท่ีดําเนินกิจกรรมตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และ

ปiองกันมิให�เกิดการกระทําอันไม�เป/นธรรม 
 

3.8  การบังคับใชCพระราชบัญญัติคุCมครองแรงงาน พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติ 
แรงงานสัมพันธ* พ.ศ.2518 

 
พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2551 ใช�บังคับแก�นายจ�าง ลูกจ�างในการจ�างงานทุก

ราย ไม�ว�าจะเป/นกิจการประเภทใดก็ตามและไม�ว�าจํานวนลูกจ�างจะมีเท�าใดก็ตาม ยกเว�นข�อบังคับใน

                                                           

81 คําพิพากษาฎีกาท่ี 7670/2547 นายจ�างตกลงกับลูกจ�างไว�ในใบสมัครงานว�าลูกจ�างไม�มี
วันหยุดประจําสัปดาห2เป/นการขัดต�อพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 28 วรรค
หนึ่ง อันเป/นกฎหมายเก่ียวด�วยความสงบเรียบร�อยของประชาชน ข�อตกลงใช�บังคับไม�ได� 

82 วิจิตรา (ฟุiงลัดดา) วิเชียรชม, ย/อหลักกฎหมายแรงงาน (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2543). 
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มาตรา 4 คือ มีผลใช�บังคับกับกิจการในภาคเอกชนท้ังหมด เว�นแต� รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมจะออกกฎกระทรวงมิให�ใช�บังคับพระราชบัญญัตินี้ท้ังหมดหรือแต�บางส�วนแก�นายจ�าง
ประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได� เช�น ประมงหรือเกษตรกรรม เป/นต�น83 

1.  กรณีมิให�ใช�บังคับพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2551 ท้ังฉบับ ได�แก� ราชการ
ส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจและโรงเรียนเอกชน 

2.  กรณีมิให�ใช�บังคับพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2551 แต�บางส�วนกับนายจ�างซ่ึง
ลูกจ�างหญิงทํางานเก่ียวกับงานบ�านอันมิได�มีการประกอบธุรกิจรวมอยู�ด�วยจะได�รับความคุ�มครอง
เฉพาะในเรื่องการจ�ายค�าจ�าง วันหยุดพักผ�อนประจําปr และการไม�ถูกล�วงละเมิดทางเพศและลูกจ�าง
หญิงทํางานท่ีมิได�แสวงหากําไรทางเศรษฐกิจได�รับการคุ�มครองเฉพาะในเรื่องการจ�ายค�าจ�างเท�านั้น 

3.  กรณีท่ีให�มีการคุ�มครองแรงงานกรณีต�างๆ แตกต�างไปจากพระราชบัญญัติคุ�มครอง
แรงงาน พ.ศ.2551 ตามความในมาตรา 22 สําหรับงานกิจการปqโตรเลียม งานท่ีใช�วิชาชีพหรือวิชาการ 
งานด�านบริหาร งานจัดการ งานเสมียน งานอาชีพเก่ียวกับการค�า งานอาชีพด�านบริการ งานท่ี
เก่ียวกับการผลิตหรืองานท่ีเก่ียวข�อง งานในร�านอาหาร หรือร�านขายเครื่องด่ืมท่ีเปqดจําหน�ายหรือ
ให�บริการไม�ติดต�อกัน งานเร�ขายหรือชักชวนซ้ือเสื้อผ�าท่ีลูกจ�างจะได�รับความคุ�มครองในกรณีของ
ระยะเวลาทํางานปกติ วันหยุด การฝ�กอบรม เวลาพัก งานล�วงเวลา และค�าล�วงเวลาแตกต�างจาก
พระราชบัญญัตินี้ 

ส�วนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ2 พ.ศ.2518 มิให�ใช�กับราชการส�วนกลาง ราชการส�วน
ภูมิภาค ราชการส�วนท�องถ่ิน รวมท้ังราชการของกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา กิจการรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว�าด�วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ2 กิจการอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาด่ังท่ีได�
บัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ2 พ.ศ.2518 มาตรา 4 
 

3.9  บทบัญญัติของกฎหมายที่ไม/เป�นธรรมต/อนายจCางตามกฎหมายแรงงาน 
 

ในการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายท่ีไม�เป/นธรรมต�อนายจ�างตามพระราชบัญญัติคุ�มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ2 พ.ศ.2518 ศึกษาในส�วนท่ีไม�เป/นธรรมต�อ
นายจ�างเป/น 3 กรณี คือ 

 
 

                                                           

83 ธีระ ศรีธรรมรักษ2, “ก�าวใหม�ป.ญหาใหม�ของ พ.ร.บ.คุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2541,” ใน รพี
43 (กรุงเทพฯ: เนติบัณฑิตสภา ในพระบรมราชูปถัมภ2, 2543), หน�า 31-33. 
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 3.9.1  การหยุดกิจการช่ัวคราวตามพระราชบัญญัติคุCมครองแรงงาน พ.ศ.2551  
มาตรา 75 

การหยุดกิจการชั่วคราวเป/นการท่ีนายจ�างให�หยุดกิจการชั่วคราวในช�วงระยะเวลาหนึ่ง โดย
มิได�ต�องการจะหยุดถาวรหรือเป/นการหยุดโดยมีกําหนดเปqด ระยะเวลาในการหยุดข้ึนอยู�กับความ
จําเป/นเป/นเรื่องๆ ไป เช�น ไฟดับอาจให�หยุดกิจการเพียงครึ่งวันหรือหนึ่งวัน น้ําท�วมอาจต�องรอจนกว�า
น้ําจะลดซ่ึงอาจเป/นอาทิตย2 หรือโรงงานถูกไฟไหม� อาจต�องใช�เวลาเป/นเดือนจนกว�าจะมีการซ�อมแซม
เสร็จ ทําให�กําหนดเวลาเปqดนั้น กฎหมายไม�ได�กําหนดเอาไว� เนื่องจากบางครั้งสามารถกําหนดได�
แน�นอนว�าเปqดภายในวันไหน แต�ในบางครั้งก็ไม�สามารถกําหนดเวลาท่ีแน�นอนในการเปqดได� ข้ึนอยู�กับ
สถานการณ2และความจําเป/นเป/นเรื่องๆ ไป ในบางครั้งต�องดูพฤติกรรมนายจ�างประกอบด�วยด�วย เช�น 
นายจ�างประกอบกิจการขาดทุน มีหนี้สินมากมาย หาวัสดุอุปกรณ2เพ่ือใช�ในการผลิตไม�ได� สั่งปqด
กิจการโดยบอกว�าปqดชั่วคราวจะเปqดใหม�เร็วๆ นี้ แต�ในระหว�างท่ีปqดไม�มีการปรับปรุง ดูแล�วไม�มีท�าที
ว�าจะเปqดใหม�ได� เช�นนี้ต�องถือว�านายจ�างปqดถาวร ถือเป/นการบอกเลิกลูกจ�างเนื่องจากนายจ�างไม�
สามารถประกอบกิจการต�อไปได� ต�องจ�ายค�าชดเชยให�แก�ลูกจ�าง ดังนั้นการหยุดกิจการท้ังหมดหรือ
บางส�วนของนายจ�างต�องสัมพันธ2กับการกระทําหรือระยะเวลาในการดําเนินการของนายจ�างด�วย84 
 โดยคําว�าเหตุสุดวิสัยไม�ได�มีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2551 จึงต�อง
นําหลักกฎหมายท่ัวไป คือ มาตรา 8 แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย2ท่ีบัญญัติว�า “เหตุสุดวิสัย
หมายความว�าเหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะให�ผลพิบัติก็ดี เป/นเหตุท่ีไม�อาจปiองกันได�แม�ท้ังบุคคลผู�ต�อง
ประสบหรือใกล�จะต�องประสบเหตุนั้น จะได�จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได�จาก
บุคคลในฐานะและภาวะเช�นนั้น” เห็นได�ว�าเหตุสุดวิสัยจะต�องเป/นเหตุท่ีไม�สามารถปiองกันได� ถ�าเป/น
เหตุท่ีสามารถปiองกันได�แล�วยังเกิดข้ึนไม�นับว�าเป/นเหตุสุดวิสัย อีกท้ังเหตุท่ีเกิดข้ึนจะต�องไม�เกิดจากผู�
ต�องประสบภัยเอง หากเกิดจากผู�ประสบภัยหรือภัยธรรมชาติหรือสิ่งใดก็ตามท่ีหากจัดการระมัดระวัง
ตามสมควรแล�วเหตุนั้นก็จะไม�เกิดข้ึนก็จะถือว�าเป/นเหตุสุดวิสัยไม�ได� ทําให�นายจ�างยังต�องจ�ายเงิน
ให�กับลูกจ�างตามมาตรา 75 พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2551  

มาตรา 75 แห�งพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก�อนจะมีการแก�ไขใน
พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 ได�บัญญัติไว�ว�า “ในกรณีท่ีนายจ�างมีความ
จําเป/นต�องหยุดกิจการท้ังหมดหรือบางส�วนเป/นการชั่วคราว โดยเหตุหนึ่งเหตุใดท่ีไม�ใช�เหตุสุดวิสัย ให�
นายจ�างจ�ายเงินให�แก�ลูกจ�างไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ของค�าจ�างในวันทํางานท่ีลูกจ�างได�รับก�อนหยุด
กิจการตลอดระยะเวลาท่ีนายจ�าง ไม�ให�ลูกจ�างทํางาน 

                                                           

84 เกษมสันต2 วิลาวรรณ, คําอธิบายกฎหมายแรงงาน, พิมพ2ครั้งท่ี 5 (กรุงเทพฯ: วิญeูชน, 
2545), หน�า 92-93. 
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ให�นายจ�างแจ�งให�ลูกจ�างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล�วงหน�าก�อนวันเริ่มหยุดกิจการตาม
วรรคหนึ่ง”85 ซ่ึงนับเป/นบทกฎหมายท่ีคุ�มครองลูกจ�างในเรื่องการจ�ายเงินให�แก�ลูกจ�างในระหว�างปqด
กิจการชั่วคราว เนื่องจากลูกจ�างมีความจําเป/นต�องเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัว กฎหมายจึงต�องสร�าง
หลักประกันการจ�ายค�าจ�างให�กับลูกจ�าง86 แม�นายจ�างไม�ต�องจ�ายค�าจ�างให�แก�ลูกจ�างแต�นายจ�างยังมี
หน�าท่ีจ�ายเงินไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ของค�าจ�างปกติให�แก�ลูกจ�างเพ่ือให�ลูกจ�างสามารถดําเนินชีวิตได� 
โดยท่ีกฎหมายเองก็คุ�มครองนายจ�างท่ีมีความจําเป/นต�องหยุดกิจการชั่วคราวแต�ยังประสงค2จะดําเนิน
กิจการต�อไปให� เพ่ือบรรเทาค�าใช�จ�ายให�กับนายจ�างจึงให�นายจ�างจ�ายเพียงแค�ครึ่งเดียวของค�าจ�าง
แทนท่ีจะต�องจ�ายเต็ม 
 ซ่ึงบทบัญญัติมาตรา 75 แห�งพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได�ถูกแก�ไขใน
พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.255187 โดยมีเหตุผลคือ “เนื่องจากพระราชบัญญัติ
คุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ท่ีใช�บังคับอยู�ในป.จจุบันมีบทบัญญัติบางประการไม�เหมาะสมกับ
สภาพการณ2ในป.จจุบันและไม�เอ้ือประโยชน2ต�อการดําเนินการเพ่ือให�ความคุ�มครองลูกจ�าง สมควร
แก�ไขเพ่ิมเติมโดยกําหนดห�ามนายจ�างเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือความเสียหายในการ
ทํางาน กําหนดให�ศาลมีอํานาจสั่งให�สัญญาจ�าง ข�อบังคับเก่ียวกับการทํางาน ระเบียบหรือคําสั่งของ
นายจ�าง มีผลใช�บังคับเพียงเท�าท่ีเป/นธรรมและพอสมควรแก�กรณี กําหนดให�นายจ�างและลูกจ�างตกลง
นําเวลาทํางานปกติส�วนท่ีไม�ครบแปดชั่วโมงไปรวมกับเวลาทํางานปกติในวันอ่ืนได�ซ่ึงต�องไม�เกินวันละ
เก�าชั่วโมง กําหนดให�คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจออกคําสั่งให�นายจ�างจ�ายเงินค�าชดเชย
พิเศษหรือค�าชดเชยพิเศษ แทนการบอกกล�าวล�วงหน�าในกรณีท่ีมีการย�ายสถานประกอบกิจการ และ
กําหนดให�นายจ�างยื่นแบบแสดงสภาพการจ�างและสภาพการทํางาน รวมท้ังเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษให�
เหมาะสมและสอดคล�องกับการแก�ไขเพ่ิมเติม ท้ังนี้เพ่ือให�การคุ�มครองลูกจ�างมีประสิทธิภาพและให�
ลูกจ�างได�รับความคุ�มครองมากข้ึน จึงจําเป/นต�องตราพระราชบัญญัตินี้”88 โดยกฎหมายได�กําหนดการ
จ�ายเงินให�ลูกจ�างกรณีท่ีนายจ�างหยุดกิจการชั่วคราวไม�น�อยกว�า 50% เป/นไม�น�อยกว�า 75% และ
จะต�องทําการแจ�งล�วงหน�าไม�น�อยกว�า 3 วันทําการท่ีแต�เดิมไม�ได�บัญญัติไว�แต�อย�างใด ทําให�
บทบัญญัติในมาตรา 75 แห�งพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงานบัญญัติเป/น  

                                                           

85 มาตรา 75 แห�งพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
86 วิชชุดา ยิ้มรุ�งเรือง, เรื่องเดิม, หน�า 3. 
87 พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551, ราชกิจจานุเบกษา 125 (27 

กุมภาพันธ2 2551), หน�า 4. 
88 พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
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ในกรณีท่ีนายจ�างมี ความจําเป/นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดท่ีสําคัญอันมีผลกระทบ
ต�อการประกอบกิจการของนายจ�าง จนทําให�นายจ�างไม�สามารถประกอบกิจการได�
ตามปกติซ่ึงมิใช�เหตุสุดวิสัย ต�องหยุดกิจการท้ังหมดหรือบางส�วนเป/นการชั่วคราว 
ให�นายจ�างจ�ายเงินให�แก�ลูกจ�างไม�น�อยกว�าร�อยละเจ็ดสิบห�าของค�าจ�างใน วันทํางาน
ท่ีลูกจ�างได�รับก�อนนายจ�างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาท่ีนายจ�างไม�ได�ให�ลูกจ�าง
ทํางาน 

ให�นายจ�างแจ�งให�ลูกจ�างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล�วงหน�าเป/น
หนังสือก�อนวันเริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไม�น�อยกว�าสามวันทําการ89 

 
 จะเห็นได�ว�าจํานวนเงินท่ีนายจ�างต�องจ�ายให�แก�ลูกจ�างขณะท่ีหยุดกิจการชั่วคราวกฎหมาย
บัญญัติให�จํานวนเงินสูงข้ึนจากไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 เป/นไม�น�อยกว�าร�อยละ 75 ท่ีเป/นการบรรเทา
ความเดือดร�อนของลูกจ�างให�มากข้ึนแต�กลับเป/นการเพ่ิมภาระให�แก�นายจ�างมากข้ึน เนื่องจากนายจ�าง
มีความจําเป/นท่ีจะต�องหยุดกิจการชั่วคราว ขาดสภาพคล�อง แต�ยังต�องจ�ายเงินเป/นจํานวนไม�น�อยกว�า
ร�อยละ 75 ให�แก�ลูกจ�างในขณะท่ีนายจ�างเองก็กําลังลําบาก เพราะหากนายจ�างไม�สามารถรับภาระ
ค�าใช�จ�ายด�านแรงงาน จนจําเป/นต�องเลิกจ�างลูกจ�างหรือปqดกิจการ ก็จะทําให�ลูกจ�างตกงาน ขาด
รายได�และได�รับความเดือดร�อน 
 
 3.9.2  การบอกกล/าวล/วงหนCาเพ่ือเลิกสัญญาจCางแรงงานตามพระราชบัญญัติคุCมครอง 

แรงงาน พ.ศ.2551 มาตรา 17 
การบอกกล�าวล�วงหน�าเพ่ือเลิกสัญญาจ�างแรงงาน เป/นข้ันตอนท่ีกฎหมายบัญญัติไว�ให�

คู�สัญญาตามสัญญาจ�างแรงงานท่ีประสงค2จะเลิกสัญญาต�องปฏิบัติเพ่ือให�อีกฝkายได�มีเวลาเตรียมตัวกับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีกําลังจะเกิดข้ึน90 ในระยะแรกของการจ�างแรงงานต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของหลัก
เสรีภาพในการทําสัญญาและหลักความศักด์ิสิทธิ์ของการแสดงเจตนา โดยถือว�าคู�สัญญาแต�ละฝkายมี
ฐานะเท�ากันท่ีคู�สัญญาแต�ละฝkายจะต�องปกปiองรักษาผลประโยชน2ของตนเอง แต�ในทางปฏิบัติแล�ว
ลูกจ�างมีอํานาจการต�อรองตํ่ากว�านายจ�างเป/นอย�างมาก ทําให�เกิดการเอาเปรียบในการทําสัญญาจ�าง
แรงงาน เนื่องจากลูกจ�างตกอยู�ในสภาพท่ีไม�สามารถขัดแย�งหรือโต�เถียงนายจ�างได� เพ่ือคุ�มครองและ
ปiองกันไม�ให�ลูกจ�างถูกเอาเปรียบในการจ�างงานและการใช�แรงงาน รัฐจึงต�องออกกฎหมายเพ่ือจัด

                                                           

89 มาตรา 75 แห�งพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2551 (ฉบับท่ี 2) 
90 วัลยพิลา กิตติวงศ2ภักดี, การบอกกล/าวล/วงหนCาเพ่ือเลิกสัญญาจCางแรงงาน (วิทยานิพนธ2

ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร2, 2548). 
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ระเบียบของสังคม อีกท้ังเพ่ือเป/นการส�งเสริมความสัมพันธ2ระหว�างนายจ�างและลูกจ�างให�อยู�ร�วมกันได�
อย�างสันติสุข ทําให�การจ�างแรงงานในป.จจุบันนายจ�างและลูกจ�างยังสามารถตกลงกันเองได�แต�จะต�อง
ปฏิบัติให�ถูกต�องตามท่ีกฎหมายได�กําหนดไว�ด�วย91 กฎหมายกําหนดให�คู�สัญญาฝkายท่ีต�องการจะเลิก
สัญญาเป/นฝkายท่ีต�องบอกกล�าวล�วงหน�าให�คู�สัญญาอีกฝkายทราบล�วงหน�าด�วย เนื่องจากเม่ือมีสัญญา
จ�างแรงงานระหว�างนายจ�างและลูกจ�างเกิดข้ึน จะทําให�เกิดความสัมพันธ2ระหว�างนายจ�างและลูกจ�าง
ข้ึน นายจ�างและลูกจ�างต�างได�รับประโยชน2ซ่ึงกันและกัน มีการพ่ึงพากันและกัน และทําให�เกิดสิทธิ
และหน�าท่ีระหว�างกันข้ึน ดังนั้นเม่ือมีการบอกเลิกสัญญาจากคู�สัญญาฝkายใดฝkายหนึ่ง ย�อมทําให�
คู�สัญญาอีกฝkายได�รับความเดือดร�อนและนํามาซ่ึงป.ญหา เพ่ือแก�ไขหรือบรรเทาความเดือดร�อนและ
ป.ญหาท่ีจะเกิดข้ึนแก�คู�สัญญาอีกฝkาย การบอกเลิกสัญญาของคู�สัญญาอีกฝkายไม�ว�าจะเป/นการเลิกจ�าง
ของนายจ�าง หรือการลาออกของลูกจ�าง โดยนายจ�างจะได�เตรียมตัวหาบุคคลอ่ืนมาทํางานแทนใน
กรณีท่ีลูกจ�างลาออก หรือลูกจ�างจะได�มีเวลาเตรียมตัวหางานใหม�ในกรณีท่ีนายจ�างเลิกจ�าง เช�น คํา
พิพากษาฎีกาท่ี 1471/2525 ว�า สัญญาจ�างแรงงานท่ีตกลงกันจ�างไม�เกินกําหนดเวลาท่ีระบุไว� เพราะ
นายจ�างอาจจะเลิกจ�างก�อนครบกําหนดสัญญาก็ได� หรือคําพิพากษาฎีกาท่ี 2155/2523 ท่ีว�า “สัญญา
จ�างท่ีกําหนดเวลาข้ันตํ่าและกําหนดเวลาจ�างข้ันสูงไว� เช�น ตกลงจ�างกันไม�ตํ่ากว�า 3 เดือน แต�ไม�เกิน 
12 เดือน 

การบอกกล�าวล�วงหน�าเพ่ือเลิกสัญญาจ�างแรงงานนั้น กฎหมายได�บัญญัติไว�เป/นหลักใน
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย2 มาตรา 582 และได�บัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน 
พ.ศ.2551 มาตรา 17 อีกด�วย โดยพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงานใช�บังคับแก�นายจ�าง ลูกจ�างในการ
จ�างงานทุกรายไม�ว�าจะประกอบกิจการประเภทใด ไม�ว�าจะมีจํานวนลูกจ�างเท�าไร ยกเว�นกิจการท่ี
บัญญัติไว�ในมาตรา 4 ได�แก� 

1.  ราชการส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาค และราชการส�วนท�องถ่ิน 
2.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว�าด�วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ2 
3.  นายจ�างประเภทท่ีได�กําหนดไว�ในกฎกระทรวง ซ่ึงจะไม�ใช�บังคับตามกฎหมายท้ังฉบับหรือ

บางส�วนก็ได�92 
พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2551 มาตรา 17 บัญญัติว�า “สัญญาจ�างย�อมสิ้นสุดลง

เม่ือครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาจ�างโดยมิต�องบอกกล�าวล�วงหน�า 
ในกรณีท่ีสัญญาจ�างไม�มีกําหนดระยะเวลา นายจ�างหรือลูกจ�างอาจบอกเลิกสัญญาจ�างโดย

บอกกล�าวล�วงหน�าเป/นหนังสือให�อีกฝkายทราบในเม่ือถึงหรือก�อนกําหนดจ�ายค�าจ�างคราวหนึ่งคราวใด 

                                                           

91 เรื่องเดียวกัน, หน�า 6. 
92 เรื่องเดียวกัน, หน�า 7. 
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เพ่ือให�เป/นผลเลิกสัญญากันเม่ือถึงกําหนดจ�ายค�าจ�างคราวถัดไปข�างหน�าก็ได� แต�ไม�จําต�องบอกกล�าว
ล�วงหน�าเกินสามเดือน ท้ังนี้ให�ถือว�าสัญญาจ�างทดลองงานเป/นสัญญาจ�างท่ีไม�มีกําหนดระยะเวลาด�วย 

การบอกเลิกสัญญาจ�างตามวรรคสอง นายจ�างอาจจ�ายค�าจ�างให�ตามจํานวนท่ีจะต�องจ�าย 
จนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดท่ีบอกกล�าวและให�ลูกจ�างออกจากงานทันทีได� 

การบอกกล�าวล�วงหน�าตามมาตรานี้ไม�ใช�บังคับแก�การเลิกจ�างตามมาตรา 119 แห�ง
พระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย2”  

เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2551 เป/นกฎหมายท่ีเก่ียวด�วยความสงบ
เรียบร�อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน นายจ�างและลูกจ�างจึงไม�สามารถตกลงเรื่องการเลิกจ�างให�
ต�างไปจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ เช�น คําพิพากษาฎีกาท่ี 2499/2537 ท่ีว�า “นายจ�าง
ลูกจ�างตกลงยอมให�นายจ�างเลิกสัญญาได�โดยลูกจ�างไม�มีสิทธิเรียกค�าชดเชยและค�าเสียหายใดๆ ไม�ได�
เป/นโมฆะ” หรือคําพิพากษาฎีกาท่ี 1390/2537 ท่ีว�า “นายจ�างลูกจ�างตกลงให�ลูกจ�างทํางานล�วงเวลา
โดยไม�จ�ายค�าล�วงเวลาไม�ได�เป/นโมฆะ” เป/นต�น  

วิธีการบอกกล�าวล�วงหน�าจะบอกกล�าวเป/นหนังสือหรือจะบอกกล�าวด�วยวาจาก็น�าจะได�ตาม
คําพิพากษาฎีกาท่ี 7047/2542 “การบอกกล�าวล�วงหน�าตามมาตรา 17 นี้นายจ�างหรือลูกจ�างอาจ
บอกกล�าวล�วงหน�าโดยทําเป/นหนังสือ หรืออาจบอกกล�าวล�วงหน�าด�วยวาจาก็ได�” 

การเลิกสัญญาจ�างทันทีนั้น พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2551 ก็ได�ให�สิทธินายจ�าง
ในการเลิกสัญญาจ�างแรงงานทันทีไว�ด�วย โดยนายจ�างจ�ายค�าจ�างให�ตามจํานวนท่ีต�องจ�ายจนถึงเวลา
เลิกสัญญาตามกําหนดท่ีบอกกล�าว ก็จะให�ลูกจ�างออกจากงานได�ทันที และให�ถือว�าการจ�ายค�าจ�าง
ให�แก�ลูกจ�างตามพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2551 มาตรา 17 วรรคสี่นี้เป/นการจ�ายสินจ�าง
ให�แก�ลูกจ�างตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย2 มาตรา 582 แต�กรณีท่ีนายจ�างเป/นผู�บอกเลิก
สัญญาจ�างแรงงาน แล�วไม�ได�ระบุเหตุผลไว�ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ�าง นายจ�างจะยกข�อยกเว�นท่ี
นายจ�างไม�ต�องจ�ายค�าชดเชยกรณีเลิกจ�างตามพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2551 มาตรา 119 
ข้ึนอ�างในภายหลังไม�ได� แต�ถ�าในกรณีท่ีนายจ�างบอกเลิกสัญญาจ�างแรงงานด�วยวาจา นายจ�างจะอ�าง
ข�อยกเว�นตามมาตรา 119 ข้ึนเป/นข�อปฏิเสธไม�จ�ายค�าชดเชยลูกจ�างในภายหลังได�เม่ือนายจ�างได�แจ�ง
เหตุเลิกจ�างให�ลูกจ�างทราบขณะบอกเลิกด�วยวาจา93 โดยเหตุแห�งการเลิกจ�างนั้นต�องเป/นเหตุผลท่ี
เกิดข้ึนจริง เป/นเหตุใกล�ชิดกับการเลิกจ�างและเป/นเหตุท่ีนายจ�างต�องเลิกสัญญาจ�างกับลูกจ�าง หาก
นายจ�างไม�ได�อ�างเหตุแห�งการเลิกจ�างไว�ในหนังสือเลิกจ�างหรือขณะบอกเลิกด�วยวาจา นายจ�างจะยก
เหตุแห�งการเลิกจ�างนั้นข้ึนเป/นข�อต�อสู�ในคําให�การเม่ือถูกลูกจ�างฟiองคดีไม�ได� ต�องห�ามตามมาตรา 17 
วรรคสาม พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2551 

                                                           

93 คําพิพากษาฎีกาท่ี 95/2543 (ศาลฎีกา) 
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การบอกกล�าวล�วงหน�าตามพระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2551 มาตรา 17 และตาม
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย2 มาตรา 583 ไม�ใช�บังคับในกรณีลูกจ�างกระทําความผิดอันเป/นเหตุ
ให�นายจ�างไม�ต�องจ�ายค�าชดเชยตามมาตรา 119 พระราชบัญญัติคุ�มครองแรงงาน พ.ศ.2551 และตาม
มาตรา 583 ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย2 

การบอกกล�าวล�วงหน�าเพ่ือเลิกสัญญาจ�างแรงงานท่ีไม�เป/นธรรมต�อนายจ�างท่ีกฎหมายบัญญัติ
ไว� จากท่ีกล�าวมาข�างต�นจะเห็นได�ว�าหากลูกจ�างจะบอกกล�าวเลิกสัญญาจ�างแรงงานในทันทีกลับไม�มี
กฎหมายเขียนไว�ว�าจะนายจ�างสามารถทําเช�นไรได� เนื่องจากเม่ือลูกจ�างบอกเลิกสัญญาจ�าง นายจ�าง
จําเป/นต�องหาบุคคลอ่ืนมาทํางานแทนลูกจ�างท่ีลาออกไป ซ่ึงมิใช�แค�การหาคนมาแทนเท�านั้นแต�
นายจ�างยังต�องมาอบรม สอนงานให�บุคคลท่ีมาแทนสามารถทํางานแทนได�ซ่ึงระยะเวลาในการเรียนรู�
งานจนกว�าจะทําได�นั้นใช�เวลาไม�น�อยเลย ถ�าเป/นตําแหน�งท่ีมิต�องใช�ความสามารถพิเศษ ตําแหน�งท่ัวๆ 
ไปไม�มีผลกระทบต�อการทํางานหรือก�อให�เกิดความเสียหายต�อการประกอบกิจการมากนัก เช�น 
พนักงานในไลน2การผลิตท่ัวไป แม�บ�าน ท่ีนายจ�างมักจะยอมตามใบลาออกของลูกจ�างท่ีไม�ได�บอกกล�าว
ล�วงหน�า แต�ถ�าเป/นตําแหน�งท่ีต�องใช�ความสามารถพิเศษหรือความรู�เฉพาะทาง เช�น ช�างเทคนิคในการ
ผลิตกระบวนการเฉพาะบริษัท หรือผู�บริหารระดับสูงการหาคนมาแทนจนสามารถเรียนรู�งานได�เข�าใจ
ถ�องแท�นั้นต�องใช�เวลานานพอสมควร  

เนื่องจากในป.จจุบันมีลูกจ�างจํานวนไม�น�อยท่ีไม�คํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกับนายจ�าง มอง
แต�ประโยชน2ส�วนตัวท่ีต�องการจนเกินความสมควร อีกท้ังลูกจ�างในป.จจุบันมีการศึกษามากข้ึน มีความ
สะดวกสบายในการหาข�อมูล เรียนรู�ได�มากข้ึนจึงจะลาออกจากงานได�ทันทีโดยไม�ยอมบอกกล�าว
ล�วงหน�าตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือสัญญาจ�างกําหนดไว� ทําให�นายจ�างถูกเอาเปรียบอยู�ในป.จจุบัน
กฎหมายจึงควรเข�ามาคุ�มครองนายจ�างในเรื่องนี้ให�มากข้ึน เพราะหากการลาออกของลูกจ�างทําให�
นายจ�างต�องเสียหายการนําคดีไปฟiองร�องต�อศาลหรือพยายามให�ลูกจ�างต�องรับผิดชอบกับการกระทํา
นั้นอาจจะทําให�นายจ�างต�องเสียเวลา เสียค�าใช�จ�ายเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงกฎหมายไม�ได�คุ�มครองถึงว�าผู�ใดจะ
เป/นผู�รับผิดชอบในความเสียหายนั้น 

 
3.9.3  การนัดหยุดงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ* พ.ศ.2518 มาตรา 34, 35  
การนัดหยุดงาน (Strike) เป/นการท่ีลูกจ�างร�วมกันไม�ทํางานชั่วคราวหรืออาจจะกล�าวได�ว�า

ลูกจ�างใช�มาตรการทางแรงงานสัมพันธ2ข้ันรุนแรง คือ การร�วมกันไม�ทํางาน โดยสาเหตุท่ีลูกจ�างใช�
มาตรการทางแรงงานสัมพันธ2นี้ เนื่องมาจากข�อพิพาททางแรงงานท่ีลูกจ�างต�องการบีบบังคับให�
นายจ�างต�องยอมปฏิบัติตามข�อเสนอหรือข�อเรียกร�องของฝkายลูกจ�างด�วยการร�วมกันนัดหยุดงาน  โ ด ย
ใช�ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการหยุดงาน ไม�มีการปฏิบัติงาน เป/นข�อต�อรองบีบบังคับนายจ�างโดย
ไม�ได�คํานึงว�าความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ไม�ว�าจะเป/นฝkายนายจ�าง ท่ีจะได�รับความกระทบกระเทือนต�อ
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ระบบการผลิตของสถานประกอบการหรือกิจการโดยตรง ฝkายลูกจ�างเองก็ย�อมท่ีจะได�รับผลกระทบ
เช�นกัน เช�น ไม�ได�รับค�าจ�างหรือสูญเสียผลประโยชน2ทางเศรษฐกิจในระหว�างการนัดหยุดงาน ท่ีอาจจะ
เป/นป.ญหาสังคมและก�อความเดือดร�อนให�แก�ประชาชนท่ัวไปอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได�94 

ในประเทศไทยมีกฎหมายบัญญัติถึงการนัดหยุดงานไว�ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ2 
พ.ศ.2518 มาตรา 34 บัญญัติว�า  

 
ห�ามมิให�นายจ�างปqดงานหรือลูกจ�างนัดหยุดงานในกรณี ดังต�อไปนี้  
(1) เม่ือยังไม�มีการแจ�งข�อเรียกร�องต�ออีกฝkายหนึ่งตามมาตรา 13 หรือได�

แจ�งข�อเรียกร�องแล�วแต�ข�อพิพาทแรงงานนั้นยังไม�เป/นข�อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกัน
ไม�ได�ตามมาตรา 22 วรรคสาม  

(2) เม่ือฝkายซ่ึงมีหน�าท่ีต�องปฏิบัติตามข�อตกลงตามมาตรา 18 ได�ปฏิบัติ
ตามข�อตกลง  

(3) เม่ือฝkายซ่ึงมีหน�าท่ีต�องปฏิบัติตามข�อตกลงท่ีพนักงานประนอมข�อ
พิพาทแรงงานได�ไกล�เกลี่ยตามมาตรา 22 วรรคสองได�ปฏิบัติตามข�อตกลง  

(4) เม่ือฝkายซ่ึงมีหน�าท่ีต�องปฏิบัติตามคําชี้ขาดของผู�ชี้ขาดข�อพิพาท
แรงงาน ซ่ึงต้ังตามมาตรา 25 หรือมาตรา 26 ได�ปฏิบัติตามคําชี้ขาด  

(5) เม่ืออยู�ในระหว�างการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงาน 
สัมพันธ2 หรือมีคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา 23 หรือคําชี้ขาดของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ2ตามมาตรา 24  

(6) เม่ืออยู�ในระหว�างการชี้ขาดของผู�ชี้ขาดข�อพิพาทแรงงานซ่ึงต้ังตาม
มาตรา 25 หรือมาตรา 26 

ไม�ว�ากรณีจะเป/นประการใด ห�ามมิให�นายจ�างปqดงานหรือลูกจ�างนัดหยุด
งานโดยมิได�แจ�งเป/นหนังสือให�พนักงานประนอมข�อพิพาทแรงงานและอีกฝkายหนึ่ง
ทราบล�วงหน�าเป/นเวลาอย�างน�อยยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต�เวลาท่ีรับแจ�ง 

 
การนัดหยุดงานเป/นมาตรการข้ันรุนแรงท่ีลูกจ�างใช�ในการเจรจาต�อรองกับนายจ�าง เม่ือมีข�อ

พิพาทหรือข�อขัดแย�งทางแรงงาน ข�อพิพาทหรือข�อขัดแย�งทางแรงงานจะก�อให�เกิดความเสียหายแก�

                                                           

94 นลินญา สุทธิพงค2, เรื่องเดิม. 
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สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติ รัฐจึงต�องเข�าแทรกแซงเพ่ือให�เกิดความคุ�มครองโดยการสร�าง
กฎหมายข้ึนมาบังคับใช�95 
 ลักษณะของการนัดหยุดงาน เป/นมาตรการฝkายลูกจ�างท่ีจะนํามาใช�กับฝkายนายจ�างเพ่ือให�
นายจ�างปฏิบัติตามความประสงค2ของตนเอง ซ่ึงการนัดหยุดงานจะได�ผลก็ต�อเม่ือฝkายลูกจ�างมีอํานาจ
ในการเจรจาต�อรองมากกว�าฝkายนายจ�างโดยมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ 

1.  ต�องเป/นการร�วมกันไม�ทํางานให�นายจ�าง กล�าวคือ ลูกจ�างต้ังแต� 2 คนข้ึนไปร�วมกันไม�
ทํางาน เนื่องจากกฎหมายไม�ได�กําหนดจํานวนข้ันตํ่าของลูกจ�างท่ีหยุดงานไว� ลูกจ�างท่ีนัดหยุดงานนั้น
ต�องสามารถมาทํางานได�หรือเข�าไปในสถานท่ีทํางานได�หรืออยู�ในท่ีทํางานแต�ไม�ยอมไปทํางาน หรืออยู�
ในสถานท่ีทํางานแล�วแต�ผละงานไป การนัดหยุดงานไม�จําเป/นท่ีลูกจ�างทุกคนต�องกระทําร�วมกัน การ
หยุดงานบางส�วน บางแผนก บางส�วนหรือบากิจการก็สามารถกระทําได�โดยชอบ ท่ีสําคัญต�องเป/นการ
นัดหยุดงานโดยสิ้นเชิงหรือเป/นการนัดหยุดงานโดยสมบูรณ2 หากทํางาน 1 ชั่วโมงบ�างหยุดงาน 2 
ชั่วโมงบ�างท่ีเรียกว�าการนัดหยุดงานโดยการเฉ่ือยงานเช�นนี้ไม�อยู�ในความคุ�มครองของกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ2 

2.  ต�องเป/นการกระทําในระยะเวลาชั่วคราว กล�าวคือ การนัดหยุดงานต�องดําเนินแค�ชั่ว
ระยะเวลาหนึ่งในระหว�างท่ีข�อพิพาทแรงงานยังไม�สิ้นสุดลงเท�านั้น ระยะเวลาในการนัดหยุดงานข้ึนอยู�
กับข�อพิพาทแรงงาน จะนานเท�าใดก็ข้ึนอยู�กับความพึงพอใจในข�อพิพาทแรงงานนั้น หากข�อพิพาท
แรงงานนั้นยังไม�เป/นท่ีพึงพอใจหรือยังไม�ยุติ การนัดหยุดงานก็สามารถดําเนินต�อไป และจะกระทําก่ี
ครั้ ง ก็ได� โดยไม� มีข�อจํากัดตราบเท�าท่ีข�อพิพาทแรงงานยังไม�ยุ ติและได�ปฏิ บั ติ ถูกต�องตามท่ี
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ2 พ.ศ.2518 บัญญัติไว� คือ ได�มีการแจ�งเป/นหนังสือให�พนักงาน
ประนอมข�อพิพาทแรงงานและนายจ�างทราบล�วงหน�าเป/นเวลาอย�างน�อย 24 ชั่วโมงนับแต�เวลาท่ีรับ
แจ�งแล�วทุกครั้งท่ีจะนัดหยุดงาน 

3.  ต�องมีสาเหตุจากข�อพิพาทแรงงาน หมายถึง มีการยื่นข�อเรียกร�องทางแรงงานแล�วไม�
สามารถตกลงกันได� จึงเกิดเป/นข�อพิพาททางแรงงานท่ีตกลงกันไม�ได� ท่ีกลายเป/นสาเหตุของการนัด
หยุดงาน โดยต�องเป/นไปตามข้ันตอนท่ีกฎหมายแรงงานสัมพันธ2บัญญัติไว� การหยุดงานหรือไม�เข�า
ทํางานเพราะสาเหตุอ่ืนนอกเหนือจากข�อพิพาททางแรงงาน เช�น การนัดหยุดงานเพราะเหตุทางการ
เมือง ไม�ถือว�าเป/นการนัดหยุดงานและไม�ได�รับความคุ�มครองตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ2 ซ่ึงจะถือว�า
เป/นการกระทําท่ีผิดสัญญาจ�างแรงงาน เป/นการละท้ิงหน�าท่ี จงใจให�นายจ�างได�รับความเสียหาย ทําให�
นายจ�างมีสิทธิท่ีจะเลิกจ�างได�โดยไม�ต�องจ�ายค�าชดเชย อีกท้ังลูกจ�างอาจมีความผิดตามกฎหมายแพ�ง
และกฎหมายอาญาอีกด�วย 

                                                           

95 เรื่องเดียวกัน, หน�า 16-18. 
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ในป.จจุบันการยื่นข�อเรียกร�องเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ�าง หรือขอสวัสดิการ 
ข�อกําหนดเก่ียวกับการทํางานเพ่ิมเติม สามารถพบเห็นได�ท่ัวไป เพราะเป/นแนวทางในการทํางาน
ร�วมกันระหว�างนายจ�างและลูกจ�างให�เหมาะสม หากข�อเรียกร�องไม�สามารถตกลงกันได�ก็จะกลายเป/น
ข�อพิพาททางแรงงานท่ีตกลงกันไม�ได� ซ่ึงลูกจ�างก็จะใช�มาตรการท่ีรุนแรง คือ การร�วมกันนัดหยุดงาน 
ท่ีมีการดําเนินการให�ถูกต�องตามท่ีกฎหมายแรงงานกําหนดไว� ไม�ว�าจะเป/นการยื่นข�อเรียกร�อง การ
เจรจา และการระงับข�อพิพาทก�อนหน�าท่ีจะทําการนัดหยุดงาน หากไม�ได�ปฏิบัติตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว� ลูกจ�างไม�มีสิทธิท่ีจะนัดหยุดงาน ถ�านัดหยุดงานโดยไม�ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด
ไว� กฎหมายจะไม�รับรองการนัดหยุดงานนั้น อีกท้ังเม่ือดูแนวโน�มปรากฏว�าลูกจ�างมีอัตราการนัดหยุด
งานเพ่ือเรียกร�องขอเปลี่ยนสภาพการจ�างเพ่ิมมากข้ึนโดยดูได�จากข�อมูลการพิพาทแรงงาน การนัด
หยุดงานและการปqดงานจําแนกตามเดือนท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ.2555-2557 ท่ีแสดงให�เห็นว�าการนัด
หยุดงานจากปr พ.ศ.2555 จนถึงปr พ.ศ.2557 เพ่ิมข้ึนถึง 80 วันหยุดงานทําให�เกิดวันทํางานสูญเสีย
มากถึง 94,239 วันทํางานท่ีสูญเสียไป96 ทําให�นายจ�างได�รับความเสียหายจากการนัดหยุดงานท่ีเพ่ิม
มากข้ึนของลูกจ�าง  

การนัดหยุดงานท่ีกฎมายได�บัญญัติไว�ท่ีเห็นได�ว�าไม�เป/นธรรมต�อนายจ�าง 
การนัดหยุดงานเป/นมาตรการฝkายลูกจ�างท่ีจะนํามาใช�เพ่ือต�อรองให�นายจ�างยินยอมตามข�อ

เรียกร�องของลูกจ�างนั้น กฎหมายได�ให�อํานาจลูกจ�างในการต�อรองหรือสร�างเง่ือนไขเป/นอย�างมาก เช�น 
ลูกจ�างสามารถนัดหยุดงานได�จนกว�าข�อพิพาทแรงงานจะเป/นท่ีพึงพอใจ โดยจะหยุดงานเป/น
ระยะเวลายาวนานเท�าใดก็ได� หากได�ปฏิบัติถูกต�องตามท่ีพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ2ได�บัญญัติไว�
ซ่ึงหากนายจ�างมีความจําเป/นท่ีไม�สามารถให�ตามท่ีลูกจ�างเรียกร�องจริงและได�มีการชี้แจ�งให�ทราบ
อย�างชัดเจนแล�ว ลูกจ�างยังไม�ยอมรับลูกจ�างยังนัดสามารถนัดหยุดงานได�ต�อไป หากนายจ�างต�องการ
หยุดการนัดหยุดงานนี้นายจ�างมีทางเลือกเดียว คือ จะต�องยอมตามท่ีลูกจ�างต�องการเท�านั้น ซ่ึงเป/น
การเอาเปรียบนายจ�างมากเกินไปท่ีนายจ�างไม�สามารถมีมาตรการอ่ืนหรือการปฏิบัติอ่ืนท่ีสามารถทํา
ได�ในการหยุดนัดท่ีนายเกินไป 

เม่ือนายจ�างไม�สามารถประกอบกิจการอย�างเต็มท่ีได�เป/นเวลานานย�อมส�งผลกระทบต�อ
กิจการของนายจ�างอย�างไม�สามารถหลีกเลี่ยงได�หรือหากนายจ�างยอมตามข�อเรียกร�องของลูกจ�างท่ี
มากเกินไปก็ย�อมส�งผลกระทบต�อกิจการของนายจ�างเช�นกัน ลูกจ�างมักจะไม�ทราบถึงรายละเอียด ทุน 

                                                           

96 กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน, สํานักงานแรงงานสัมพันธ2, ขCอพิพาทแรงงาน นัด
หยุดงาน ปUดงานปS 2557 รายเดือน, ค�นวันท่ี 5 กรกฎาคม 2558 จาก http://relation.labour. 
go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=617:-2557&catid=66:2010-11-
22-03-49-44&Itemid=126 



57 

ความรู�ความสามารถท่ีไม�สามารถระบุเป/นตัวเงินได� หรือค�าใช�จ�ายท่ีนายจ�างต�องใช�ในการประกอบ
กิจการจริง ลูกจ�างมองเพียงว�ามียอดผลิตเพ่ิมข้ึนก็หมายถึงกิจการดีข้ึน มีกําไรมากข้ึนแต�ในความเป/น
จริงไม�ได�เป/นเช�นนั้นเสมอไป บางเรื่องนายจ�างก็ไม�สามารถท่ีจะชี้แจ�งได�และไม�จําเป/นต�องชี้แจง หาก
เป/นความลับหรือผลประโยชน2ทางธุรกิจ นายจ�างจึงมีความเสี่ยงจากการกระทําของลูกจ�างเป/นอย�าง
มาก โดยกฎหมายไม�ได�คุ�มครองนายจ�างให�เพียงพอกับความเสี่ยงท่ีนายจ�างต�องประสบ ดังนั้น
กฎหมายจึงควรเข�ามาให�ความคุ�มครองนายจ�างเพ่ือให�เกิดความเป/นธรรมมากยิ่งข้ึน 



 
บทท่ี 4 

 

กฎหมายแรงงานในต�างประเทศ 
 

 ในบทนี้จะศึกษาถึงกฎหมายแรงงานของประเทศญ่ีปุ�นและประเทศอเมริกาเนื่องจากเป"น
ประเทศท่ีพัฒนาแล&วในด&านต*างๆ และมีกฎหมายเป"นระบบโดยกฎหมายประเทศญ่ีปุ�นเป"นกฎหมาย
ลายลักษณ.อักษรและเป"นตัวแบบของกฎหมายไทยในหลายๆ เรื่องส*วนกฎหมายประเทศอเมริกาเป"น
กฎหมายจารีตประเพณีท่ีในบางเรื่องก็ได&มีบัญญัติไว&เป"นลายลักษณ.อักษร 
 

4.1  กฎหมายแรงงานประเทศญี่ปุ�น 
 

4.1.1  แรงงานในประเทศญ่ีปุ�น 
การใช&แรงงานในประเทศญ่ีปุ�นได&พัฒนาผ*านสถาบันทางสังคมและการเมือง ซ่ึงมีโครงสร&าง

เป"นลําดับชั้นอย*างเข&มงวด ต้ังแต*สมัยโบราณท่ีราชสํานักซ่ึงเป"นศูนย.กลางของอํานาจการเมืองการ
ปกครอง ในยุคนั้นท่ีดินซ่ึงใช&ทํานาปลูกข&าวถือเป"นสมบัติของพระจักรพรรดิรวมท้ังพลเมืองท้ังปวงล&วน
เป"นข&าของจักรพรรดิท้ังสิ้น ราษฎรจะได&รับท่ีดินสําหรับทํานาโดยเสียภาษีประจําป9ให&ราชสํานัก ภาษี
เหล*านี้จะเป"นผลไม& ข&าว ผ&าไหมหรืออะไรก็ได&ท่ีเป"นผลผลิตท่ีเกิดจากท่ีดินทํากิน โดยคิดตามขนาด
ท่ีดินท่ีได&รับจัดสรร ผู&ชายทุกคนอายุระหว*าง 20 ถึง 50 ป9 ต&องทํางานรับใช&ราชสํานักป9ละ 10 วันหรือ
จะจ*ายเป"นสิ่งของทดแทนแรงงานก็ได&98 ต*อมาเม่ือขุนนางมีอํานาจมากข้ึนและมีการปรับเปลี่ยนให&ชน
ชั้นสูงและวัดสามารถถือครองท่ีดินขนาดใหญ* ขุนนางตามหัวเมืองจึงมีอํานาจควบคุมท่ีดิน พวกชาวนา
จึงต&องข้ึนตรงต*อเจ&าของท่ีดินเหล*านี้โดยถูกกดข่ีแรงงานมาใช&ต*างทาสและถือโอกาสสะสมกําลังทาง
ทหารเพ่ือให&อํานาจของตัวเองม่ันคง ขุนนางตระกูลใหญ*เหล*านี้ได&ทําสงครามรบพุ*งแย*งชิงอํานาจกัน 
ในท่ีสุดตระกูลมินาโมโตะมีชัยในสงครามและได&รับตําแหน*งโชกุนอันเป"นตําแหน*งท่ีทรงอํานาจท่ีสุดใน
ขณะนั้น โชกุนตระกูลมินาโมโตะได&สถาปนาระบบการปกครองโดยชนชั้นนักรบเรียกว*าระบบบากุฟุ 
โดยต้ังเครือข*ายบริหารการปกครองและกองบัญชาการในหัวเมืองหลายแห*ง พร&อมแต*งต้ังขุนนาง

                                                      
98ฮิไซ ไซโต และเอลิซาเบธ ลี, พงศาวดารญ่ีปุ�น, แปลโดย ยูป9เตอร. (กรุงเทพฯ: ศรีปGญญา, 

2556). 
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สําคัญ 2 ตําแหน*ง คือ ซูโงะมีหน&าท่ีควบคุมซามูไรในบังคับบัญชา และจิโตะมีหน&าท่ีจัดเก็บภาษีและ
ดูแลท่ีดินซ่ึงข้ึนตรงต*อโชกุนท้ังสองตําแหน*ง99 
 ระบบบากุฟุในยุคนี้ไม*ต*างจากระบบศักดินาในยุโรปยุคกลาง เกิดการกระจายอํานาจจากราช
สํานักสู*ชนชั้นนักรบ ทําให&สํานักสูญเสียอํานาจเกือบสิ้นเชิง เกิดไดเมียวหรือเจ&าเมืองในระบบศักดินา 
ซ่ึงมีอํานาจปกครองทาสชาวนาและบริวารท่ีเรียกว*าซามูไร โดยทาสหรือบริวารจะต&องรับใช&เจ&านาย
ตามแต*เจ&านายจะต&องการและสาบานว*าจะภักดีต*อเจ&านายของตน ขณะท่ีไดเมียวมีหน&าท่ีดูแล 
ควบคุมและปกปKองบริวารของตน 
 สังคมญ่ีปุ�นก*อนสมัยโทกุงาวะ มีการออกหลักเกณฑ.เพ่ือควบคุมแรงงานและความสัมพันธ.
ของคนกลุ*มต*างๆ ในสังคม โดยพิจารณาจากการประกอบอาชีพ กล*าวคือ ซามูไรหรือนักรบถือเป"นคน
ชั้นสูงในสังคม ชาวนาเป"นชนชั้นรองลงมาจากซามูไรเพราะถือว*าเป"นผู&มีบุญคุณเนื่องจากเป"นผู&
เพาะปลูกอาหารเลี้ยงดูคนในสังคม ชนชั้นถัดมาคือช*างฝ9มือและศิลปNน ส*วนคนชั้นตํ่าสุดในสังคมคือ
พ*อค&า เพราะถูกพิจารณาว*าเป"นพวกเอารัดเอาเปรียบ แสวงหาประโยชน.บนหยาดเหง่ือแรงงานของ
คนอ่ืน ซ่ึงต*อมาในสมัยของโชกุนอิเอยาสุได&วางหลักเกณฑ. ควบคุมการจัดระบบในสังคมอย*างรัดกุม 
พลเมืองทุกคนจะรู&ฐานะและบทบาทของตนในสังคม รวมท้ังความสัมพันธ.ระหว*างผู&ปกครองและผู&ถูก
ปกครองจนถึงชั้นล*างสุดในสังคม100 
 นอกจากนี้ยังมีคนอีกกลุ*มหนึ่งท่ีไม*จัดอยู*ในชนชั้นท้ังสี่ คือ บุราคุมิน คนกลุ*มนี้ไม*มีสถานะทาง
สังคม จัดเป"นชนชั้นแรงงานตํ่าสุดในสังคม ถูกควบคุมอย*างเข&มงวดและถูกกีดกันออกจากสังคม ต&อง
อาศัยอยู*ในบริเวณท่ีกําหนดซ่ึงมักเป"นหนองบึง ท่ีลุ*มน้ําท*วมถึง ไม*มีสาธารณูปโภค มีความเป"นอยู*ท่ี
ลําบาก ไม*สามารถอยู*รวมกับคนญ่ีปุ�นท่ัวไป พวกบุราคุมินถูกกําหนดให&ทําหน&าท่ีรับใช&ชนชั้นอ่ืนใน
สังคม โดยเฉพาะซามูไรและขุนนางชั้นสูง บุราคุมินต&องทํางานท่ีถือว*าเป"นงานชั้นตํ่าท่ีคนญ่ีปุ�นไม*ทํา 
เช*น กําจัดสิ่งปฏิกูล ทํางานในโรงฆ*าสัตว. ดูแลสัตว.เลี้ยงของเจ&านายและสามารถถูกขายออกไปได&ทุก
เม่ือ แม&จะมีการปฏิรูปให&เป"นสมัยใหม*แล&ว พวกบุราคุมินก็ยังไม*ได&รับการยอมรับและถูกกีดกันออก

                                                      
99หน าต�างสู�โลกกว างญ่ีปุ�น, แปลโดย พวงนิล คําปGงสุ. (กรุงเทพฯ: หน&าต*างสู*โลกกว&าง, 

2558). 
100พิพาดา ยังเจริญ, จักรพรรดิ ขุนนาง นักรบและพ�อค าในสังคมญ่ีปุ�นก�อนสมัยใหม� 

(กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย, 2546). 
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จากสังคม บริษัทญ่ีปุ�นจะไม*รับพวกบุราคุมินเข&าทํางาน การแต*งงานก็กระทําระหว*างบุราคุมินด&วยกัน
ไม*สามารถแต*งงานกับคนญ่ีปุ�นได&101 

อาจสรุปได&ว*าประเทศญ่ีปุ�นมีระบบควบคุมการใช&แรงงานในสังคมอย*างเข&มเป"นลําดับชั้นมา
ต้ังแต*สมัยโบราณ โดยพวกบุราคุมิน ชาวนาและซามูไรชั้นตํ่าเป"นแรงงานหลักในสังคมท่ีต&องทํางานรับ
ใช&เจ&านายเหนือข้ึนไปเป"นทอดๆ ในสมัยก*อนเกือบเป"นสิ่งเป"นไปไม*ได&ท่ีจะมีการเปลี่ยนชนชั้น อย*างไร
ก็ดีเม่ือมีการปฏิรูปประเทศในสมัยเมจิ ระบบการปกครองโดยโชกุนล*มสลายไป ญ่ีปุ�นรวมแว*นแคว&น
ต*างๆ เข&าด&วยกัน มีการปรับปรุงการปกครองให&เห็นสมัยใหม*ตามแนวทางของประเทศตะวันตก การ
ล*มสลายของการปกครองโดยโชกุนคือการล*มสลายของระบบศักดินาและระบบชนชั้น ชาวนาและ
ซามูไรท่ีไม*มีเจ&านายให&พ่ึงพากลายเป"นอิสระชน และกลายเป"นแรงงานสําคัญในการพัฒนาประเทศให&
เป"นอุตสาหกรรมในระยะต*อมา 

 
4.1.2  ลักษณะของกฎหมายแรงงานประเทศญ่ีปุ�น 
กฎหมายแรงงานประเทศญ่ีปุ�นเป"นกฎหมายท่ีมีแนวทางสําคัญในการสร&างสิ่งแวดล&อมท่ีผู&ใช&

แรงงานสามารถทํางานได&อย*างวางใจ ปกปKองสิทธิของผู&ใช&แรงงาน กฎหมายแรงงานของประเทศ
ญ่ีปุ�นนั้นไม*ใช*เฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวข&องกับแรงงานเท*านั้นยังรวมถึงหนังสือแจ&งหรือบทบัญญัติท่ี
เรียกว*าคําสั่งของรัฐ กฎกระทรวง รวมถึงคดีตัวอย*าง โดยมีกฎหมายท่ีเป"นหลัก ได&แก* กฎหมาย
มาตรฐานแรงงาน กฎหมายแรงงานข้ันตํ่า กฎหมายสัญญาจ&างแรงงาน กฎหมายกองทุนเงินทดแทน 
กฎหมายประกันการจ&างงาน กฎหมายสหภาพแรงงานกฎหมายให&จ&างงานโดยเท*าเทียมระหว*างชาย
หญิง เป"นต&นเนื่องจากแรงงานในประเทศญ่ีปุ�นมีท้ังแรงงานท่ีเป"นพนักงานประจํา, Part timeท่ี
กฎหมายบัญญัติว*าห&ามปฏิบัติแตกต*างจากพนักงานประจํารายละเอียดการทํางานตามกฎหมาย
แรงงานงานพิเศษในป9ค.ศ.1993 ลูกจ&างชั่วคราว พนักงานซับคอนแทคทําให&มีกฎหมายออกมาเพ่ือให&
หน&าท่ีของบริษัทท่ีรับทํางานกับบริษัทซับคอนแทคชัดเจนตามกฎหมายผู&ใช&แรงงานบริษัทคอนแทคใน
ป9ค.ศ.2012 ยังรวมถึงผู&ท่ีทํางานท่ีบ&าน คนต*างชาติและแรงงานท่ีเป"นคนพิการล&วนเป"นแรงงานท่ีอยู*
ภายใต&กฎหมายแรงงานฉบับเดียวกัน 

กฎหมายแรงงานของประเทศญ่ีปุ�นได&นําหลักมาจากองค.การแรงงานระหว*างประเทศ 
(International Labour Organization: ILO) มาใช&ในการกําหนดกฎหมายแรงงาน เช*น การเลิกจ&าง
ลูกจ&างต&องมีการบอกกล*าวล*วงหน&าเพ่ือให&ลูกจ&างได&มีเวลาเตรียมตัวในการหางานใหม* รวมท้ังลูกจ&างมี

                                                      

101BURAKUMIN: World Directory of Minorities and Indigenous Peoples, 
Retrieved August 12, 2015 from http://www.minorityrights.org/5362/japan/burakumin-
buraku-people.html 
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สิทธิลาหยุดงานเพ่ือหางานใหม*ได&ในระยะเวลาการบอกกล*าว หรือการเลิกจ&างลูกจ&างต&องมีเหตุผลอัน
สมควรในการเลิกจ&าง หากไม*มีเหตุผลอันสมควรถือได&ว*านายจ&างเลิกจ&างลูกจ&างโดยไม*เป"นธรรม 
ลูกจ&างมีสิทธิร&องเรียนไปยังหน*วยงานกลางท่ีดูแลเรื่องนี้ได& 

ในการเริ่มทํางานลูกจ&างและนายจ&างจะผูกพันกันด&วยสัญญาจ&างงานท่ีจะกําหนดเง่ือนไข 
เนื้อหาของสัญญาระหว*างนายจ&างและลูกจ&างเอาไว&ซ่ึงการกําหนดนี้ไม*สามารถท่ีจะกําหนดได&ตามใจ
ชอบเนื่องจากลูกจ&างมีจุดยืนท่ีด&อยกว*าจึงมีกฎหมายแรงงานเพ่ือท่ีจะให&ความคุ&มครองแก*ลูกจ&างให&
ได&รับความเป"นธรรมซ่ึงกฎหมายแรงงานของประเทศญ่ีปุ�นไม*ได&ให&ความคุ&มครองเฉพาะพนักงาน
ประจําแต*คุ&มครองไปถึงคนทํางานพิเศษด&วยในสัญญาจ&างแรงงานระหว*างนายจ&างและลูกจ&างจะต&อง
ระบุถึงรายละเอียดต*อไปนี้ให&ชัดเจน ท้ังนี้ เป"นไปตามท่ีกฎหมายมาตราฐานแรงงานของประเทศญ่ีปุ�น
บัญญัติไว& 

1. หัวข&อเก่ียวกับระยะเวลาการจ&างงานหากไม*ระบุระยะเวลาการจ&างงานไว&ถือเป"นการจ&าง
เป"นพนักงานประจํา 

2. หัวข&อเก่ียวกับสถานท่ีปฏิบัติงานและหน&าท่ี 
3. หัวข&อเก่ียวกับเวลาเริ่มงานเลิกงานมีการทํางานเกินเวลาท่ีกําหนดไว&หรือไม*เวลาพัก

วันหยุดเปลี่ยนเวลาทํางาน 
4. หัวข&อเก่ียวกับการกําหนด การคํานวณค*าจ&าง วิธีการจ*ายเงิน ระยะเวลาในการจ*าย การ

ข้ึนเงินเดือน 
5. หัวข&อเก่ียวกับการลาออก (รวมถึงเหตุผลในการเลิกจ&าง) 
การจ*ายเงินค*าจ&างมีข&อกําหนด 5 ประการ ได&แก* 
1. จ*ายเป"นสกุลเงินท่ีใช&ในประเทศนั้น 
2. จ*ายโดยตรงให&กับผู&ใช&แรงงาน 
3. จ*ายเต็มจํานวนห&ามหักเงินกู&แล&วจ*ายเงินเดือนแต*ถ&าลูกจ&างอนุญาตก็สามารถหักได& 
4. แบ*งจ*ายมากกว*า 1 ครั้งใน 1 เดือนได& 
5. จ*ายแค* 1 ครั้งใน 1 เดือนโดยให&กําหนดวันท่ีจ*ายท่ีแน*นอน ห&ามกําหนดเป"นวันอะไรใน

สัปดาห.ท่ีเท*าไร เช*น ทุกวันศุกร.ของสัปดาห.ท่ี 3 เช*นนี้ผิดกฎหมาย102 
นอกจากนั้นยังมีกฎหมายสหภาพแรงงานท่ีให&การคุ&มครองสิทธิในการก*อต้ังสหภาพตามใน

รัฐธรรมนูญของประเทศญ่ีปุ�น มาตรา 28 ท่ีบัญญัติไว&ว*า “สิทธิของผู&ใช&แรงงานในการรวมตัวเป"น
สหภาพแรงงานและในการเจรจาต*อรองตลอดจนการกระทํากิจกรรมร*วมกันย*อมได&รับความคุ&มครอง” 

                                                      
102Kawano Junichi, The First StepThis One Book Up to Labor Law (Tokyo: 

JiyuKokuminSha, 2015), pp. 2-51. 
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ท่ีถูกเรียกว*าสิทธิพ้ืนฐานของแรงงาน รวมท้ังได&มีการกําหนดสิทธิและหน&าท่ีในการทํางานและการห&าม
ใช&แรงงานเด็กไว&ในรัฐธรรมนูญมาตรา 27 ท่ีบัญญัติว*า  

 
1.  ประชาชนท้ังหลายย*อมมีสิทธิและหน&าท่ีในการทํางาน 
2.  มาตรฐานค*าแรงข้ันตํ่า ชั่วโมงทํางานการหยุดพักผ*อน และเง่ือนไขใน

การทํางานอย*างอ่ืนให&เป"นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
3.  ห&ามมิให&ใช&แรงงานเด็ก103 

 
นอกจากนั้นกฎหมายสหภาพแรงงานยังห&ามมิให&นายจ&างกระทําการอันไม*เป"นธรรมต*างๆ 

เช*น เปลี่ยนเง่ือนไขการจ&างให&ด&อยลง หรือกระทําการท่ีทําให&ลูกจ&างเสียเปรียบใดๆ ไว&ด&วย หากมีการ
กระทําอันไม*เป"นธรรมเกิดข้ึนฝ�ายสหภาพแรงงานสามารถร&องขอการบรรเทาจากคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ.ได& 

 
4.1.3  กฎหมายแรงงานในส�วนท่ีเก่ียวกับการหยุดกิจการช่ัวคราว 
กฎหมายมาตรฐานแรงงาน (労働基準法-Roudoukijunhou) ประกาศใช&เม่ือวันท่ี 7 

เมษายน 1947 เป"นกฎหมายลําดับท่ี 49 ท่ีกําหนดมาตรฐานแรงงานไว&โดยก*อนท่ีจะมีกฎหมาย
มาตรฐานแรงงานนั้น ประเทศญ่ีปุ�นได&มีกฎหมายโรงงานกฎหมายการทําเหมืองแร*แต*ไม*เพียงพอต*อ
การคุ&มครองลูกจ&าง ทําให&เกิดกฎหมายมาตรฐานแรงงานท่ีถือเป"นกฎหมายท่ีคุ&มครองลูกจ&างอย*างเต็ม
รูปแบบข้ึนหลังจากนั้นมีการออกกฎหมายอ่ืนๆ เช*น กฎหมายค*าจ&างข้ันตํ่ากฎหมายความปลอดภัย
และอนามัยแรงงาน เป"นต&น กฎหมายมาตรฐานแรงงานมีบทลงโทษทางอาญาทําให&กฎหมาย
มาตรฐานแรงงานมีท้ังส*วนท่ีเป"นเอกชนและมีโทษแบบอาญา 

ในกฎหมายมาตรฐานแรงงาน104ในส*วนท่ีเก่ียวกับการหยุดกิจการชั่วคราวได&มีบัญญัติไว&ใน
มาตรา 12 ได&กล*าวไว&ว*า  

 
ค*าจ&างเฉลี่ยตามกฎหมายนี้จํานวนเงินคํานวณจากสามเดือนท่ีเกิดข้ึน แต*

จํานวนเงินนั้นต&องลดลงเม่ือมีอย*างใดอย*างหนึ่งดังต*อไปนี้เกิดข้ึน 

                                                      

103รัฐธรรมนูญประเทศญ่ีปุ�น, แปลโดยสมเกียรติ วรปGญญาอนันต.(กรุงเทพฯ: สถาบันสัญญา
ธรรมศักด์ิ เพ่ือประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร., 2554). 

104ดูภาคผนวก ค 
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1.  ค*าจ&างคํานวณจากวันทํางานท่ีเกิดข้ึนจํานวนรวมของค*าจ&างภายใน
ระยะเวลานั้นให&จ*าย 60% ของวันท่ีได&ทํางาน. . . 

3.  ระยะเวลาท่ีหยุดกิจการชั่วคราวโดยเหตุผลของนายจ&าง 
 

และในมาตรา 26 ท่ีได&กล*าวว*า “ในกรณีการหยุดกิจการชั่วคราวโดยเหตุผลของนายจ&าง
นายจ&างต&องจ*ายเงินในช*วงท่ีหยุดกิจการชั่วคราวให&ลูกจ&างร&อยละ 60 หรือมากกว*านั้นของค*าจ&าง
เฉลี่ย”105 

แสดงให&เห็นว*าหากเป"นในกรณีท่ีไม*ใช*เหตุผลของนายจ&างท่ีหยุดกิจการชั่วคราวกล*าวคือเกิด
จากเหตุสุดวิสัยก็ไม*เข&าในบทบัญญัติของกฎหมายนายจ&างจึงไม*มีความจําเป"นท่ีจะต&องจ*ายค*าจ&าง
ในช*วงท่ีหยุดกิจการชั่วคราวเพราะเหตุสุดวิสัย106เช*นในตอนท่ีเกิดสึนามิท่ีฟุคุชิม*า เม่ือเดือนมีนาคม 
2011 บริษัทหลายแห*งต&องหยุดกิจการไปเพราะภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนทําให&ต&องหยุดกิจการชั่วคราวจาก
เหตุสุดวิสัยซ่ึงทางกระทรวงสาธารณสุขและแรงงานของญ่ีปุ�นก็ได&ออกมาตอบคําถามว*า บริษัทท่ีเจอ
ภัยพิบัติจนต&องหยุดกิจการไม*จําเป"นต&องจ*ายค*าจ&างเพราะสิ่งท่ีเกิดข้ึนไม*ได&เกิดจากเหตุผลของนายจ&าง
ในการท่ีจะหยุดนั้น107 

 
4.1.4  กฎหมายแรงงานในส�วนท่ีเก่ียวกับการบอกกล�าวล�วงหน า 
การลาออกจากงานเป"นการแสดงความต้ังใจของผู&ใช&แรงงานต*อบริษัท โดยหลักท่ัวไปต&อง

บอกล*วงหน&าอย*างน&อย 2 อาทิตย. ในใบลาออกจะต&องมี 
1.  แจ&งถึงการลาออกอย*างเป"นทางการฝ�ายเดียว 
2.  เป"นใบยื่นความประสงค.ท่ีตกลงจะลาออก 
3.  ได&รับความตกลงจากฝG�งบริษัทท่ียื่นความประสงค. 
ถึงจะถือเป"นการลาออกท่ีมีผลทางฝ�ายบริษัทเองก็มีหน&าท่ีท่ีจะต&องทําหนังสือรับรองการผ*าน

งานเพ่ือให&ผู&ใช&แรงงานท่ีร&องขอนําไปสมัครงานท่ีอ่ืนต&องรีบทําให&โดยเร็ว ซ่ึงหัวข&อท่ีต&องรับรอง ได&แก* 
1.  ระยะเวลาทํางาน 

                                                      

105การสร างและเปล่ียนแปลงข อบังคับบริษัท, ค&นวันท่ี 22 พฤษภาคม2558 จาก 
http://syuugyoukisoku.biz/?p=156 

106Do not Forgive the Labor Standards Act Violations! Worker, Retrieved 
May 21, 2015 from http://www.roudousha.net/emerg2/100_saigai.htm 

107Japanese of Ministry of Health, Lab Our and Welfare, Retrieved May 21, 
2015 from http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017f9e.html 
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2.  หน&าท่ี 
3.  สถานท่ีปฏิบัติงาน 
4.  ค*าแรง 
5.  สาเหตุท่ีลาออก (รวมถึงสาเหตุท่ีเลิกจ&างในเวลาท่ีเลิกจ&างด&วย) 
เม่ือมีการเลิกสัญญาจ&างแรงงานทางฝ�ายนายจ&างจะต&องจ*ายเงินบําเหน็จ ออกหนังสือรับรอง 

ออกใบออกจากงานและสะสางเงินสดท่ีค&างอยู* ในส*วนของลูกจ&างจะต&องส*งมอบงาน คืนทรัพย.สิน
บริษัทและมีหน&าท่ีปกปKองความลับของบริษัท 

ส*วนการเลิกจ&างเป"นความต&องการยกเลิกสัญญาจ&างแรงงานกับลูกจ&างโดยเป"นความต&องการ
ของนายจ&างฝ�ายเดียว ซ่ึงไม*จําเป"นต&องได&รับความยินยอมจากลูกจ&าง แต*ในกฎหมายมาตรฐาน
แรงงาน มาตรา 19 บัญญัติไว&ว*านายจ&างไม*สามารถเลิกจ&างลูกจ&างท่ีได&รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
หน&าท่ีในช*วงเวลารักษาตัวและหลังจากนั้น 30 วันรวมถึงไม*มีสิทธิเลิกจ&างลูกจ&างท้ังก*อนและหลังลา
คลอด (ก*อนคลอด 6 สัปดาห. และหลังคลอด 8 สัปดาห.) และหลังจากนั้น 30 วันเช*นกัน แต*กฎหมาย
ยกเว&นในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติจนไม*สามารถดําเนินกิจการได& 

ในการบอกเลิกสัญญาจ&างกฎหมายแรงงานของประเทศญ่ีปุ�นได&กําหนดเรื่องการบอกกล*าว
ล*วงหน&าเพ่ือเลิกสัญญาจ&างเอาไว&ในประมวลกฎหมายแพ*ง108มาตรา 627 ได&กล*าวไว&ว*า 

 
1. กรณีการจ&างงานท่ีไม*มีกําหนดเวลาสามารถบอกเลิกสัญญาจ&างเม่ือใดก็

ได& ซ่ึงจะมีผลในอีก 14 วันให&หลัง 
2. กรณีท่ีมีการกําหนดการจ*ายค*าจ&างการบอกกล*าวเพ่ือเลิกสัญญาจ&าง

สามารถทําได&หลังจากกําหนดจ*ายค*าจ&างแต*การบอกกล*าวเพ่ือเลิกสัญญาจ&างต&อง
เผื่อเวลาไว& 15 วัน109 

 
นอกจากนั้นกฎหมายมาตรฐานแรงงาน มาตรา 20 ได&กล*าวไว&ว*า “กรณีนายจ&างเป"นฝ�ายบอก

เลิกสัญญาจ&างนายจ&างต&องแจ&งให&ลูกจ&างทราบอย*างน&อย 30 วันก*อนวันเลิกจ&างแต*ถ&านายจ&างไม*บอก
กล*าวล*วงหน&าให&ลูกจ&างทราบก*อนล*วงหน&า 30 วันให&นายจ&างจ*ายสินจ&างแทนการบอกกล*าวล*วงหน&า

                                                      
108ดูภาคผนวก จ 
109Manabe Gatsuro, This is the Work Rules to Strengthen the Most is 

Clearly in Company in Japan!, p. 215, Retrieved April 13, 2015 from 
https://books.google. co.th/books?id=GFyvo35MME8C&pg=PA5&lpg=PA5&dq. . .false 
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ให&กับลูกจ&างเท*ากับจํานวนวันท่ีขาดไปตามเงินเดือนเฉลี่ย110แต*บทบัญญัตินี้ไม*ใช&เม่ือกิจการต&องเลิกไป
จากเหตุสุดวิสัย ท่ีไม*ได&เกิดจากความต้ังใจของกิจการ”111เช*น กรณีต&องการจะบอกเลิกสัญญาจ&างใน
วันท่ี 20 มิถุนา อย*างน&อยท่ีสุดต&องบอกล*วงหน&าภายในวันท่ี 21 พฤษภาคม ซ่ึงในกรณีนี้ถ&าจ*ายสินจ&าง
แทนการบอกกล*าวล*วงหน&าจะสามารถลดระยะเวลาในการบอกกล*าวได& เป"นต&น 

 
ตารางท่ี 4.1  ข&อยกเว&นของการบอกกล*าวล*วงหน&าเม่ือเลิกจ&าง 
 

บุคคลท่ีไม�จําต องบอกกล�าวล�วงหน าเมื่อเลิกจ าง กรณีท่ีจําเป_นต องบอกกล�าวล�วงหน าเมื่อเลิกจ าง 

1.  ลูกจ&างรายวัน 1.  กรณีท่ีมีการทํางานต*อเน่ืองเกิน 1 เดือน 
2.  บุคคลท่ีกําหนดระยะเวลาทํางานไว&ใน 2 เดือน 2. กรณีท่ีมีการทํางานต*อเน่ืองเกินระยะเวลาท่ี

กําหนดไว& บุคคลท่ีทํางานตามฤดูกาลท่ีกําหนดระยะเวลา 
ทํางานไม*เกิน 4 เดือน 
3.  บุคคลท่ีอยู*ระหว*างการทดลอง 3.  กรณีท่ีมีการทดลองเกิน 14 วัน 

 
เม่ือนายจ&างเลิกจ&างลูกจ&าง ในกรณีท่ีลูกจ&างร&องขอให&ออกหนังสือรับรองเก่ียวกับเหตุผลใน

การเลิกจ&าง นายจ&างจะต&องทําหนังสือรับรองเหตุผลในการเลิกจ&างให&กับลูกจ&าง 
ในการบอกกล*าวล*วงหน&าเพ่ือเลิกสัญญาจ&างของกฎหมายประเทศญ่ีปุ�นนั้นในกรณีนายจ&าง

เป"นฝ�ายบอกเลิกสัญญาได&บัญญัติไว&คือ ต&องทําเป"นหนังสือและแจ&งล*วงหน&าไม*น&อยกว*า 30 วัน และ
ถ&านายจ&างไม*บอกกล*าวล*วงหน&าให&กับลูกจ&างนายจ&างต&องจ*ายค*าชดเชยการบอกกล*าวล*วงหน&าให&กับ
ลูกจ&างไม*น&อยกว*า 30 วันแต*ถ&านายจ&างได&บอกกล*าวล*วงหน&าแล&วแต*บอกกล*าวล*วงหน&าน&อยกว*า 30 
วันนายจ&างจะต&องจ*ายค*าชดเชยการบอกกล*าวล*วงหน&าให&กับลูกจ&างในตามจํานวนวันท่ีขาดไปเช*น 
นายจ&างบอกกล*าวล*วงหน&าเพียงแค* 10 วันทําให&นายจ&างต&องจ*ายค*าชดเชยการบอกกล*าวล*วงหน&า
ให&กับลูกจ&างจํานวน 20 วันท่ีขาดอยู* แต*มีข&อยกเว&นท่ีนายจ&างไม*ต&องจ*ายค*าชดเชยการบอกกล*าว
ล*วงหน&าให&ลูกจ&างเม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีไม*ได&เกิดจากการกระทําของนายจ&าง เช*น แผ*นดินไหว เกิดสึนา
มิจนต&องปNดกิจการเช*นนี้ เป"นต&นกฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญ่ีปุ�นได&บัญญัติไว&เพ่ือ
ช*วยเหลือนายจ&างจากเหตุสุดวิสัยและได&กําหนดระยะเวลาในการบอกกล*าวล*วงหน&าเพ่ือบอกเลิก
สัญญาจ&างของลูกจ&างเอาไว&เพียงแค* 14-15 วัน เท*านั้นซ่ึงหากมองตามความเป"นจริงนับได&ว*ากฎหมาย

                                                      
110เงินเดือนเฉลี่ยเอามาจากใบแจ&งเงินเดือนส*วนของ 3 เดือนเป"นฐานแล&วคํานวณออกมาเป"น

จํานวนเงินเป"นรายวัน 
111Meinan Consulting Network, ห องปรึกษาการบริหารจัดการบุคลากร, ค&นวันท่ี 22 

พฤษภาคม2558จาก http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65666570.html 
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มาตรฐานแรงงานของญ่ีปุ�นไม*ได&ให&ความสําคัญกับการหาบุคลากรมาทดแทนของนายจ&างเวลาท่ี
ลูกจ&างออกไปสักเท*าใดแต*ก็ยังให&ความสําคัญกับนายจ&างในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยเอาไว&นายจ&างไม*ต&อง
แบกรับภาระมากนักเม่ือมีเหตุสุดวิสัย 

 
4.1.5  กฎหมายแรงงานในส�วนท่ีเก่ียวกับการนัดหยุดงาน 
สหภาพแรงงานเป"นการรวมตัวของกลุ*มคนท่ีมีวัตถุประสงค.เพ่ือคํ้าจุนเง่ือนไขแรงงานอย*าง

เป"นเอกเทศ เช*น เพ่ือรักษาค*าแรงข้ันตํ่าให&ได&ตามท่ีกฎหมายมาตรฐานแรงงานกําหนดไว& เป"นต&น ซ่ึง
สหภาพแรงงานของญ่ีปุ�นนั้น โครงสร&างปกติแยกตามแต*ละอุตสาหกรรม เพ่ือท่ีจะสามารถจัดการกับ
ปGญหาในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ในหัวข&อท่ีไม*สามารถสนับสนุนได& ในตอนแรกการก*อต้ังของสหภาพ
แรงงานมาจากการรวมตัวของสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมจนเป"นรูปร*างข้ึนมา แล&วพัฒนาไปเป"น
สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีโครงสร&างระดับประเทศ 

ในการก*อต้ังสหภาพแรงงาน มีรัฐธรรมนูญ มาตรา 28 รองรับโดยได&บัญญัติสิทธิของสหภาพ
แรงงานไว&ว*า“สิทธิของผู&ใช&แรงงานในการรวมตัวเป"นสหภาพแรงงานและในการเจรจาต*อรองตลอดจน
การกระทํากิจกรรมร*วมกันย*อมได&รับความคุ&มครอง”แสดงให&เห็นว*าลูกจ&างสามารถร*วมตัวเป"นสหภาพ
แรงงานและมีสิทธิในการเจรจาต*อรองหรือทํากิจกรรมต*างๆ ในการก*อต้ังสหภาพแรงงานไม*
จําเป"นต&องยื่นคําร&องหรือยื่นเรื่องขออนุญาตแต*อย*างใด เพียงแค*ได&รับคําเห็นด&วยในการก*อต้ังจากผู&ใช&
แรงงานท่ีมากกว*า 2 คนข้ึนไปก็สามารถก*อต้ังได& แต*เพ่ือให&ได&เป"นสหภาพแรงงานตามกฎหมาย
มาตรฐานสหภาพแรงงานจะต&องมี 

1.  ผู&ใช&แรงงานมีการบริหารองค.การอย*างเป"นเอกเทศ 
2.  วัตถุประสงค.หลักเพ่ือปรับปรุงสถานะทางเศรษฐกิจให&ดีข้ึน มิใช*เพ่ือดําเนินกิจกรรมทาง

การเมือง ทางสังคม 
3.  ไม*มีผู&แทนทางกําไรของนายจ&างเข&าร*วม 
4.  ไม*ได&รับการสนับสนุนค*าใช&จ*ายในการบริหารองค.การจากนายจ&าง 
5.  มีการบัญญัติกฎเก่ียวกับการวางกฎระเบียบข&อบังคับของวิธีบริหาร เป"นต&น 
หากเป"นสหภาพแรงงานท่ีถูกต&องตามกฎหมายมาตรฐานสหภาพแรงงานจะได&รับความ

คุ&มครองหรือมีสิทธิในเรื่องต*างๆ ดังต*อไปนี้ 
1.  ได&รับการยกเว&นทางแพ*งและอาญาสําหรับการกระทําการประท&วงท่ีถูกกฎหมาย เป"นต&น 
2.  ได&มาซ่ึงสถานะองค.การ 
3.  ได&รับการช*วยเหลือบรรเทาทุกข.เก่ียวกับการกระทําทางแรงงานท่ีไม*สมเหตุสมผล 
4.  มีสิทธิจะยื่นคําร&องขยายการกระทําท่ีไม*ถูกต&องทางแรงงาน 
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5.  ได&รับใบรับรองสิทธิสําหรับงานชุมนุมสมาชิกสหภาพแรงงานของกรรมการสมาชิก
แรงงาน112 

ในกฎหมายสหภาพแรงงาน113บรรพ 1 กล*าวถึงบทบัญญัติท่ัวไป ความหมายในบรรพ 2 
กล*าวถึงสหภาพแรงงาน ข&อกําหนดในการต้ังสหภาพแรงงาน ในบรรพ 3 ท่ีกล*าวถึงข&อตกลงแรงงาน
ได&บัญญัติในมาตรา 14 ว*า “ข&อตกลงแรงงานต&องทําเป"นหนังสือลงลายมือชื่อตัวแทนพร&อมประทับ 
ตราไม*เช*นนั้นไม*มีผลตามกฎหมาย” 

 
ในมาตรา 15 บัญญัติว*าข&อตกลงแรงงานมีอายุ 3 ป9 ถ&าเกินนั้นไม*สามารถ

ใช&ได&ถ&าข&อตกลงแรงงานกําหนดไว&เกินให&เหลือเพียงแค* 3 ป9 
ข&อตกลงแรงงานท่ีไม*มีกําหนดเวลาต&องแจ&งล*วงหน&าให&อีกฝ�ายทราบโดยท่ี

ข&อตกลงแรงงานนั้นต&องทําเป"นหนังสือ ลงลายมือชื่อตัวแทนพร&อมประทับตราและ
ต&องสามารถยกเลิกการแจ&งข&อตกลงแรงงานนั้นได& การแจ&งยกเลิกข&อตกลงแรงงาน
ตามด&านบนอย*างน&อยต&องแจ&งก*อนวันท่ีต&องการเลิก 90 วัน 
 
หากมีการกระทําท่ีไม*เป"นธรรมโดยนายจ&างต*อลูกจ&างท่ีเป"นสมาชิกสหภาพแรงงานในขณะมี

ข&อตกลงแรงงานคณะกรรมการแรงงานมีสิทธิประชุม ตัดสินหรือระงับการกระทํานั้นตามกฎหมาย
สหภาพแรงงานมาตรา 25, 26 

ข้ันตอนในการดําเนินการตรวจสอบการกระทําอันไม*เป"นธรรมมีบัญญัติไว&ในกฎหมายสหภาพ
แรงงาน มาตรา 27 ในขณะเดียวกันนายจ&างเองก็ไม*ต&องจ*ายค*าจ&างให&กับลูกจ&างท่ีได&หยุดงานนั้น
เนื่องจากใช&หลัก No Work No Pay เม่ือไม*มีการทํางานให&นายจ&างจึงไม*ต&องจ*ายค*าจ&างในช*วงท่ี
ลูกจ&างไม*ได&ทํางานให&เพราะกฎหมายมองว*าเม่ือลูกจ&างหยุดงาน นายจ&างก็ได&รับความเดือดร&อน
เพียงพอแล&วนายจ&างจึงไม*มีความจําเป"นท่ีจะต&องจ*ายค*าจ&างให&ลูกจ&างในช*วงลูกจ&างหยุดงาน 
 
 
 
 
 

 

                                                      
112Kawano Junichi, op.cit., p. 198. 
113ดูภาคผนวก ง 
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4.2  กฎหมายแรงงานประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป"นหนึ่งในไม*ก่ีประเทศท่ีใช&หลักการแสดงเจตนาในการจ&างแรงงาน114 

ถึงแม&จะมีคําพิพากษามาลบล&างหลักการแสดงเจตนาบ&างก็ตามแต*หลักการแสดงเจตนายังมีอิทธิพล
อยู* แต*ก็มีการออกกฎหมายพิเศษในบางเรื่องเพ่ือวัตถุประสงค.ต*างๆ เช*น ในเรื่องของการเลิกจ&างโดยมี
วัตถุประสงค.เพ่ือปKองกันการเลือกปฏิบัติจากสาเหตุต*างๆ มีการออกพระราชบัญญัติการจ&างงานโดย
เลือกปฏิบัติเนื่องจากอายุ ค.ศ.1967 (Age Discrimination in Employment Act 1967) 
พระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติกับคนพิการ ค.ศ.1990 (Americans with Disabilities Act 1990) 
เป"นต&น 

 
4.2.1  แรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกาถูกค&นพบโดยคริสโตเฟอร.โคลัมบัสหลังจากนั้นชาวยุโรปจากประเทศ

ต*างๆ โดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศส ก็เข&าไปต้ังถ่ินฐานในดินแดนใหม*เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ในระยะแรก
อาชีพส*วนใหญ* ได&แก* การทําเกษตรและกสิกรรม การทําเหมืองแร*โดยมีการนําชาวแอฟริกาไปใช&เป"น
แรงงานในการทําไร*ทําสวนในอเมริกาใต&มากกว*าอเมริกาเหนือท่ีทําอุตสาหกรรมเป"นหลัก 

เม่ือประเทศอังกฤษมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมและเลิกนําเข&าทาสมาใช&ประเทศสหรัฐอเมริกา
เองก็มีความพยายามท่ีจะเลิกทาสจนเกิดสงครามกลางเมืองระหว*างฝG�งเหนือท่ีมีทาสใช&น&อยต&องการ
เลิกทาสกับฝG�งใต&ท่ีไม*ต&องการเลิกทาสเพราะมีการใช&ทาสเป"นจํานวนมากจนกระท่ังฝG�งเหนือเป"นฝ�าย
ได&รับชัยชนะในสงครามกลางเมืองทําให&สหรัฐอเมริกามีการปลดปล*อยทาสเป"นอิสระ 

 
4.2.2  กฎหมายแรงงานในส�วนท่ีเก่ียวกับการบอกกล�าวล�วงหน าเพ่ือเลิกสัญญาจ าง 
ในเรื่องการทําสัญญาจ&างแรงงาน อเมริกาได&ยึดถือหลักเจตนาเป"นสําคัญในการทําสัญญาจ&าง

แรงงานทําให&ในเรื่องการบอกกล*าวล*วงหน&าเพ่ือเลิกสัญญาจ&างแรงงานไม*มีกําหนดไว&อย*างชัดเจน 
ในกรณีท่ีลูกจ&างเป"นฝ�ายบอกเลิกสัญญาจ&างถ&าลูกจ&างไม*ได&บอกกล*าวล*วงหน&าพอสมควรหรือ

เกษียณอายุหรือสัญญาครบกําหนดหรืองานท่ีกําหนดไว&เสร็จสมบูรณ.จนทําให&สัญญาสิ้นสุดลงตามไป
ด&วยแล&วนายจ&างมีสิทธิท่ีจะปรับและเรียกค*าเสียหายได& 

ในกรณีของนายจ&างท่ีจะบอกเลิกสัญญาจ&างตามหลักเจตนาให&นายจ&างสามารถเลิกจ&างลูกจ&าง
ได&โดยไม*ต&องมีเหตุผลหรือไม*ต&องบอกเหตุผลก็ได&แต*ในข&อตกลงการจ&างงานลูกจ&างได&รับความคุ&มครอง

                                                      
114มานิตย. จุมปา, ความรู เบ้ืองต นเก่ียวกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา, พิมพ.ครั้งท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: วิญ�ูชน, 2553). 
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จากการเลิกจ&างโดยไม*มีเหตุผลเนื่องจากในข&อตกลงการจ&างให&ลูกจ&างถูกเลิกจ&างได&เฉพาะกรณีท่ีมี
เหตุผลเท*านั้นนอกจากนั้นยังมีกฎหมายเฉพาะเรื่องบัญญัติคุ&มครองลูกจ&างไว&ในกฎหมายเฉพาะเรื่อง
นั้นเช*น การเลิกจ&างเนื่องจากต้ังครรภ. อายุมาก พิการ เป"นต&น และจากคําพิพากษาท่ีหักล&างการเลิก
จ&างโดยไม*มีเหตุผลตามหลักแสดงเจตนาแต*จาก Worker Adjustment and Retraining 
Notification Act (1988)115 ได&มีกําหนดว*านายจ&างต&องแจ&งเป"นหนังสือให&กับลูกจ&างล*วงหน&า 60 วัน
ก*อนท่ีจะปNดโรงงานหรือเลิกจ&าง โดยมีข&อยกเว&นท่ีจะบอกกล*าวล*วงหน&าน&อยกว*า 60 วันได&เม่ือ 

1. ยกเว&นกิจการท่ีมีความเสี่ยงจะเลิกกิจการ สามารถแจ&งลูกจ&างให&ทราบว*าจะปNดกิจการ
โดยไม*ต&องแจ&งล*วงหน&า 60 วันแต*ไม*สามารถท่ีจะเลิกจ&างลูกจ&างจํานวนมากในทันทีได&เลย 

2. ยกเว&นเกิดสถานการณ.ท่ีไม*สามารถคาดเดาหรือไม*สามารถควบคุมได& ท่ีสามารถบอก
กล*าวล*วงหน&าได&น&อยกว*า 60 วันเม่ือต&องการปNดกิจการหรือเลิกจ&างลูกจ&าง 

3. ยกเว&นภัยธรรมชาติท่ีนายจ&างสามารถบอกกล*าวล*วงหน&าได&น&อยกว*า 60 วันเม่ือเกิดภัย
ธรรมชาติ เช*น อุทกภัย แผ*นดินไหว ภัยแล&ว พายุ หรืออ่ืนๆ เป"นต&น แต*ไม*สามารถนําการเกิดภัย
ธรรมชาติมาเป"นเหตุผลในการเลิกจ&าง หรือปNดกิจการได&116 

แต*บทบัญญัติตาม Worker Adjustment and Retraining Notification Act (1988) 
บังคับใช&กับกิจการท่ีมีลูกจ&างประจําเต็มเวลามากกว*า 100 คนข้ึนไป (ไม*นับรวมลูกจ&างท่ีทํางานมา
น&อยกว*า 6 เดือนในงานและลูกจ&างท่ีทํางานน&อยกว*า 20 ชั่วโมงต*ออาทิตย.)117 

 
4.2.3  กฎหมายแรงงานในส�วนท่ีเก่ียวกับการนัดหยุดงาน 
ในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ.แห*งชาติได&บัญญัติถึงลูกจ&างมีสิทธิในการเข&า

ร*วม ก*อต้ัง ช*วยเหลือสหภาพแรงงานในการเจรจาต*อรองกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค.ในการเจรจาต*อรอง
หรือปKองกัน ซ่ึงได&รวมการนัดหยุดงานเอาไว&เป"นกิจกรรมท่ีได&รับการคุ&มครองไว&ในนี้ด&วย 

                                                      
115ดูภาคผนวก ข 
116 Linda Levine, The Worker Adjustment and Retraining Notification Act 

(WARN), Cornell University ILR School, Retrieved May 21, 2015 from http://digital 
commons.ilr.cornell.edu/key_workplace/485/ 

117The U.S. Department of Labor’s Employment and Training Administration, 
Guide to Advance Notice of Closings and Layoffs, p. 8, Retrieved May 21, 2015 
from http://www.doleta.gov/layoff/pdf/employerwarn09_2003.pdf 
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การนัดหยุดงานท่ีถูกกฎหมายข้ึนอยู*กับวัตถุประสงค.และระยะเวลาของการนัดหยุดงานแต*
ไม*ใช*เรื่องง*ายในการนัดหยุดงาน เนื่องจากปGญหาท่ีมีจะต&องได&รับการตัดสินโดยคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ.แห*งชาติเสียก*อน 

การนัดหยุดงานท่ีไม*ชอบด&วยกฎหมาย เนื่องจากวัตถุประสงค.ของการนัดหยุดงานเป"นเรื่องท่ี
ผิดกฎหมาย เช*น การนัดหยุดงานท่ีลูกจ&างไม*ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการชําระเงินให&สหภาพหรือ
ช*วงเวลาในการนัดหยุดงานท่ีไม*ถูกต&อง เป"นต&น118 

กฎหมายแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกาได&กล*าวถึงข&อพิพาทแรงงานไว&ใน National 
Labor Relations Act (NLRA) บรรพ 8 ถึงช*วงเวลาท่ีห&ามนัดหยุดงานหากไม*ใช*ช*วงเวลาท่ีบัญญัติ
ห&ามไว&ลูกจ&างสามารถนัดหยุดงานได&อย*างอิสระแต*ถ&าข&อพิพาทแรงงานนั้นถูกพิจารณาว*าเก่ียวกับ
ความปลอดภัยหรือสุขภาพของประชาชนจะมีการดําเนินการระงับข&อพิพาทแรงงานเพ่ือปรับแก&ไข
เป"นเวลาได&นานถึง 80 วันซ่ึงข้ันตอนดังกล*าว ได&แก*  

1.  ประธานาธิบดีตั้งกรรมการตรวจสอบ 
2.  ประธานกรรมการตรวจสอบยื่นเรื่องระงับข&อพิพาทแรงงานต*อศาล 
3.  กรรมการตรวจสอบใช&เวลาตรวจสอบ 60 วันพร&อมทํารายงานข&อเสนอสุดท&าย 
4.  กรรมการตรวจสอบให&ผู&เสียหายลงคะแนนว*ารับหรือไม*รับข&อเสนอสุดท&าย 
5.  ประธานกรรมการตรวจสอบยื่นเรื่องถอนการระงับข&อพิพาทแรงงานกับศาล 
6.  ประธานาธิบดีรายงานต*อท่ีประชุมสภา119 

                                                      

118 National Labor Relations Board, The Right to Strike, Retrieved May 21, 
2015 from https://www.nlrb.gov/strikes 

119Nakakubo Hiroya, Basics of American Law (Tokyo: Koubundou, 2011). 



 
บทท่ี 5 

 

วิเคราะห�และเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายต�างประเทศ 
 

 บทนี้จะเป�นการเป�นการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายแรงงานของประเทศไทยและกฎหมาย
แรงงานของประเทศญ่ีปุ�นและประเทศอเมริกา 
 

5.1  ลักษณะของกฎหมายแรงงานประเทศไทย ประเทศญี่ปุ&นและประเทศสหรัฐ 
อเมริกา 

 
กฎหมายแรงงานของประเทศไทยและของประเทศญ่ีปุ�นเป�นระบบกฎหมายท่ีเป�นลายลักษณ#

อักษรหรือระบบประมวลกฎหมาย กล&าวคือเป�นระบบกฎหมายท่ีมีการบันทึกข(อกฎหมายต&างๆ ไว(
อย&างชัดเจน ไม&ว&าจะเป�นการให(กระทํา ยกเว(นการกระทํา ความผิด บทลงโทษ อ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะรักษา
สิทธิของผู(ใช(แรงงาน อีกท้ังประชาชนท่ัวไปสามารถอ&านข(อความในกฎหมายเพ่ือทําความเข(าใจและ
ปฏิบัติตามได(โดยง&าย เนื่องจากเป�นหลักเกณฑ#ท่ีแน&นอนและสามารถอ(างอิงกันได(ทุกฝ�าย116 ในส&วน
ของกฎหมายแรงงานมีการนําหลักเกณฑ#หลายๆ ประการมาจากองค#การแรงงานระหว&างประเทศ 
(InternationalLabour Organization: ILO) ท่ีมีวัตถุประสงค#เพ่ือเป�นองค#การกลางระหว&างประเทศ 
ในการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกฎหมายเก่ียวกับการจ(างแรงงานให(เป�นไปในทิศทางเดียวกันมา
ใช(ในการกําหนดกฎหมายแรงงานอีกด(วย 

ในขณะท่ีกฎหมายแรงงานของสหรัฐอเมริกาเป�นระบบกฎหมายท่ีไม&เป�นลายลักษณ#อักษร
หรือท่ีเรียกว&าระบบกฎหมายจารีตประเพณี ซ่ึงมีท่ีมาจากจารีตประเพณี โดยมีต(นกําเนิดจากประเทศ
อังกฤษท่ีใช(จารีตประเพณีในการตัดสินคดี เม่ือการตัดสินคดีสิ้นสุดย&อมเกิดคําพิพากษา ซ่ึงคํา
พิพากษานั้นจะใช(เป�นกฎหมายต&อไป แต&ยังมีการนําเอาความเห็นของนักปราชญ# นโยบายของ 
รัฎฐาธิปQตย# ความยุติธรรม ความเชื่อในศาสนามาใช(เป�นกฎหมายอีกด(วย การท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา
เคยเป�นอาณานิคมของประเทศอังกฤษจึงได(รับอิทธิพลทางแนวความคิด หลักกฎหมายของประเทศ
อังกฤษมาใช( ทําให(สหรัฐอเมริกาเป�นประเทศท่ีใช(ระบบกฎหมายแบบไม&เป�นลายลักษณ#อักษรหรือ

                                                      
116ชมชื่น มัณยารมย#, ท่ีมาของกฎหมาย, ค(นวันท่ี 7 สิงหาคม 2558 จากhttp://www.goo 
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แบบระบบจารีตประเพณี แต&ในภายหลังประเทศสหรัฐอเมริกามีการออกกฎหมายเป�นลายลักษณ#
อักษรหรือนําหลักกฎหมายจากคําพิพากษาบางเรื่องมาบัญญัติไว(เป�นลายลักษณ#อักษรเพ่ือให(ทุก 
มลรัฐตัดสินหรือนํากฎหมายไปใช(ในทิศทางเดียวกัน ให(เกิดมาตรฐานกลางข้ึนเพ่ือความเป�นธรรมต&อ
ผู( ใช(แรงงานโดยไม& ได(นํา เอาหลักกฎหมายแรงงานขององค#การแรงงานระหว&างประเทศ 
(InternationalLabour Organization: ILO) มาเป�นแนวทางในการกําหนดกฎหมายแรงงาน แต&ให(
เป�นไปตามหลักการแสดงเจตนาท่ีถูกลบล(างโดยคําพิพากษาบ(างแต&หลักการแสดงเจตนาก็ยังถือเป�น
หลักการท่ีสําคัญอยู& 

แต&ในส&วนของกฎหมายแรงงานไม&ว&าจะเป�นระบบลายลักษณ#อักษรหรือไม&เป�นลายลักษณ#
อักษร นายจ(างและลูกจ(างผูกพันกันด(วยสัญญาจ(างงานท่ีมีการกําหนดเง่ือนไข เนื้อหาของสัญญา
ระหว&างนายจ(างและลูกจ(างท่ีก&อให(เกิดสิทธิและหน(าท่ีท่ีผูกพันซ่ึงกันและกัน สิ่งท่ีต(องกําหนดไว(ใน
สัญญาจ(างแรงงานหรือสภาพการจ(างส&วนมากมักจะได(แก& 

1.  เง่ือนไขระยะเวลาการจ(างงานหากไม&ระบุระยะเวลาการจ(างงานไว(ถือเป�นการจ(างเป�น
พนักงานประจํา 

2.  กําหนดวันและเวลาทํางาน 
3.  ค&าจ(างวิธีการจ&ายเงินระยะเวลาในการจ&ายเงิน 
4.  การลาออกการเลิกจ(าง เป�นต(น 
กฎหมายแรงงานของประเทศไทยบัญญัติว&าหากมีสภาพการจ(างท่ีไม&ได(เขียนเอาไว(แต&นายจ(าง

ได(ปฏิบัติมาอย&างสมํ่าเสมอมาและลูกจ(างไม&คัดค(าน กฎหมายถือว&าการกระทํานั้นผูกพันนายจ(างเป�น
สภาพการจ(างโดยปริยายดังเช&นคําพิพากษาฎีกาท่ี 55/2543 ว&า  

 
สัญญาจ(างกําหนดให(จําเลยจ&ายค&าจ(างให(โจทก#เป�นเงินดอลลาร#สหรัฐโดยไม&

มีข(อตกลงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนฉะนั้นอัตราแลกเปลี่ยนเป�นเงินไทยจึงต(องคิดตาม
อัตราแลกเปลี่ยนของทางราชการในวันท่ีถึงกําหนดจ&ายค&าจ(างตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ(มครองแรงงานฯ ข(อ 27 วรรคสองเม่ืออัตรา
แลกเปลี่ยนในวันท่ี 24 ตุลาคม 2540 ซ่ึงเป�นวันจ&ายค&าจ(างกําหนดให( 1 ดอลลาร#
สหรัฐเท&ากับ 38.40 บาทจําเลยจะประกาศกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนข้ึนใหม&โดย
กําหนดให(1 ดอลลาร#สหรัฐเท&ากับ 26 บาทไม&ได(เพราะสัญญาจ(างในส&วนท่ีเก่ียวกับ
การจ&ายค&าจ(างเป�นสภาพการจ(างตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ# พ.ศ.2518 
มาตรา 5 การท่ีจําเลยประกาศกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนข้ึนใหม&นี้จึงเป�นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการจ(างท่ีไม&เป�นคุณแก&โจทก#เม่ือโจทก#มิได(ให(ความยินยอม
ประกาศของจําเลยท่ีกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินข้ึนใหม&จึงไม&มีผลใช(บังคับ 
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ซ่ึงสภาพการจ(างโดยปริยายนี้มิใช&สภาพการจ(างท่ีเกิดจากข(อเรียกร(อง จึงน&าจะสามารถตกลง
ให(แตกต&างไปจากเดิมได( 

การตกลงสภาพการจ(างให(แตกต&างไปจากเดิมได(มีคําพิพากษาเป�นแนวทางไว( เช&น คํา
พิพากษาฎีกาท่ี 9071/2547 ท่ีพิพากษาว&า  

 
ระเบียบการจ&ายเงินบําเหน็จเป�นสวัสดิการท่ีนายจ(างจัดให(ลูกจ(างทุกคน

มิใช&สวัสดิการท่ีเกิดจากการแจ(งข(อเรียกร(องของลูกจ(างเม่ือลูกจ(างตกลงยินยอมให(
นายจ(างเปลี่ยนแปลงข(อบังคับเก่ียวกับการทํางานและสวัสดิการเงินบําเหน็จเป�นเงิน
สะสมและยินยอมให(ถือว&าเงินสะสมเป�นค&าชดเชยด(วยหากเงินสะสมน(อยกว&า
ค&าชดเชยนายจ(างต(องจ&ายเพ่ิมจนครบเท&ากับค&าชดเชยข(อตกลงของนายจ(างและ
ลูกจ(างดังกล&าวไม&ขัดต&อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ# พ.ศ.2518 มาตรา 20 มีผล
ใช(บังคับได(ตามกฎหมาย117 

 
คําพิพากษาฎีกาท่ี 4208/2530 ท่ีพิพากษาว&า  
 

คําสั่งของจําเลยให(โจทก#ออกจากงานเนื่องจากโจทก#กระทําผิดวินัยตาม
ระเบียบการพนักงานของจําเลยและปฏิบัติผิดสัญญาจ(างตามหนังสือสัญญาจ(างโดย
ให(ออกจากตําแหน&งต้ังแต&วันท่ี 21 มีนาคม 2527 เป�นต(นไปเช&นนี้เป�นเรื่องลงโทษ
ให(ออกเพราะโจทก#ทําผิดวินัยตามระเบียบการพนักงานเม่ือจําเลยได(ดําเนินการและ
ออกคําสั่งถูกต(องตามระเบียบก็เป�นการเลิกจ(างท่ีสมบูรณ#แล(วหาต(องแสดงเจตนาแก&
โจทก#อีกไม& 

สภาพของการเป�นลูกจ(างของโจทก#เป�นอันสิ้นสุดลงต้ังแต&วันดังกล&าวซ่ึง
โจทก#ไม&มีหน(าท่ีต(องปฏิบัติงานให(แก&จําเลยและไม&มีสิทธิเรียกร(องเอาค&าจ(างภายหลัง
จากวันนั้นอีกมาตรา 20 แห&งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ# พ.ศ.2518 เป�นกรณี
ต&อเนื่องจากมาตรา 19 ซ่ึงเป�นเรื่องของข(อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ(างอันเกิดจาก
ข(อเรียกร(องโดยให(มีผลผูกพันนายจ(างกับลูกจ(างซ่ึงลงลายมือชื่อในข(อเรียกร(องหรือ
ลูกจ(างซ่ึงมีส&วนในการเลือกผู(แทนผู(เข(าร&วมในการเจรจาข(อเรียกร(องนั้นและผล
ผูกพันนี้หมายถึงผลผูกพันในฐานะเป�นคู&สัญญาและผลผูกพันท่ีจะได(รับประโยชน#

                                                      
117เดชา กิตติวิทยานันท#, รายการทนายคลายทุกข�, ค(นวันท่ี 7 สิงหาคม 2558 จาก 
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หรือเสียประโยชน#จากข(อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ(างนั้นฝ�ายใดจะปฏิเสธไม&ยอม
ปฏิบัติตามข(อตกลงนั้นมิได( 

ข(อตกลงนี้จึงมีผลผูกพันระหว&างนายจ(างและลูกจ(างในขณะท่ีข(อตกลง
ดังกล&าวเกิดข้ึนและมีผลใช(บังคับเท&านั้นความในมาตรา 20 จึงเป�นเรื่องห(ามนายจ(าง
มิให(ทําสัญญาจ(างแรงงานกับลูกจ(างเป�นรายคนโดยขัดหรือแย(งกับข(อตกลงเก่ียวกับ
สภาพการจ(างเฉพาะลูกจ(างท่ีถูกผูกพันกันอยู&โดยผลของมาตรา 19 เว(นแต&สัญญา
จ(างแรงงานนั้นจะเป�นคุณแก&ลูกจ(างยิ่งกว&าเท&านั้นเม่ือระเบียบท่ี 28/2522 ของ
จําเลยเป�นระเบียบท่ีจําเลยประกาศข้ึนใช(บังคับเองมิได(เกิดจากข(อเรียกร(องของฝ�าย
ใดฝ�ายหนึ่งแม(จะถือว&าเป�นข(อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ(างตามมาตรา 10 แต&ก็มิใช&
ข(อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ(างอันเกิดจากข(อเรียกร(องจึงไม&อยู&ในบังคับของมาตรา 
19 และมาตรา 20 นายจ(างและลูกจ(างมีสิทธิท่ีจะทําสัญญาจ(างแรงงานกันให(มีผล
บังคับแตกต&างไปจากระเบียบท่ี 28/2522 ได( 

 
ดังนั้นหลักเกณฑ#ท่ีจะพิจารณาว&ามีการเปลี่ยนแปลงข(อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ(างโดย

ปริยายได(แก& 
1.  นายจ(างกระทําการใดท่ีไม&ขัดต&อกฎหมายคุ(มครองแรงงาน(กฎหมายเก่ียวกับความสงบ

เรียบร(อยของประชาชน 
2.  การกระทําของนายจ(างดังกล&าวขัดแย(งหรือแตกต&างจากข(อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ(างท่ี

มีอยู&เดิม 
3.  นายจ(างได(กระทําการดังกล&าวมาเป�นเวลานาน 
4.  ลูกจ(างยอมรับการกระทําการดังกล&าวโดยมิได(มีการโต(แย(งคัดค(าน118 
จะเห็นได(ว&าสภาพการจ(างโดยปริยายยังไม&นับเป�นสภาพการจ(างจากการเรียกร(องท่ีผูกพันให(

นายจ(างต(องปฏิบัติตามทุกกรณี หากสภาพการจ(างนั้นเป�นสภาพการจ(างโดยปริยาย นายจ(างและ
ลูกจ(างมีสิทธิท่ีจะตกลงกันให(แตกต&างไปจากสภาพการจ(างโดยปริยายได(แม(จะได(มีการปฏิบัติตลอดมา
ก็ตาม เม่ือข(อตกลงนั้นเป�นคุณแก&ลูกจ(าง 
 
 

                                                      

118ลีนนท#, บริษัท สํานักงานพีศิริ ทนายความ จํากัด, ค(นวันท่ี 7 สิงหาคม 2558 จาก
http://www.peesirilaw.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype
=1&No=1314929 
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5.2  กฎหมายแรงงานในส�วนที่เกี่ยวกับการหยุดกิจการช่ัวคราว 
 

การหยุดกิจการชั่วคราวเป�นการท่ีนายจ(างให(หยุดกิจการท่ีดําเนินการอยู&ในช&วงระยะเวลา
หนึ่ง ซ่ึงมิได(ต(องการจะหยุดถาวรหรือเป�นการหยุดโดยมีกําหนดเปpด ระยะเวลาในการหยุดกิจการ
ชั่วคราวนั้นไม&มีกฎหมายบัญญัติไว(ชัดเจน เนื่องจากข้ึนอยู&กับความจําเป�นเป�นเรื่องๆ ไป ซ่ึงกฎหมาย
แรงงานของประเทศไทยบัญญัติให(นายจ(างต(องจ&ายเงินให(กับลูกจ(างในช&วงท่ีหยุดกิจการชั่วคราวเป�น
จํานวนไม&น(อยกว&าร(อยละ 75ของค&าจ(างในวันทํางานท่ีลูกจ(างได(รับก&อนหยุดกิจการตลอดระยะเวลาท่ี
นายจ(างไม&ให(ลูกจ(างทํางาน เนื่องจากลูกจ(างพร(อมท่ีจะปฏิบัติงานแต&นายจ(างไม&สามารถท่ีจะจัดหา
งานมาให(ลูกจ(างปฏิบัติได( ประกอบกับลูกจ(างต(องดํารงชีพกฎหมายจึงได(บัญญัติให(นายจ(างจ&ายเงิน
ให(กับลูกจ(าง แต&กฎหมายได(กําหนดข(อยกเว(นว&าหากการหยุดกิจการชั่วคราวเกิดจากเหตุสุดวิสัย
นายจ(างไม&จําเป�นต(องจ&ายเงินให(แก&ลูกจ(างในช&วงท่ีหยุดกิจการชั่วคราวไว(ในพระราชบัญญัติคุ(มครอง
แรงงาน พ.ศ.2551 มาตรา 75 เช&น คําพิพากษาฎีกาท่ี 5949/2550  

 
พระราชบัญญัติคุ(มครองแรงงานฯ มาตรา 75 วรรคหนึ่ง ให(สิทธิแก&นายจ(าง

ท่ีประสบวิกฤตการณ#ทางเศรษฐกิจสามารถหยุดดําเนินกิจการไว(ชั่วคราวเพ่ือให(
โอกาสแก(ไขวิกฤตการณ#ท่ีเกิดข้ึนให(หมดสิ้นไปหรือบรรเทาลงได( ปรากฎข(อเท็จจริง
ตามท่ีคู&ความแถลงรับกันว&า ในระหว&างหยุดกิจการชั่วคราวโจทก#ผลิตสินค(าบางส&วน
เพราะมีวัตถุดิบเหลืออยู& เม่ือวัตถุดิบหมดก็หยุดผลิตและปรากฎตามงบการเงินของ
โจทก#และหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีศาลแรงงานกลางนํามาประกอบการ
วินิจฉัยและคู&ความไม&โต(แย(งว&าโจทก#มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท มี
วัตถุดิบคงเหลือ 30,800,000 บาท งานระหว&างทํา 16,700,000 บาทโจทก#เจรจา
กับเจ(าหนี้เงินกู(ระยะยาวเพ่ือหาแนวทางการขายกิจการและจ&ายคืนเงินกู( แสดงว&า
แม(โจทก#จะมีการผลิตระหว&างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2546 ถึงวันท่ี 15 ธันวาคม 2546 
แล(วโจทก#ก็ยังคงมีวัตถุดิบคงเหลือและงานระหว&างทํา (สินค(าท่ีอยู&ระหว&างการผลิต) 
เหลืออยู&อีก  

การผลิตของโจทก#ในช&วงท่ีหยุดกิจการชั่วคราวจึงเป�นไปเพ่ือไม&ให(วัตถุดิบ
และงานระหว&างทําเสียเปล&าท้ังยังมีรายรับเข(าสู&กิจการ เป�นการบรรเทาวิกฤตการณ#
ทางเศรษฐกิจทางหนึ่งส&วนท่ีโจทก#สั่งสินค(าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมา
จําหน&ายนั้นปรากฎตามคําสั่งของจําเลยว&าโจทก#ประกอบกิจการผลิตลวดเหล็ก ลวด
ผูกเหล็กลวดชุบสังกะสี ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต ลวดตาข&ายทุกชนิดไม&ได(
ประกอบกิจการประเภทซ้ือมา-ขายไปการท่ีโจทก#สั่งสินค(าจากประเทศสาธารณรัฐ
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ประชาชนจีนมาจําหน&ายก็เพราะมีราคาตํ่ากว&าต(นทุนการผลิตของโจทก#เป�นวิธีการ
แก(ไขปQญหาวิกฤตการณ#ทางเศรษฐกิจไม&ใช&โจทก#เปลี่ยนประเภทกิจการการ
พิจารณาว&าโจทก#จําเป�นต(องหยุดกิจการหรือไม&ต(องพิจารณาจากการประกอบ
กิจการผลิตของโจทก# เม่ือปรากฎว&าโจทก#ขาดทุนสะสมถึง 114,000,000 บาทเกิน
กว&าทุนจดทะเบียนท่ีมีเพียง 100,000,000 บาทไม&มีคําสั่งซ้ือและสินค(าท่ีผลิต
จําหน&ายไม&ได(จนโจทก#ต(องหาทางขายกิจการเพ่ือนํามาจ&ายคืนให(เจ(าหนี้ 

จึงเป�นกรณีโจทก#มีความจําเป�นต(องหยุดกิจการผลิตท้ังหมดหรือบางส&วน
เป�นการชั่วคราวโดยเหตุท่ีมิใช&เหตุสุดวิสัยตามมาตรา 75 วรรคหนึ่งโจทก#จึงชอบท่ี
จะจ&ายเงินให(แก&ลูกจ(างร(อยละ 50 ของค&าจ(างในวันทํางานท่ีลูกจ(างได(รับก&อนโจทก#
หยุดกิจการตลอดระยะเวลาท่ีโจทก#ไม&ได(ให(ลูกจ(างทํางานได( 

 
เป�นคําพิพากษาก&อนมีการแก(ไขมาตรา 75 ในพระราชบัญญัติคุ(มครองแรงงาน พ.ศ.

2541 เม่ือปr พ.ศ.2551 
จะเห็นได(ว&าคําว&าเหตุสุดวิสัย มิได(มีการบัญญัติไว(อย&างชัดเจนในพระราชบัญญัติคุ(มครอง

แรงงาน จึงต(องนําเอาประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย# มาตรา 8119ซ่ึงบัญญัตินิยามความหมายของ
เหตุสุดวิสัยนั้นมาใช(อธิบายความหมายของเหตุสุดวิสัย ว&าหมายถึง เหตุการณ#ใดๆ ท่ีเกิดข้ึน และไม&
อาจปsองกันหรือหลีกเลี่ยงให(พ(นไปได(แม(ว&าจะได(ใช(ความระมัดระวังแล(วก็ตาม ซ่ึงจะต(องไม&เกิดจาก
การกระทําของบุคคลนั้นเอง แต&ถ(าเป�นภัยธรรมชาติ เช&น น้ําท&วมทําให(ถนนขาด สะพานขาดไม&อาจใช(
สัญจรไปมาได( หรือเกิดเหตุจากการกระทําของบุคคลอ่ืนหรือมีเหตุการณ#อ่ืนๆ เกิดข้ึน ซ่ึงตนเองไม&
อาจปsองกันหรือโดยไม&อาจบังคับมิให(เกิดข้ึนเหตุดังกล&าวข้ึนได( หรือไม&อาจหลีกเลี่ยงมิให(พบเจอเหตุ
ดังกล&าวได( แต&ถ(าเป�นเหตุธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเป�นประจําย&อมไม&อาจถือว&าเป�นเหตุสุดวิสัยได( ดังเช&น 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 118/2525 ว&า  
 

โจทก#ฟsองว&า โจทก#เป�นลูกจ(างประจําของจําเลยเม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2523
จําเลยสั่งพักงานโจทก#เพราะน้ําท&วมโรงงานจนเม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2524 โจทก#ขอ
เข(าทํางานแต&จําเลยให(รอไปก&อนและในวันท่ี 7 มกราคม 2524 โจทก#ขอเข(าทํางาน

                                                      
119มาตรา 8 แห&งประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย# คําว&า “เหตุสุดวิสัย หมายความว&า เหตุ

ใดๆอันจะเกิดข้ึนก็ดี จะให(ผลพิบัติก็ดี เป�นเหตุท่ีไม&อาจปsองกันได(แม(ท้ังบุคคลต(องประสบหรือใกล(
จะต(องประสบเหตุนั้นจะได(ระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได(จากบุคคลในฐานะและภาวะ
เช&นนั้น” 
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อีกแต&จําเลยเลิกจ(างโจทก#ในวันเดียวกันนั้นโดยไม&บอกกล&าวล&วงหน(าและไม&จ&าย
ค&าชดเชย การพักงานโจทก#ต้ังแต&วันท่ี 1 ตุลาคม 2523 ถึงวันท่ี 7 มกราคม 2524 
ทําให(โจทก#เสียหายขอให(บังคับจําเลยจ&ายค&าชดเชยสินจ(างท่ีมิได(บอกกล&าวล&วงหน(า
ค&าเสียหายจากการเลิกจ(างโดยไม&เป�นธรรมแก&โจทก# 

จําเลยให(การว&า จําเลยไม&ได(เลิกจ(างโจทก#จําเลยหยุดดําเนินกิจการและปpด
บริษัทชั่วคราวเพราะเหตุสุดวิสัยเนื่องจากเกิดอุทกภัยน้ําท&วมบริษัทจําเลยไม&
สามารถจัดหาวัตถุดิบจากผู(จําหน&ายได(ก&อนหยุดดําเนินกิจการจําเลยได(เรียกประชุม
พนักงานและลูกจ(างชี้แจงอุปสรรคจนเป�นท่ีเข(าใจดี จําเลยได(ประกาศหยุดและปpด
กิจการชั่วคราวเม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2523 น้ําท&วมบริษัทเป�นเวลานานจนถึงวันท่ี 
3 มกราคม 2524 ซ่ึงเป�นวันท่ีโจทก#มาสอบถามกําหนดเปpดทํางานบริษัทก็ยังไม&
สามารถเปpดทําการได(เนื่องจากผลต&อเนื่องจากเหตุน้ําท&วมต(องสํารวจความเสียหาย
และเครื่องวัตถุดิบในการดําเนินกิจการจําเลยได(ชี้แจงให(โจทก#ทราบแต&โจทก#ไม&
ยอมรับฟQงกลับร(องเรียนต&อเจ(าหน(าท่ีแรงงานจังหวัดนนทบุรีเม่ือวันท่ี 7 มกราคม 
2524 ซ่ึงจําเลยได(ยืนยันต&อเจ(าหน(าท่ีแรงงานว&ามิได(เลิกจ(างโจทก#และยินดีรับโจทก#
กลับเข(าทํางาน ต&อมาวันท่ี 12 มกราคม 2524 จําเลยได(ประกาศให(ลูกจ(างกลับเข(า
ทํางานในวันท่ี 19 และ 20 มกราคม 2524 แต&โจทก#และลูกจ(างบางส&วนไม&เข(า
ทํางานกลับเรียกเอาค&าชดเชยและค&าเสียหายในระหว&างท่ีไม&ได(ทํางาน จําเลยเห็นว&า
จําเลยมิได(เลิกจ(างโจทก#การท่ีโจทก#ไม&ได(ทํางานเป�นเหตุสุดวิสัยจําเลยไม&ต(องจ&าย
ค&าชดเชยและค&าเสียหายแก&โจทก#ขอให(ยกฟsอง 

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว&าจําเลยหยุดกิจการเพราะเหตุน้ําท&วมเป�นเหตุ
ธรรมชาติอันสุดวิสัยจําเลยยังมิได(เลิกจ(างโจทก# ไม&ต(องวินิจฉัยคําขอในเรื่อง
ค&าชดเชยสินจ(างท่ีมิได(บอกกล&าวล&วงหน(าและการเลิกจ(างโดยไม&เป�นธรรมสําหรับ
ค&าเสียหายในระหว&างหยุดกิจการฝ�ายลูกจ(างต(องเสียหายมากกว&านายจ(างให(จําเลย
ช&วยเหลือบรรเทาความเสียหายให(แก&โจทก#คนละ 2,100 บาท 

จําเลยอุทธรณ#ต&อศาลฎีกา 
ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว&าตามสัญญาจ(างแรงงานการมอบงาน

หรือการสั่งให(ลูกจ(างทํางานเป�นสิทธิและหน(าท่ีของนายจ(างนายจ(างไม&อาจมอบงาน
หรือสั่งไม&ให(ลูกจ(างทํางานก็ได(แต&ต(องจ&ายค&าจ(างหรือสินจ(างให(ลูกจ(างตลอดเวลาท่ี
ตกลงจ(างกันไว(จนกว&าจะมีการเลิกจ(างหรือสัญญาจ(างต&อกันนายจ(างจะยกข้ึนเป�น
เหตุอ(างว&าไม&มีงานให(ลูกจ(างทําจึงไม&จ&ายค&าจ(างให(ไม&ได( 
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ส&วนท่ีว&าน้ําท&วมจําเป�นต(องปpดโรงงานหยุดกิจการชั่วคราวเป�นเหตุสุดวิสัย
อันจะโทษนายจ(างไม&ได(นั้นเห็นว&าโรงงานจําเลยเป�นโรงงานผลิตขนมปQงสําเร็จรูป
จริงอยู&น้ําท&วมเป�นอุปสรรคในการผลิตก็เพียงแต&ทําให(การเข(าออกโรงงานรวมถึงการ
ขนถ&ายวัตถุดิบเป�นไปด(วยความยากลําบากเท&านั้นตัวโรงงานมิได(ถูกน้ําท&วมด(วยเหตุ
ท่ีปpดโรงงานก็เพราะความเสียหายในด(านการขายและการผลิตไม&มีผลกําไรมิใช&
โรงงานจะทําการผลิตไม&ได(เสียทีเดียวซ่ึงหนี้ตามสัญญาจ(างแรงงานอันก&อข้ึนผูกพัน
ระหว&างโจทก#จําเลยนั้นการชําระหนี้ทางฝ�ายโจทก#ลูกจ(างอยู&ท่ีต(องทํางานให(จําเลยผู(
เป�นนายจ(างการชําระหนี้ทางฝ�ายจําเลยอยู&ท่ีการใช(ค&าจ(างให(การปpดโรงงานนั้นมิได(
เป�นเหตุขัดขวางอย&างไรท่ีจะทําให(ถึงแก&จําเลยใช(ค&าจ(างให(โจทก#ไม&ได(เพราะยังไม&พ(น
วิสัยท่ีจําเลยจะชําระหนี้ใช(ค&าจ(างให(โจทก#ได(อยู& ฉะนั้นในเม่ือพฤติการณ#แห&งคดี
โจทก#พร(อมท่ีจะทํางานให(จําเลยเป�นการปฏิบั ติหน(า ท่ีตามสัญญาไม&ได(สิ้น
ความสามารถในการทํางานแต&อย&างใดตราบใดท่ียังไม&มีการเลิกจ(างหรือมีข(อตกลงไว(
เป�นอย&างอ่ืนโจทก#ก็ควรจะได(ค&าจ(างต&อไปพิพากษายืน 
 
ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว&าน้ําท&วมเป�นเหตุสุดวิสัย อาจจะเนื่องจากน้ําท&วมเป�นภัยธรรมชาติ

ท่ีเกิดข้ึนเองมิได(เกิดจากการจงใจหรือการกระทําของนายจ(าง นายจ(างจึงไม&น&าจะต(องรับผิดในสิ่งท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ แต&เม่ือโจทก#อุทธรณ#ศาลฎีกากลับมองว&าน้ําท&วมท่ีเป�นภัยธรรมชาติไม&ถือเป�น
เหตุสุดวิสัย เพราะสามารถท่ีจะปsองกันหรือคาดหมายก&อนล&วงหน(าได( 

จากตัวอย&างคําพิพากษาฎีกาถึงเหตุการณ#ท่ีเป�นเหตุสุดวิสัย เช&น น้ําพัดสะพานท้ิงถือเป�นเหตุ
สุดวิสัย แต&กรณีน้ําข้ึนสูงเป�นปกติถือไม&ได(ว&าเป�นเหตุสุดวิสัย120 หรือ ฝนตกหนัก การจราจรติดขัด 
ติดต&อแจ(งเหตุให(ศาลทราบแล(วเป�นพฤติการณ#พิเศษ ถือเป�นเหตุสุดวิสัย121 หรือ ระหว&างขนส&งสินค(า 
รถเกิดเพลิงไหม(โดยไม&ทราบสาเหตุ หากไม&ปรากฎว&าเพลิงไหม(นั้นไม&อาจปsองกันได(เพราะเหตุใดถือ
ไม&ได(ว&าเป�นเหตุสุดวิสัย122 จะเห็นได(ว&าเหตุสุดวิสัยจะเป�นพฤติการณ#ท่ีไม&สามารถท่ีจะปsองกันได( เช&น 
น้ําพัดสะพานท้ิงเป�นเหตุสุดวิสัย หรือเป�นเหตุการณ#ท่ีไม&อาจปsองกันได(แม(จะได(ใช(ความระมัดระวังแล(ว
ก็ตาม 

ผู(เขียนเห็นว&าภัยธรรมชาติในบางเหตุการณ#น&าท่ีจะจัดเป�นเหตุสุดวิสัย เช&น ตอนเกิดมหา
อุทกภัยปr 2554 นายจ(างไม&สามารถดําเนินกิจการได(แม(น้ําจะไม&ได(ท&วมบริษัท แต&บริษัทลูกค(าน้ําท&วม

                                                      

120คําพิพากษาฎีกาท่ี 1194/2531 (ศาลฎีกา) 
121คําพิพากษาฎีกาท่ี 296/2536 (ศาลฎีกา) 
122คําพิพากษาฎีกาท่ี 1238-39/2536 (ศาลฎีกา) 
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ไม&มีการสั่งสินค(าเข(ามา123 หรือน้ําท&วมรอบนอกโรงงานจนไม&สามารถเข(ามาทํางานได(แต&ยังไม&เข(าด(าน
ในโรงงาน124 แต&เกินวิสัยท่ีจะมาทํางานได(เนื่องจากน้ําสูงถึง 2 เมตร เช&นนี้แม(จะคาดหมายและหาทาง
ปsองกันล&วงหน(าไว(แล(วแต&ก็ไม&มีผล เนื่องจากน้ําท่ีท&วมเกินความคาดหมายของคนปกติท่ัวไปเป�นอย&าง
มาก เช&นนี้จะกล&าวว&าภัยธรรมชาติ เช&น น้ําท&วมมิใช&เหตุสุดวิสัยก็อาจจะใช(ไม&ได(เสมอไป  

ดังนั้นการจะพิจารณาว&าเหตุการณ#ใดสุดวิสัยหรือไม& จึงต(องพิจารณาแต&ละเหตุการณ# ความ
พยายามในการหาทางปsองกันและพฤติการณ#นายจ(างเป�นคราวๆ ไป เนื่องจากตอนน้ําท&วมใหญ&
นายจ(างก็ได(หาทางปsองกัน สูญเสียค&าใช(จ&ายไปกับการปsองกันเป�นจํานวนมาก ท้ังท่ีผลลัพธ#คือไม&
สามารถท่ีจะปsองกันได( อีกท้ังยังต(องจ&ายเงินช&วงท่ีไม&สามารถปฏิบัติงานให(กับลูกจ(างอีก แม(ว&าลูกจ(าง
จําเป�นต(องใช(จ&ายในการอุปโภคบริโภคแต&นายจ(างเองนอกจากต(องใช(จ&ายในการอุปโภคบริโภคแล(วยัง
ต(องคํานึงถึงการฟwxนฟูบริษัท คําสั่งซ้ือ ยอดการผลิต และอ่ืนๆ ประกอบด(วยมิใช&ยึดถือเพียงตามท่ีเคย
ตัดสินกันมา นายจ(างเองก็ต(องรับภาระหนักมากกว&าลูกจ(างอยู&แล(ว การท่ีกฎหมายบัญญัติว&าภัย
ธรรมชาติท่ีเกินความคาดหมายมิใช&เหตุสุดวิสัยและไม&มีการบัญญัติถึงข(อยกเว(นไว(เป�นพิเศษ ทําให(
นายจ(างเองก็ไม&สามารถท่ีจะกระทํานอกเหนือไปจากท่ีกฎหมายกําหนดได( จึงเป�นการเพ่ิมภาระให(
นายจ(างเกินความจําเป�นจนท(ายสุดนายจ(างอาจจะไม&สามารถดําเนินสถานประกอบการในประเทศ
ไทยต&อไปได( เพราะไม&สามารถทํากําไรจากการดําเนินกิจการจากความเสี่ยงและภาระท่ีมากเกินไป ซ่ึง
จะส&งผลให(ประเทศไทยเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป�นจํานวนมาก กฎหมายน&าจะเข(ามามีบทบาท
คุ(มครองนายจ(างในการหยุดกิจการชั่วคราว เพ่ือลดการแบกรับภาระหรือความเสี่ยงของนายจ(างให(
น(อยลง 

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1966-2406/2546 ว&า  
 

พระราชบัญญัติคุ(มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 ให(สิทธิแก&นายจ(าง
ท่ีประสบวิกฤตการณ#ทางเศรษฐกิจให(สามารถหยุดการดําเนินกิจการท้ังหมดหรือ
บางส&วนไว(ชั่วคราวเพ่ือให(โอกาสแก(ไขวิกฤติการณ#ดังกล&าวให(หมดสิ้นหรือบรรเทาลง
ได( เม่ือได(ความว&าลูกค(าของจําเลยท่ี 1 ยกเลิกคําสั่งซ้ือสินค(าจากจําเลยท่ี 1 เป�น
จํานวนมาก หากจําเลยท่ี 1 ยังผลิตสินค(าต&อไปก็ไม&แน&นอนว&าจําเลยท่ี 1 จะ

                                                      
123บริษัท สมบัติ ลีกัด จํากัด, การจ�ายค�าจ1างของโรงงานท่ีเดือดร1อนจากน้ําท�วม, ค(นวันท่ี 

11 กุมภาพันธ# 2558 จาก http://www.sombatlegal.com/index.php?lay=boardshow 
124บริษัท กฎหมายปาระมี จํากัด, กรณีน้ําท�วมโรงงาน บริษัทต1องจ�ายค�าจ1าง 75% หรือ

เปล�า, ค(นวันท่ี 11 กุมภาพันธ# 2558 จาก http://www.parameelaw.com/index.php?lay 
=boardshow 
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จําหน&ายสินค(าได(หรือไม&การผลิตต(องมีเงินลงทุนย&อมเสี่ยงต&อการขาดทุนอันจะส&งผล
กระทบอย&างมากต&อสถานะทางการเงินและความคงอยู&ของกิจการจําเลยท่ี 1 ซ่ึงอยู&
ในระหว&างฟwxนฟูกิจการกรณีย&อมถือได(ว&าเป�นความจําเป�นตามความหมายของมาตรา 
75 แล(วการท่ีจําเลยท่ี 1 ประกาศให(ลูกจ(างรวมท้ังโจทก#หยุดงานรวม 4 ครั้ง เป�น
เวลา 109 วันเพ่ือรอคําสั่งซ้ือสินค(าของลูกค(าหรือหาลูกค(ารายใหม&ทดแทนโดย
จําเลยท่ี 1 จ&ายค&าจ(างในอัตราร(อยละ 50 ของค&าจ(างในวันทํางานแก&โจทก#ท้ัง
หมดแล(วการประกาศหยุดงานจึงชอบด(วยมาตรา 75 จําเลยท่ี 1 ไม&มีหน(าท่ีต(องจ&าย
ค&าจ(างตามปกติเต็มจํานวนแก&โจทก# ถือได(ว&าการประกาศของนายจ(างชอบด(วย
กฎหมาย นายจ(างสามารถท่ีจะหยุดกิจการชั่วคราวโดยไม&ต(องจ&ายค&าจ(างเต็มจํานวน
ให(กับลูกจ(างตามท่ีลูกจ(างฟsอง  

 
กฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญ่ีปุ�นมาตรา 26 ได(บัญญัติไว(ในลักษณะเดียวกันกับ

กฎหมายคุ(มครองแรงงานของประเทศไทย แต&ได(กําหนดให(นายจ(างจ&ายเงินให(แก&ลูกจ(างร(อยละ 60 ซ่ึง
น(อยกว&าท่ีกฎหมายไทยกําหนดไว(ในปQจจุบัน 

ซ่ึงการจ&ายเงินกรณีหยุดกิจการชั่วคราวตามกฎหมายแรงงานประเทศไทยนั้นมีการแก(ไขจาก
เดิมร(อยละ 50 เป�นร(อยละ 75 ซ่ึงเป�นการเพ่ิมภาระให(นายจ(างมากข้ึน แต&ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย
นายจ(างท้ังในประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ�นไม&จําต(องจ&ายเงินให(แก&ลูกจ(างแต&อย&างใดเช&นเดียวกันเห็น
ได(ว&ากฎหมายประเทศญ่ีปุ�นให(ความเป�นธรรมแก&นายจ(างมากกว&ากฎหมายประเทศไทยโดยดูได(จาก
จํานวนเงินท่ีนายจ(างต(องจ&ายเม่ือหยุดกิจการชั่วคราวท่ีกฎหมายญ่ีปุ�นกําหนดไว(น(อยกว&าของกฎหมาย
ไทย การหยุดกิจการชั่วคราวนายจ(างก็ได(รับความเดือดร(อนเช&นกัน มิใช&ลูกจ(างได(รับความเดือดร(อน
แต&เพียงฝ�ายเดียว การให(นายจ(างแบกรับภาระเพียงฝ�ายเดียวจะเป�นภาระท่ีหนักเกินไปสําหรับ
นายจ(าง กฎหมายจึงควรแบ&งเบาภาระของนายจ(างโดยท่ีคํานึงถึงท้ังลูกจ(างและนายจ(างหากนายจ(าง
แบกรับภาระมากจนไม&สามารถกลับมาประกอบกิจการได( ผลเสียก็จะอยู&ท่ีลูกจ(างท่ีจะตกงาน ต(องหา
งานใหม& นายจ(างและลูกจ(างต&างก็ต(องพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน กฎหมายจึงควรท่ีจะคํานึงถึงจุดนี้ด(วย 

ผู(เขียนเห็นว&ากฎหมายแรงงานของประเทศไทยกําหนดภาระให(นายจ(างรับผิดชอบมากกว&า
กฎหมายแรงงานประเทศญ่ีปุ�นถึงร(อยละ 15 นับเป�นจํานวนท่ีมาก ซ่ึงผู(ลงทุนในประเทศไทยจํานวนไม&
น(อยมาจากประเทศญ่ีปุ�น หากการลงทุนในประเทศไทยก&อให(เกิดภาระไม&คุ(มทุนท่ีลงไป ผู(ลงทุน
เหล&านี้พร(อมท่ีจะย(ายสถานประกอบการไปท่ีๆ คุ(มมากกว&า ซ่ึงจะส&งผลให(ประเทศไทยขาดรายได(เป�น
จํานวนมาก กฎหมายจึงควรเข(ามาคุ(มครองนายจ(างเพ่ือลดภาระของนายจ(างลง 
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5.3  กฎหมายแรงงานในส�วนที่เกี่ยวกับการบอกกล�าวล�วงหน1า 
 

การบอกกล&าวเป�นการกระทําท่ีกฎหมายกําหนดให(นายจ(างและลูกจ(างต(องกระทําเม่ือมีการ
บอกเลิกสัญญาจ(างแรงงาน การบอกเลิกสัญญาจ(างแรงงานจากฝ�ายนายจ(างเรียกว&าการเลิกจ(าง 
ในขณะท่ีการบอกเลิกสัญญาจ(างแรงงานจากฝ�ายลูกจ(างเรียกว&าการลาออกเพ่ือให(อีกฝ�ายได(เตรียมตัว
แก(ไขหรือบรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการบอกเลิกสัญญาจ(างแรงงานของอีกฝ�ายหนึ่ง 

การลาออกจากงานเป�นการแสดงความต้ังใจของลูกจ(างท่ีมีต&อบริษัทในการยกเลิกสัญญาจ(าง
ท่ีมีต&อกันระหว&างนายจ(างและลูกจ(าง ยกเลิกสิทธิและหน(าท่ีท่ีมีต&อกัน ซ่ึงก&อให(เกิดภาระท่ีจะต(องบอก
กล&าวล&วงหน(าเพ่ือให(อีกฝ�ายเตรียมพร(อมหรือบรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการกระทํา
โดยแบ&งประเภทของการลาออกเป�นโดยสมัครใจ คือ ลูกจ(างเป�นผู(จัดการการสิ้นสภาพการเป�นสมาชิก
ของบริษัทเอง กับโดยไม&ต้ังใจหรือโดยหลีกเลี่ยงไม&ได( เช&น ความเจ็บป�วย การเกษียณอายุ การ
ต้ังครรภ#และการตาย เป�นต(น เม่ือลูกจ(างลาออก นายจ(างก็จะมีการว&าจ(าง จัดหาลูกจ(างคนใหม&เข(ามา
แทนท่ีลูกจ(างท่ีลาออกไปเพ่ือให(สถานประกอบการดําเนินกิจการต&อไปได( 

การเลิกจ(างเป�นความต(องการยกเลิกสัญญาจ(างแรงงานกับลูกจ(างโดยเป�นความต(องการของ
นายจ(างฝ�ายเดียวซ่ึงไม&จําเป�นต(องได(รับความยินยอมจากลูกจ(าง เป�นการกระทําท่ีนายจ(างไม&ให(ลูกจ(าง
ทํางานต&อไปและไม&จ&ายค&าจ(างให(ลูกจ(างไม&ว&าจะด(วยเหตุสิ้นสุดสัญญาหรือเหตุอ่ืนใด ซ่ึงนายจ(างเองก็มี
หน(าท่ีท่ีจะต(องบอกกล&าวล&วงหน(าก&อนจะทําการเลิกจ(างเพ่ือให(ลูกจ(างได(เตรียมพร(อมในการหางาน
ใหม&หรืออ่ืนๆ แต&การเลิกจ(างแบ&งออกเป�น 2 ประเภท ได(แก& การเลิกจ(างโดยลูกจ(างมีความผิดในกรณี
นี้นายจ(างไม&ต(องบอกกล&าวล&วงหน(าและไม&ต(องจ&ายสินจ(างแทนการบอกกล&าวล&วงหน(าแต&อย&างใด เช&น  

คําพิพากษาฎีกาท่ี 13587/2556  
 

จําเลยผู(เป�นนายจ(างมอบหมายให(โจทก#ผู(เป�นลูกจ(างไปทําความเข(าใจกับ
พนักงานของจําเลยเรื่องจําเลยย(ายสถานประกอบกิจการไปจังหวัดสมุทรสาครและ
ให(พนักงานแสดงความประสงค#ว&าจะย(ายไปยังท่ีทํางานใหม&หรือไม&แต&โจทก#แจ(งส.
ผู(จัดการโรงงานว&าจําเลยจะเล&นงานและบีบให(ส. ออกจากงานกับบอกท.พนักงาน
แผนกบัญชีว&าหากลงชื่อในใบแสดงความประสงค#ย(ายไปทํางานท่ีสํานักงานใหม&แล(ว
ไม&ยอมไปเม่ือถึงเวลาย(ายจะถูกจําเลยฟsองคดีพฤติการณ#ดังกล&าวเป�นการเล็งเห็น
ผลได(ว&าอาจก&อให(เกิดความหวาดระแวงระหว&างพนักงานกับจําเลยทําให(เกิดความ
ปQyนป�วนในหมู&พนักงานอันจะส&งผลกระทบต&อการย(ายสถานประกอบกิจการของ
จําเลยโดยตรงท่ีอาจเกิดความยุ&งยากมากข้ึนโจทก#ในฐานะผู(ได(รับมอบหมายให(ทํา
ความเข(าใจกับพนักงานไม&สมควรกระทําเช&นนี้โจทก#กระทําการอันไม&สมแก&การ
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ปฏิบัติหน(าท่ีของตนให(ลุล&วงไปโดยถูกต(องและสุจริตและจงใจทําให(จําเลยได(รับ
ความเสียหายจําเลยเลิกจ(างโจทก#ได(โดยไม&ต(องจ&ายค&าจ(างแทนการบอกกล&าว
ล&วงหน(าตามประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย# มาตรา 583 และไม&ต(องจ&าย
ค&าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ(มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา119(2) 
 
กับการเลิกจ(างโดยลูกจ(างไม&มีความผิดเช&นนี้นายจ(างจะต(องบอกกล&าวล&วงหน(าเป�นเวลาไม&

น(อยกว&าท่ีกฎหมายกําหนด หากนายจ(างไม&บอกกล&าวล&วงหน(านายจ(างจะต(องจ&ายสินจ(างแทนการ
บอกกล&าวล&วงหน(าและค&าชดเชยการเลิกจ(างให(กับลูกจ(างด(วย เช&น คําพิพากษาฎีกาท่ี 19494-
19500/2556 

 
โจทก#รวม 7 คนสวมชุดพนักงานของจําเลยเล&นการพนันหลังจากเลิกงาน 

ณ สถานท่ีภายนอกท่ีทําการของจําเลยแล(วถูกเจ(าพนักงานตํารวจจับกุมแม(การ
กระทําดังกล&าวมีผลกระทบต&อภาพลักษณ#ของจําเลยอยู&บ(างแต&ผู(เสื่อมเสียจากการ
กระทํานั้นโดยตรงคือโจทก#รวม 7 คนนั่นเองยังถือไม&ได(ว&าเป�นการฝ�าฝwนระเบียบ
ข(อบังคับเก่ียวกับการทํางานกรณีร(ายแรง 

 
ผู(เขียนเห็นว&าแม(ศาลจะพิพากษาว&าผู(เสื่อมเสียจากการกระทําโดยตรง คือ โจทก#ท้ัง 7 คน แต&

การท่ีลูกจ(างสวมชุดพนักงานไปเล&นการพนันจนถูกจับกุม นายจ(างหรือบริษัทนอกจากได(รับผลกระทบ
ต&อภาพลักษณ#แล(วยังได(รับความเสื่อมเสียจากการกระทําดังกล&าวอีกด(วย ถึงแม(จะไม&ได(เล&นในบริเวณ
สถานท่ีทํางานและเล&นการพนันหลังเลิกงานแต&การสวมใส&ชุดพนักงานไปเล&นการพนัน ย&อมเล็งเห็นได(
ว&าหากถูกจับกุมข้ึนมาบริษัทย&อมได(รับความเสียหายหรือกระทบกระเทือน เป�นการทําให(นายจ(าง
เสื่อมเสียเช&นกัน นายจ(างน&าจะมีสิทธิในการเลิกจ(างเนื่องจากมีความผิดได( เพราะสามารถท่ีจะเล็งเห็น
ผลของการกระทํานั้นได( 

เรื่องการบอกกล&าวล&วงหน(าองค#การแรงงานระหว&างประเทศ (ILO) มีการเสนอแนะไว(โดย
สรุป ดังนี้ 

1.  การเลิกจ(างลูกจ(างจะต(องบอกล&าวให(ลูกจ(างทราบล&วงหน(าก&อนเลิกจ(างเป�นระยะเวลา
พอสมควรเพ่ือให(ลูกจ(างมีเวลาพอสมควรในการเตรียมตัวหางานใหม&โดยในระยะเวลาบอกกล&าว
ลูกจ(างมีสิทธิหยุดงานได(โดยไม&สูญเสียสิทธิท่ีจะได(รับค&าจ(างเพ่ือให(ลูกจ(างได(มีเวลาหางานใหม& 

2.  การให(ความคุ(มครองรายได(ของลูกจ(างท่ีถูกเลิกจ(างเนื่องจากการเลิกจ(างทําให(ลูกจ(างขาด
รายได(ในการยังชีพอาจจะกระทําในรูปของการประกันสังคมเงินช&วยเหลือเม่ืออกจากงานหรือจ&าย
ค&าชดเชยตามแต&จะเห็นควรกําหนด 
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ดังนั้นหลักเกณฑ#ในการบอกกล&าวเลิกสัญญาจ(าง ได(แก& 
1.  นายจ(างหรือลูกจ(างอาจบอกเลิกสัญญาจ(างได( 
2.  ฝ�ายท่ีประสงค#บอกเลิกสัญญาต(องบอกกล&าวล&วงหน(าเป�นหนังสือให(อีกฝ�ายหนึ่งทราบ 
3.  การบอกกล&าวล&วงหน(าต(องบอกก&อนหรือวันถึงกําหนดจ&ายค&าจ(างคราวหนึ่งคราวใดให(มี

ผลเป�นการเลิกสัญญาจ(างเม่ือถึงกําหนดจ&ายค&าจ(างคราวถัดไปข(างหน(า125 
เม่ือมีการเลิกสัญญาจ(างแรงงานหน(าท่ีทางฝ�ายนายจ(างท่ีจะต(องทํา ได(แก& จ&ายเงินบําเหน็จ 

ออกหนังสือรับรอง ออกใบออกจากงานและสะสางเงินสดท่ีค(างอยู& หน(าท่ีในส&วนของลูกจ(าง คือ ต(อง
ส&งมอบงาน คืนทรัพย#สินบริษัทและมีหน(าท่ีปกปsองความลับของบริษัท เห็นได(ว&ากฎหมายได(กําหนด
สิ่งท่ีนายจ(างและลูกจ(างต(องกระทําต&อกันเม่ือมีการยกเลิกสัญญาจ(างงาน  

เม่ือการเลิกสัญญาจ(างแรงงานมีผลนายจ(างและลูกจ(างจะกลับไปอยู&สถานะเดิมก&อนมีการจ(าง 
คือ ไม&มีความผูกพัน หน(าท่ีท่ีจะต(องกระทําให(กันและกัน จึงต(องมีการจัดการความเก่ียวข(องในด(าน
ต&างๆ ให(เรียบร(อยก&อนท่ีการเลิกจ(างจะมีผลสําเร็จ 

คําพิพากษาฎีกาท่ีกล&าวถึงการเลิกจ(าง เช&น คําพิพากษาฎีกาท่ี 2819/2557 
 

เอกสารซ่ึงมีข(อความท่ีแสดงให(เห็นว&าโจทก#ได(รับทราบการเลิกจ(างเป�น
หนังสือจากจําเลยแล(วและยังทราบว&าจําเลยตกลงจ&ายเงินท่ีโจทก#มีสิทธิได(รับตาม
กฎหมายต&างๆ จํานวนหนึ่งให(แก&โจทก#แม(ในขณะนั้นโจทก#ยังคงเป�นลูกจ(างของ
จําเลยอยู&ก็ตามแต&โจทก#ก็มีอิสระท่ีจะตัดสินใจได(โดยไม&อยู&ในภาวะท่ีจะต(องเกรงกลัว
จําเลยหรือถูกบีบบังคับให(รับเงินต&างๆ ตามท่ีจําเลยเสนอให(โดยโจทก#สามารถเลือก
ได(อย&างอิสระว&าจะตกลงยอมรับเงินจํานวนดังกล&าวหรือไม&ตกลงยอมรับแล(วไปใช(
สิทธิฟsองร(องเรียกเงินค&าจ(างและเงินอ่ืนๆ ท่ีโจทก#มีสิทธิจะได(รับตามกฎหมายจาก
จําเลยในภายหลังข(อตกลงท่ีโจทก#ยอมรับว&าไม&ติดใจท่ีจะเรียกร(องเงินใดๆ จาก
จําเลยอีกต&อไปจึงไม&ขัดต&อพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 ท้ังไม&ต(องห(ามโดยกฎหมายหรือขัดต&อความสงบ
เรียบร(อยของประชาชนแต&มีลักษณะเป�นสัญญาประนีประนอมยอมความข(อตกลง
ดังกล&าวจึงมีผลบังคับและผูกพันโจทก#โจทก#จึงไม&มีสิทธิเรียกร(องค&าเสียหายจากการ
เลิกจ(างไม&เป�นธรรมจากจําเลยอีก 
 

                                                      
125ลีนนท#, เรื่องเดิม. 
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ในการบอกกล&าวล&วงหน(าเพ่ือเลิกสัญญาจ(างนั้น ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย#ของ
ประเทศไทยได(บัญญัติไว(เป�นหลักในประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย# มาตรา 582 และใน
พระราชบัญญัติคุ(มครองแรงงาน พ.ศ.2551 มาตรา 17 ได(บัญญัติว&า 

 
ในกรณีท่ีสัญญาจ(างไม&มีกําหนดระยะเวลา นายจ(างหรือลูกจ(างอาจบอกเลิก

สัญญาจ(างโดยบอกกล&าวล&วงหน(าเป�นหนังสือให(อีกฝ�ายทราบในเม่ือถึงหรือก&อน
กําหนดจ&ายค&าจ(างคราวหนึ่งคราวใดเพ่ือให(เป�นผลเลิกสัญญากันเม่ือถึงกําหนดจ&าย
ค&าจ(างคราวถัดไปข(างหน(าก็ได( แต&ไม&จําต(องบอกกล&าวล&วงหน(าเกินสามเดือน ท้ังนี้ให(
ถือว&าสัญญาจ(างทดลองงานเป�นสัญญาจ(างท่ีไม&มีกําหนดระยะเวลาด(วย 
 
จากท่ีกฎหมายบัญญัติจะเห็นได(ว&าระยะเวลาในการบอกกล&าวล&วงหน(า คือ ก&อนกําหนดจ&าย

ค&าจ(างคราวหนึ่งคราวใดซ่ึงมีบางบริษัทท่ีจ&ายค&าจ(างทุกๆ 15 วันจึงอาจจะกล&าวได(ว&าการบอกกล&าว
ล&วงหน(าตามกฎหมายแรงงานประเทศไทย คือ ต(องบอกล&าวล&วงหน(าประมาณ 15-90 วันตามกําหนด
จ&ายค&าจ(างจึงจะถูกต(องตามกฎหมาย ดังเช&นคําพิพากษาฎีกาท่ี 2090/2529 ท่ีพิพากษาว&า 

 
นายจ(างกําหนดจ&ายค&าจ(างทุกวันสิ้นเดือน นายจ(างเลิกจ(างลูกจ(างในวันท่ี 

20 ตุลาคม 2527 โดยจ&ายค&าจ(างให(จนถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2527 ศาลฎีกา
วินิจฉัยว&าความเป�นนายจ(างลูกจ(างสิ้นสุดลงนับแต&วันเลิกจ(าง นายจ(างไม&มีหน(าท่ี
จ&ายค&าจ(างสําหรับวันท่ี 20 ตุลาคม 2527 ถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2527 ให(แก&ลูกจ(าง 
ดังนั้นเงินท่ีจําเลยจ&ายให(ลูกจ(างรับแต&วันท่ี 20 ตุลาคม 2527 ถึงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2527 ย&อมถือเป�นสินจ(างแทนการบอกกล&าวล&วงหน(าครบจํานวนท่ี
จะต(องจ&ายจนถึงกําหนดจ&ายจนถึงกําหนดจ&ายสินจ(างคราวถัดไปข(าวหน(าตาม
ประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย# มาตรา 582 แล(ว 
 
จะเห็นได(ว&าหากบอกกล&าวล&วงหน(าไม&ครบแต&นายจ(างได(จ&ายสินจ(างแทนการบอกกล&าว

ล&วงหน(าแล(ว การเลิกจ(างนั้นก็เป�นอันชอบด(วยกฎหมาย 
ในส&วนของกฎหมายแรงงานประเทศญ่ีปุ�นได(กําหนดเรื่องการบอกกล&าวล&วงหน(าเพ่ือเลิก

สัญญาจ(างเอาไว(ในประมวลกฎหมายแพ&งและพาณิชย#มาตรา 627 ว&า  
 

1.  กรณีการจ(างงานท่ีไม&มีกําหนดเวลาสามารถบอกเลิกสัญญาจ(างเม่ือใดก็
ได( ซ่ึงจะมีผลในอีก 14 วันให(หลัง 
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2.  กรณีท่ีมีการกําหนดการจ&ายค&าจ(างการบอกกล&าวเพ่ือเลิกสัญญาจ(าง
สามารถทําได(หลังจากกําหนดจ&ายค&าจ(างแต&การบอกกล&าวเพ่ือเลิกสัญญาจ(างต(อง
เผื่อเวลาไว( 15 วัน126 

 
และกฎหมายมาตรฐานแรงงาน มาตรา 20 ได(กําหนดไว(ว&า 
 

กรณีนายจ(างเป�นฝ�ายบอกเลิกสัญญาจ(างนายจ(างต(องแจ(งให(ลูกจ(างทราบ
อย&างน(อย 30 วันก&อนวันเลิกจ(างแต&ถ(านายจ(างไม&บอกกล&าวล&วงหน(าให(ลูกจ(างทราบ
ก&อนล&วงหน(า 30 วันให(นายจ(างจ&ายสินจ(างแทนการบอกกล&าวล&วงหน(าให(กับลูกจ(าง
เท&ากับจํานวนวันท่ีขาดไปตามเงินเดือนเฉลี่ยแต&บทบัญญัตินี้ไม&ใช(เม่ือกิจการต(องเลิก
ไปจากเหตุสุดวิสัย ท่ีไม&ได(เกิดจากความต้ังใจของกิจการ127 
 
ในการบอกกล&าวล&วงหน(าเพ่ือเลิกสัญญาจ(างของกฎหมายประเทศญ่ีปุ�นนั้นในกรณีนายจ(าง

เป�นฝ�ายบอกเลิกสัญญา ต(องทําเป�นหนังสือและแจ(งล&วงหน(าไม&น(อยกว&า 30 วัน และถ(านายจ(างไม&
บอกกล&าวล&วงหน(านายจ(างต(องจ&ายค&าชดเชยการบอกกล&าวล&วงหน(าให(กับลูกจ(างไม&น(อยกว&า 30 วัน
แต&ถ(านายจ(างได(บอกกล&าวล&วงหน(าแล(วแต&บอกกล&าวล&วงหน(าน(อยกว&า 30 วันนายจ(างจะต(องจ&าย
ค&าชดเชยการบอกกล&าวล&วงหน(าให(กับลูกจ(างในตามจํานวนวันท่ีขาดไปแต&ถ(าลูกจ(างเป�นฝ�ายบอกเลิก
สัญญาจ(าง การบอกกล&าวล&วงหน(าเพียงแค& 14 วันก็เพียงพอแล(ว  

ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญ่ีปุ�นเก่ียวกับเรื่องการบอกกล&าวล&วงหน(าของ
นายจ(างมีข(อยกเว(นท่ีได(บัญญัติไว(เพ่ือช&วยเหลือนายจ(างจากเหตุสุดวิสัยและได(กําหนดระยะเวลาใน
การบอกกล&าวล&วงหน(าเพ่ือบอกเลิกสัญญาจ(างของลูกจ(างเอาไว(เพียงแค& 14-15 วัน ทําให(นายจ(างไม&
ต(องแบกรับภาระมากนักเม่ือมีเหตุสุดวิสัยเกิดข้ึน 

กฎหมายแรงงานของญ่ีปุ�นแยกการบอกกล&าวล&วงหน(าของนายจ(างและของลูกจ(างไม&เท&ากัน
เช&นกฎหมายแรงงานประเทศไทย ในกรณีท่ีเป�นลูกจ(างกฎหมายแรงงานประเทศญ่ีปุ�นกําหนดให(
ลูกจ(างบอกกล&าวล&วงหน(าตํ่าสุดประมาณ 14 วันซ่ึงถือเป�นจํานวนท่ีน(อย ในขณะท่ีนายจ(างต(องบอก
กล&าวล&วงหน(าอย&างน(อย 30 วัน  

ผู(เขียนเห็นว&ากฎหมายแรงงานของประเทศญ่ีปุ�นให(ความคุ(มครองลูกจ(างมากกว&านายจ(าง 
ระยะเวลาในการบอกกล&าวล&วงหน(าท่ีต&างกันทําให(การเตรียมรับมือหรือแก(ไขความเสียหายท่ีจะ

                                                      
126Manabe Gatsuro, op.cit., p. 215. 
127Meinan Consulting Network, เรื่องเดิม. 
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เกิดข้ึนจากการบอกเลิกสัญญาจ(าง หรือการแบกรับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนฝQyงนายจ(างจะต(องรับภาระ
มากกว&าฝQyงลูกจ(าง แต&กฎหมายแรงงานประเทศญ่ีปุ�นได(บัญญัติข(อยกเว(นในการบอกกล&าวล&วงหน(าท่ีไม&
ถึง 30 วันเอาไว(เหลือเพียงแค&ประมาณ 14 วันเช&นเดียวกับลูกจ(าง ก็อาจจะกล&าวได(ว&าเป�นการ
ช&วยเหลือนายจ(างท่ีได(รับความเดือดร(อนจากเหตุสุดวิสัยอยู&แล(ว ในการแบ&งเบาภาระหรือความ
เสียหายลง ซ่ึงประเทศไทยไม&มีการบัญญัติถึงข(อยกเว(นในการบอกกล&าวล&วงหน(าเอาไว(แต&อย&างใด 

กฎหมายแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกาได(ยึดถือหลักเจตนาเป�นสําคัญในการทําสัญญา
จ(างแรงงานทําให(ในเรื่องการบอกกล&าวล&วงหน(าเพ่ือเลิกสัญญาจ(างแรงงานไม&มีกําหนดไว(เป�นพิเศษแน&
อย&างใด นายจ(างและลูกจ(างจึงมีสิทธิท่ีจะยกเลิกความผูกพันท่ีมีต&อกันตามสัญญาได(โดยไม&ต(องมี
เหตุผลหรือไม&ต(องหาเหตุผลมาอ(างเม่ือต(องการเลิกสัญญาจ(างแรงงาน เนื่องจากการเกิดและสิ้นสุด
ของสัญญาต้ังอยู&บนพ้ืนฐานของหลักการแสดงเจตนา แต&กฎหมายก็มีข(อยกเว(น เช&น สัญญาจ(างท่ีมี
กําหนดระยะเวลาแน&นอน จะบอกเลิกสัญญาก&อนครบกําหนดได(เม่ือมีการแสดงเหตุผลท่ีดีหรือ
คู&สัญญายืนยันว&ามีการปฏิบัติผิดข(อสัญญามากมาย โดยฝ�ายท่ีบอกเลิกต(องพิสูจน#ข(อเท็จจริงตามท่ี
กล&าวอ(างให(ได( ซ่ึงก็เป�นการดีท่ีนายจ(างและลูกจ(างสามารถท่ีจะยกเลิกสัญญาจ(างโดยไม&ต(องบอกกล&าว
ล&วงหน(าได(เช&นเดียวกัน แต&จะทําให(อัตราการลาออก (Turn Over Rate) สูงและหาพนักงานท่ีมีความ
ชํานาญได(ยากซ่ึงก็จะเกิดผลเสียกับนายจ(างในการรับลูกจ(างเข(าทํางานเพราะอาจจะต(องจ(างในอัตรา
เงินเดือนท่ีสูงเพ่ือจูงใจให(ลูกจ(างไม&ลาออก ทําให(นายจ(างมีภาระเพ่ิมข้ึน 

ในกรณีท่ีลูกจ(างเป�นฝ�ายบอกเลิกสัญญาจ(างถ(าลูกจ(างไม&ได(บอกกล&าวล&วงหน(าเป�นระยะเวลา
พอสมควรหรือเกษียณอายุหรือสัญญาครบกําหนดหรืองานท่ีกําหนดไว(เสร็จสมบูรณ#จนทําให(สัญญา
สิ้นสุดลงตามไปด(วยแล(วนายจ(างมีสิทธิท่ีจะปรับและเรียกค&าเสียหายได(แต&หากลูกจ(างลาออกจากกรณี 

1.  ได(บอกกล&าวล&วงหน(าเป�นระยะเวลาพอสมควร 
2.  เกษียณอายุ 
3.  สัญญาครบกําหนดและ 
4.  งานท่ีกําหนดไว(เสร็จสมบูรณ#ลงจนทําให(สัญญาสิ้นสุดลงตามไปด(วย 
การท่ีลูกจ(างลาออกโดยไม&ได(บอกกล&าวล&วงหน(าเป�นระยะเวลาพอสมควรหรือเกษียณอายุ

หรือสัญญาครบกําหนดหรืองานท่ีกําหนดไว(เสร็จสมบูรณ#แล(วนายจ(างมีสิทธิท่ีจะปรับและเรียก
ค&าเสียหายได(นั้น เห็นได(ว&าเป�นการคุ(มครองนายจ(างอย&างหนึ่ง ในการท่ีจะไม&ให(ลูกจ(างลาออกใน
ระยะเวลาท่ีรวดเร็วจนอัตราการลาออก (Turn Over Rate) เพ่ิมสูงข้ึนจนอาจจะเกิดผลกระทบกับ
ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และยังช&วยนายจ(างในการแบกรับความเสี่ยงท่ีจะเกิดจาก
ลูกจ(างบอกเลิกสัญญาจ(างแรงงานโดยไม&บอกกล&าวล&วงหน(าอีกด(วย เนื่องจากนายจ(างจะต(องหาลูกจ(าง
ใหม&และฝ�กงานเพ่ือมาทํางานแทนลูกจ(างท่ีลาออก ซ่ึงในช&วงฝ�กงานนั้นเป�นช&วงท่ีนายจ(างเกิดความ
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เสี่ยงจากการท่ีลูกจ(างใหม&ยังทํางานไม&เข(าท่ี ไม&ว&าจะเป�นความเสี่ยงการความผิดพลาดในการทํางาน
จนต(องสูญเสียคําสั่งซ้ือ หรือการท่ีลูกค(าไม&ประสานงานกับลูกจ(างใหม& เป�นต(น 

ผู(เขียนเห็นว&าหากมองจากด(านลูกจ(างว&าลูกจ(างมีสิทธิท่ีจะหางานใหม& โดยไม&ขาดสิทธิในการ
ได(รับเงินเดือนในช&วงหางานใหม& แต&ไม&มองในด(านนายจ(างว&านายจ(างเองก็ได(รับความเดือดร(อน
เช&นเดียวกันอีกท้ังกฎหมายก็ยังไม&ได(ระบุระยะเวลาในการบอกกล&าวล&วงหน(าของลูกจ(างเอาไว(ชัดเจน
มากพอ กล&าวเพียงแค&เป�นระยะเวลาพอสมควรทําให(ไม&ชัดเจนในระยะเวลาในการบอกกล&าว ทําให(
ลูกจ(างยังได(รับความคุ(มครองเป�นอย&างมากแม(จะมีบทบัญญัติท่ีคุ(มครองนายจ(างอยู&ด(วยก็ตาม 

ในกรณีของนายจ(างท่ีจะบอกเลิกสัญญาจ(างตามหลักเจตนาให(นายจ(างสามารถเลิกจ(างลูกจ(าง
ได(โดยไม&ต(องมีเหตุผลหรือไม&ต(องบอกเหตุผลก็ได(แต&ในข(อตกลงการจ(างงานลูกจ(างได(รับความคุ(มครอง
จากการเลิกจ(างโดยไม&มีเหตุผลเนื่องจากในข(อตกลงการจ(างให(ลูกจ(างถูกเลิกจ(างได(เฉพาะกรณีท่ีมี
เหตุผลเท&านั้นนอกจากนั้นยังมีกฎหมายเฉพาะเรื่องบัญญัติคุ(มครองลูกจ(างไว(ในกฎหมายเฉพาะเรื่อง 
แต& Worker Adjustment and Retraining Notification Act (1988) ท่ีใช(บังคับกับกิจการท่ีมี
ลูกจ(างประจําเต็มเวลามากกว&า 100 คนข้ึนไป (ไม&นับรวมลูกจ(างท่ีทํางานมาน(อยกว&า 6 เดือนในงาน
และลูกจ(างท่ีทํางานน(อยกว&า 20 ชั่วโมงต&ออาทิตย#) ได(บัญญัติว&านายจ(างต(องแจ(งเป�นหนังสือให(กับ
ลูกจ(างล&วงหน(า 60 วันก&อนท่ีจะปpดโรงงานหรือเลิกจ(าง โดยมีข(อยกเว(นท่ีจะบอกกล&าวล&วงหน(าน(อย
กว&า 60 วันได(เม่ือ 

1.  ยกเว(นกิจการท่ีมีความเสี่ยงจะเลิกกิจการ สามารถแจ(งลูกจ(างให(ทราบว&าจะปpดกิจการโดย
ไม&ต(องแจ(งล&วงหน(า 60 วันแต&ไม&สามารถท่ีจะเลิกจ(างลูกจ(างจํานวนมากได(ในทันทีได( 

2.  ยกเว(นเกิดสถานการณ#ท่ีไม&สามารถคาดเดาหรือไม&สามารถควบคุมได(ท่ีสามารถบอกกล&าว
ล&วงหน(าได(น(อยกว&า 60 วันเม่ือต(องการปpดกิจการหรือเลิกจ(างลูกจ(าง 

3.  ยกเว(นภัยธรรมชาติท่ีนายจ(างสามารถบอกกล&าวล&วงหน(าได(น(อยกว&า 60 วันเม่ือเกิดภัย
ธรรมชาติ เช&น อุทกภัย แผ&นดินไหว ภัยแล(ว พายุหรืออ่ืนๆ เป�นต(น แต&ไม&สามารถนําการเกิดภัย
ธรรมชาติมาเป�นเหตุผลในการเลิกจ(างหรือปpดกิจการได(128 

กฎหมายแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดข้ันตํ่าในการบอกกล&าวล&วงหน(าไว(ไม&น(อย
กว&า 60 วันแต&ถ(าเกิดเหตุการณ#ตามข(อยกเว(นข้ึนนายจ(างจะบอกกล&าวล&วงหน(าน(อยกว&า 60 วันก็ได(
เพ่ือจะไม&เพ่ิมภาระให(กับนายจ(างเห็นได(ว&าระยะเวลาในการบอกกล&าวล&วงหน(าของนายจ(างเป�น
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว(ชัดเจนและเป�นระยะเวลานานถึง 60 วัน มากกว&ากฎหมายแรงงานประเทศไทย
ท่ีกําหนดข้ันตํ่าไว(ท่ี 15 วัน ทําให(นายจ(างต(องสูญเสียในช&วงบอกกล&าวล&วงหน(าเป�นจํานวนไม&น(อยจาก
การจ&ายเงินเดือน หาพนักงานใหม&และฝ�กสอน 

                                                      
128Linda Levine, op.cit. 
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นอกจากนี้ลูกจ(างยังได(รับความคุ(มครองจากการเลิกจ(างโดยไม&มีเหตุผลของนายจ(าง 
เนื่องจาก 

1. เนื่องจากข(อตกลงระหว&างนายจ(างและลูกจ(างมักกําหนดเรื่องการเลิกจ(างลูกจ(างให(
สามารถเลิกจ(างได(เฉพาะกรณีท่ีมีเหตุผลเท&านั้น 

2. ลูกจ(างได(รับความคุ(มครองการเลิกจ(างตามท่ีกฎหมายเฉพาะเรื่องบัญญัติไว(เช&นการ
ต้ังครรภ#พิการเป�นต(น 

3. การคุ(มครองการเลิกจ(างเกิดจากคําพิพากษาของศาลท่ีลบล(างการเลิกจ(างโดยไม&ต(องมี
เหตุผลตามหลักการแสดงเจตนา แต&ก็ยังมีช&องว&างในการตีความระหว&างศาลของแต&ละรัฐ ทําให(มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู&เสมอ 

ซ่ึงมีคดีของประเทศสหรัฐอเมริการะหว&าง Foley v. Interactive Data Corp. [L.A. No. 
32148. Supreme Court of California. December 29, 1988.]129ในการฟsองร(อง ลูกจ(างของ
ธนาคารถูกเลิกจ(างเนื่องจากทํารายงานเสนอต&อกรรมการผู(จัดการของธนาคารว&าผู(ดูแลโดยตรงของ
ตนกําลังถูกสอบสวนว&าทําการยักยอกเงิน ซ่ึงก็เกิดประเด็นถกเถียงว&าธนาคารซ่ึงเป�นนายจ(างจะยกเอา
การกระทําของลูกจ(างเป�นเหตุเลิกจ(างได(หรือไม& (เป�นกรณีท่ีมีเหตุเลิกจ(างเนื่องจากมีการฝ�าฝwนการ
ปฏิบัติตามสัญญาทีกําหนดไว(เป�นนัยๆ) เพราะนายจ(างจะเลิกจ(างลูกจ(างตามอําเภอใจไม&ได(เนื่องจาก
นายจ(างได(รับรองกับลูกจ(างด(วยวาจาว&า ลูกจ(างจะมีความม่ันคงในการทํางานตราบเท&าท่ีลูกจ(างได(ทํา
หน(าท่ีของตนเป�นอย&างดี ซ่ึงถือเป�นข(อสัญญาท่ีกําหนดไว(เป�นนัยๆ  

จากคําพิพากษาของศาลทําให(การยอมรับข(อยกเว(นของหลักการแสดงเจตนามีผล แต&ในทาง
ปฏิบัติไม&ได(มีผลมากนัก เพราะมิใช&ศาลและทุกรัฐท่ียอมรับข(อยกเว(นหลักการแสดงเจตนาและการท่ี
ลูกจ(างต(องพิสูจน#ให(เห็นว&ามีการรับรองก็เป�นไปได(ยากเช&นเดียวกัน 

เม่ือพิจารณาแล(วกฎหมายแรงงานประเทศไทยไม&มีบทบัญญัติใดท่ีบัญญัติไว(เพ่ือลดภาระของ
นายจ(างในการบอกกล&าวล&วงหน(าแต&อย&างใด ไม&เหมือนกับประเทศญ่ีปุ�นหรือประเทศสหรัฐอเมริกา 
ทําให(นายจ(างได(รับความเดือดร(อนจากการไม&ปฏิบัติตามกฎหมายของลูกจ(างอยู&เสมอ  

 

5.4  กฎหมายแรงงานในส�วนที่เกี่ยวกับการนัดหยุดงาน 
 

การนัดหยุดงาน (Strike) เป�นการท่ีลูกจ(างร&วมกันไม&ทํางานชั่วคราวหรืออาจจะกล&าวได(ว&า
ลูกจ(างใช(มาตรการทางแรงงานสัมพันธ#ข้ันรุนแรง คือ การร&วมกันไม&ทํางาน เนื่องมาจากข(อพิพาททาง
แรงงานท่ีลูกจ(างต(องการบีบบังคับให(นายจ(างต(องยอมปฏิบัติตามข(อเสนอหรือข(อเรียกร(องของฝ�าย

                                                      
129Foley v. Interactive Data Corp (JUSTIA US Law, 1988) 
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ลูกจ(างด(วยการร&วมกันนัดหยุดงาน โดยใช(ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากการหยุดงาน หรือไม&มีการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงถือเป�นการกระทําในทางเศรษฐกิจ มาเป�นข(อต&อรองบีบบังคับนายจ(างโดยไม&ได(คํานึงถึง
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ไม&ว&าจะเป�นฝ�ายนายจ(าง ท่ีจะได(รับความกระทบกระเทือนต&อระบบการผลิต
ของสถานประกอบการหรือกิจการโดยตรง ฝ�ายลูกจ(างเองก็ย&อมท่ีจะได(รับผลกระทบเช&นกัน เช&น 
ไม&ได(รับค&าจ(างหรือสูญเสียผลประโยชน#ทางเศรษฐกิจในระหว&างการนัดหยุดงาน ท่ีอาจจะเป�นปQญหา
สังคมและก&อความเดือดร(อนให(แก&ประชาชนท่ัวไปอย&างหลีกเลี่ยงไม&ได( 

การนัดหยุดงานเป�นผลสืบเนื่องมาจากข(อพิพาทแรงงาน ถ(าการนัดหยุดงานนั้นเกิดข้ึนเพราะ
สาเหตุอ่ืน เช&น นายจ(างเปลี่ยนแปลงสภาพการจ(างจากข(อตกลงเดิมให(เป�นลูกจ(างทํางานเป�นผลัดหรือ
กะโดยลูกจ(างไม&ยินยอมไม&ได( เพราะการทํางานเป�นผลัดนั้นไม&เป�นคุณแก&ลูกจ(าง จึงเป�นการขัดต&อ
บทบัญญัติของกฎหมาย การท่ีลูกจ(างไม&เข(าทํางานเพราะไม&ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเวลาทํางาน ไม&ใช&
เป�นการหยุดงานหรือนัดหยุดงาน130 

ข(อพิพาททางแรงงาน หมายถึง ข(อขัดแย(งระหว&างนายจ(างกับลูกจ(างเก่ียวกับสภาพการจ(าง ท่ี
จะมีผลต&อความสัมพันธ#ระหว&างนายจ(างและลูกจ(างต&อไป มิใช&เป�นเพียงแค&ความเห็นท่ีแตกต&างกัน
ตามปกติท่ัวไปเท&านั้น131 เช&น แม(นายจ(างจะมีระเบียบข(อบังคับว&าจะต(องจ&ายโบนัสปrละก่ีครั้ง ระเบียบ
ข(อบังคับดังกล&าวไม&เป�นสภาพการจ(างอันมีผลผูกพันให(นายจ(างต(องจ&ายโบนัสในจํานวนดังกล&าว
ตลอดไป เป�นสิทธิของนายจ(างจะจ&ายหรือไม&จ&ายก็ได(132 จะเห็นได(ว&าข(อพิพาทแรงงานเกิดข้ึนมาได(แค& 
2 กรณี คือ 

1.  มีการยื่นข(อเรียกร(องแล(วไม&มีการเจรจาภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
2.  มีการเจรจากันแล(วแต&ตกลงกันไม&ได( 
เช&น ลูกจ(างยื่นข(อเรียกร(องต&อนายจ(าง 28 ข(อ และต&อมาได(ยื่นอีก 1 ข(อ เจรจากัน 5 ครั้ง 

พนักงานประนอมข(อพิพาทแรงงานดําเนินการไกล&เกลี่ย 2 ครั้ง สามารถตกลงกันได( 17 ข(อกับ 3 ข(อ
ย&อย ข(อเรียกร(องท่ีเหลือยังคงเป�นข(อพิพาททางแรงงานท่ียังตกลงกันไม&ได(133 จะเห็นได(ว&าข(อพิพาท
ทางแรงงานไม&จําเป�นต(องมีเรื่องเดียว ลูกจ(างสามารถยื่นข(อเรียกร(องก่ีข(อก็ย&อมได(  

ผู(เขียนเห็นว&าข(อเรียกร(องเหล&านั้นมีบางข(อเรียกร(องท่ีนายจ(างสามารถทําให(ได(แต&ก็มีบางเรื่อง
ท่ีนายจ(างไม&สามารถทําให(ได( เพราะเกินกว&าท่ีนายจ(างจะสามารถทําได( การเรียกร(องของลูกจ(างมักจะ

                                                      
130คําพิพากษาฎีกาท่ี 2019-2022/2524 (ศาลฎีกา) 
131เกษมสันต# วิลาวรรณ, กฎหมายแรงงานสัมพันธ� ตัวบท หลักการ วิธีปฏิบัติและแนวคํา

พิพากษา, พิมพ#ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: รุ&งเรืองธรรม, 2533), หน(า 23. 
132คําพิพากษาฎีกาท่ี 8003/2543 (ศาลฎีกา) 
133คําพิพากษาฎีกาท่ี 254/2524 (ศาลฎีกา) 
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เป�นการเรียกร(องเรื่องเงินเดือน สวัสดิการท่ีต(องการเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ โดยไม&ทราบถึงข(อเท็จจริงหรือ
สภาพคล&องทางการเงินของนายจ(างว&าเป�นเช&นไร และพนักงานประนอมข(อพิพาทมักจะเห็นใจลูกจ(าง
มากกว&านายจ(าง เพราะมองว&าลูกจ(างเป�นผู(ท่ีด(อยกว&า สมควรได(รับสิ่งตอบแทนมากข้ึน แต&การ
เรียกร(องของลูกจ(างในบางครั้งเป�นการเรียกร(องท่ีมากเกินไป สิ่งท่ีนายจ(างสามารถท่ีจะให(ได(โดยไม&
เดือดร(อนหรือไม&กระทบกับลูกจ(างท้ังหมด นายจ(างก็ย&อมตอบสนองให(ลูกจ(างอยู&แล(ว แต&สิ่งใดท่ี
นายจ(างยอมให(แล(วเกิดผลกระทบกับลูกจ(างส&วนมากในระยะยาวหรือส&งผลต&อการดําเนินกิจการใน
ระยะยาว นายจ(างย&อมไม&ต(องการตอบสนอง เพราะหากส&งผลต&อการดําเนินกิจการระยะยาวอาจจะ
ทําให(กิจการไม&สามารถดําเนินการต&อไปได( ต(องปpดตัวลง ซ่ึงผลสุดท(ายผู(ท่ีจะได(รับความเดือดร(อนเป�น
อย&างมากก็ได(แก&ลูกจ(างท่ีจะไม&มีงานทํา ขาดเงินท่ีจะนํามาจับจ&ายใช(สอย ต(องหางานใหม&ต&อไปอีกด(วย 

ในประเทศไทยมีกฎหมายบัญญัติถึงการนัดหยุดงานไว(ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ# 
พ.ศ.2518 มาตรา 34 บัญญัติ 

 
ห(ามมิให(นายจ(างปpดงานหรือลูกจ(างนัดหยุดงานในกรณีดังต&อไปนี้ 
(1) เม่ือยังไม&มีการแจ(งข(อเรียกร(องต&ออีกฝ�ายหนึ่งตามมาตรา 13 หรือได(

แจ(งข(อเรียกร(องแล(วแต&ข(อพิพาทแรงงานนั้นยังไม&เป�นข(อพิพาทแรงท่ีตกลงกันไม&ได(
ตามมาตรา 22 วรรคสาม 

(2) เม่ือฝ�ายซ่ึงมีหน(าท่ีต(องปฏิบัติตามข(อตกลงตามมาตรา 18 ได(ปฏิบัติ
ตามข(อตกลง 

(3) เม่ือฝ�ายซ่ึงมีหน(าท่ีต(องปฏิบัติตามข(อตกลงท่ีพนักงานประนอมข(อ
พิพาทแรงงานได(ไกล&เกลี่ยตามมาตรา 22 วรรคสอง ได(ปฏิบัติตามข(อตกลง 

(4) เม่ือฝ�ายซ่ึงมีหน(าท่ีต(องปฏิบัติตามคําชี้ขาดของผู(ชี้ขาดข(อพิพาท
แรงงานซ่ึงต้ังตามมาตรา 25 หรือมาตรา 26 ได(ปฏิบัติตามคําชี้ขาด 

(5) เม่ืออยู&ในระหว&างการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงาน
สัม พันธ#หรือ มี คําวินิ จ ฉัยของรัฐมนตรีตามมาตรา 23 หรือ คําชี้ ขาดของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ#ตามมาตรา 24  

(6) เม่ืออยู&ในระหว&างการชี้ขาดของผู(ชี้ขาดข(อพิพาทแรงงานซ่ึงต้ังตาม
มาตรา 25 หรือมาตรา 26 

ไม&ว&ากรณีจะเป�นประการใดห(ามมิให(นายจ(างปpดงานหรือลูกจ(างนัดหยุด
งานโดยมิได(แจ(งเป�นหนังสือให(พนักงานประนอมข(อพิพาทแรงงานและอีกฝ�ายหนึ่ง
ทราบล&วงหน(าเป�นเวลาอย&างน(อยยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต&เวลาท่ีรับแจ(ง 
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ซ่ึงถ(าไม&ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนดไว(การนัดหยุดงานนั้นจะเป�นการนัดหยุดงานท่ีไม&ชอบ
ด(วยกฎหมาย ลูกจ(างท่ีนัดหยุดงานจะไม&ได(รับความคุ(มครองตามกฎหมาย เช&น การนัดหยุด งานโดย
ไม&ยอมออกจากสถานท่ีทํางาน หรือโดยครอบครองสถานท่ีทํางาน ซ่ึงเป�นการกระทําท่ีขัดต&อเสรีภาพ
ของบุคคลอ่ืน เป�นการละเมิดสิทธิและจงใจทําให(นายจ(างเสียหายโดยเฉพาะท่ีแม(จะกระทําได(ถูกต(อง
ตามกฎหมายแต&นายจ(าง ก็สามารถเลิกจ(างได(โดยไม&จําต(องจ&ายค&าชดเชยเพราะเป�นการจงใจทําให(
นายจ(าง ได(รับความเสียหายตามข(อ 47 แห&งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความคุ(มครองแรงงาน 
ตามคําพิพากษาฎีกาท่ี 2790/2525 หรือ  

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1589-1650/2543 
 

ศาลแรงงานฟQงข(อเท็จจริงว&าโจทก#ท้ังหกสิบสองนัดหยุดงานในวันท่ี 6
ตุลาคม 2540 เวลา 8 นาฬิกาเศษโดยไม&ได(แจ(งเป�นหนังสือให(อีกฝ�ายหนึ่งทราบ
ล&วงหน(าเป�นเวลาอย&างน(อยยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต&เวลาท่ีรับแจ(งตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ# พ.ศ.2518 มาตรา 34 วรรคท(ายโจทก#ท้ังหกสิบสองก็ระบุในฟsอง
อย&างชัดแจ(งว&าได(นัดหยุดงานในวันท่ี 6 ตุลาคม 2540 เวลา 8 นาฬิกา โดยแจ(งเป�น
หนังสือให(จําเลยทราบเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2540 เวลา 15 นาฬิกาอันเป�นการแจ(ง
ล&วงหน(าเป�นเวลาไม&ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต&เวลาท่ีรับแจ(งท่ีโจทก#ท้ังหกสิบสองอุทธรณ#
ว&าโจทก#ท้ังหกสิบสองนัดหยุดงานโดยแจ(งเป�นหนังสือให(จําเลยทราบล&วงหน(าเป�น
เวลาอย&างน(อยยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต&เวลาท่ีรับแจ(งตามกฎหมายแล(วเพราะได(ยื่น
หนังสือแจ(งนัดหยุดงานต&อนางสาวสายัณห#พนักงานรักษาความปลอดภัยของจําเลย
ในวันท่ี 5 ตุลาคม 2540 เวลา 7 นาฬิกาเศษซ่ึงแตกต&างจากท่ีระบุในฟsองอุทธรณ#
ของโจทก#ท้ังหกสิบสองจึงไม&เป�นสาระแก&คดีอันควรได(รับการวินิจฉัยตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ&ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 การนัดหยุด
งานของลูกจ(างเป�นการละท้ิงหน(าท่ีอยู&ในตัวเม่ือโจทก#ท้ังหกสิบสองนัดหยุดงานโดย
ไม&ชอบด(วยกฎหมายเป�นเวลาสามวันทํางานติดต&อกันจึงถือได(ว&าเป�นการละท้ิง
หน(าท่ีเป�นเวลาสามวันทํางานติดต&อกันโดยไม&มีเหตุอันสมควรด(วยจําเลยจึงมีสิทธิ
เลิกจ(างโจทก#ท้ังหกสิบสองโดยไม&ต(องจ&ายค&าชดเชยและสินจ(างแทนการบอกกล&าว
ล&วงหน(า 

 
หรือคําพิพากษาฎีกาท่ี 13580/2556 ท่ีพิพากษาว&า  
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การนัดหยุดงานเป�นการท่ีลูกจ(างแต&ละคนท่ีร&วมนัดหยุดงานต&างละท้ิงการ
งานท่ีตามปกติตนมีหน(าท่ีปฏิบัติ ย&อมก&อให(เกิดความเสียหายแก&นายจ(างผู(คัดค(าน
ซ่ึงเป�นลูกจ(างของผู(ร(อง เป�นกรรมการลูกจ(าง และเป�นผู(แทนเจรจาของสหภาพ
แรงงาน ล. เข(าร&วมในการนัดหยุดงานท่ีไม&มีการแจ(งเป�นหนังสือให(พนักงาน
ประนอมข(อพิพาทแรงงานและผู(ร(องผู(เป�นนายจ(างทราบล&วงหน(า นอกจากเป�นการ
ฝ�าฝwน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ# พ.ศ.2518 มาตรา 34 วรรคสอง ซ่ึงมีโทษ
ตามมาตรา 139 แล(วการท่ีผู(คัดค(านเข(าร&วมในการนัดหยุดงานยังมีผลกระทบ
กระเทือนต&อกิจการของผู(ร(องไม&ให(ดําเนินไปได(ตามปกติย&อมทําให(ผู(ร(องได(รับความ
เสียหายเป�นกรณีผู(คัดค(านจงใจทําให(ผู(ร(องได(รับความเสียหายประกอบกับผู(คัดค(าน
เข(าร&วมการนัดหยุดงานต้ังแต&วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2549 จนถึงวันฟsอง (วันท่ี 8 
ตุลาคม 2551) ก็ยังไม&กลับเข(าทํางาน จึงมีเหตุสมควรท่ีผู(ร(องจะเลิกจ(างผู(คัดค(านได( 

 
คําพิพากษาฎีกาท่ี 7791/2556 ท่ีว&า 
 

ผู(คัดค(านเป�นลูกจ(างของผู(ร(องผู(ร(องประกอบกิจการผลิตรถยนต#และชิ้นส&วน
รถยนต#จําหน&ายภายในประเทศและต&างประเทศ รถยนต#ท่ีจําหน&ายใช(ชื่อทางการค(า
ว&า “เชฟโรเลต” ผู(คัดค(านเป�นกรรมการลูกจ(างและเป�นกรรมการสหภาพแรงงาน 
วันท่ี 13 มีนาคม 2552 คณะกรรมการสหภาพแรงงานมีมติให(นัดหยุดงานเวลา 22 
นาฬิกาของวันนั้นผู(คัดค(านเปลือยกายถ&ายรูปท้ังภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวท่ีหน(า
ปsายชื่อบริษัทผู(ร(องและปsายชื่อ “เชฟโรเลต”เป�นการกระทําไม&ให(เกียรติแก&สถานท่ี
ทํางานของผู(คัดค(านลบหลู&ไม&ให(เกียรติแก&ผู(ร(องต&อมามีการนําภาพถ&ายดังกล&าวไป
เผยแพร&ทางสถานีโทรทัศน#ท่ัวประเทศย&อมมีผลทําให(ผู(ร(องเสียหายต&อชื่อเสียง
เกียรติคุณในทางการค(าของผู(ร(องอันเป�นการฝ�าฝwนระเบียบข(อบังคับเก่ียวกับการ
ทํางานจึงมีเหตุสมควรและเพียงพอให(ผู(ร(องเลิกจ(างผู(คัดค(านได( 

 
เช&นนี้แม(จะมีการดําเนินการนัดหยุดงานอย&างถูกต(องตามกฎหมาย มีกฎหมายคุ(มครองการ

นัดหยุดงานของลูกจ(างแล(วก็ใช&ว&าลูกจ(างจะสามารถฝ�าฝwนข(อระเบียบข(อบังคับเก่ียวกับการทํางาน
หรือไม&ปฏิบัติตามระเบียบข(อบังคับเก่ียวกับการทํางานในระหว&างท่ีมีการนัดหยุดงานได( ถ(าลูกจ(าง
กระทําเช&นนั้นนายจ(างก็สามารถเลิกจ(างลูกจ(างได(โดยไม&ผิดกฎหมายตามท่ีเคยมีคําพิพากษาฎีกา 

ในช&วงท่ีมีการนัดหยุดงานความสัมพันธ#ทางแรงงานระหว&างนายจ(างและลูกจ(างถูกระงับลง
ชั่วคราว มิใช&สิ้นสุดลง ซ่ึงมีผลให(นายจ(างไม&ต(องจ&ายค&าจ(างในช&วงท่ีนัดหยุดงานนั้นให(แก&ลูกจ(างแต&
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ยังคงมีภาระผู(พันท่ีจะต(องจ&ายสวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีมิใช&ค&าจ(างให(กับลูกจ(างอยู& ดังเช&น ท่ีพักท่ี นายจ(างจัด
ให(หรือเงินช&วยเหลือค&าเช&าบ(านท่ีนายจ(างจ&ายให(เป�นสวัสดิการ ด(านท่ีพักอาศัยให(แก&ลูกจ(างท่ีต(องหาท่ี
พักเองซ่ึงมิใช&ค&าจ(าง134เช&น คําพิพากษาฎีกาท่ี 3924/2536 ท่ีพิพากษาว&า  

 
แม(ว&าก&อนท่ีนายทิวา (ลูกจ(าง) จะถึงแก&กรรมจะมีการนัดหยุดงานตาม

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ# พ.ศ.2518 ก็ตาม แต&การนัดหยุดงานก็เป�นเพียงการ
ท่ีลูกจ(างร&วมกันหยุดทํางานชั่วคราวเนื่องจากข(อพิพาทแรงงานเท&านั้น หามีผลทําให(
สัญญาจ(างแรงงานระหว&างจําเลยกับลูกจ(างสิ้นสุดลงอย&างใดไม& นายทิวาจึงยังเป�น
ลูกจ(างของจําเลยขณะท่ีถึงแก&กรรม มิได(จ&ายเพ่ือตอบแทนการทํางานในเวลาทํางาน
ปกติของวันทํางานหรือจ&ายให(โดยคํานวณตามผลงานท่ีลูกจ(างได(ทํา เงินช&วยเหลือ
ค&าทําศพจึงเป�นสวัสดิการท่ีไม&เก่ียวกับการทํางานปกติและตามข(อตกลงเก่ียวกับ
สภาพการจ(างกําหนดให(จําเลยจ&ายเงินช&วยเหลือค&าทําศพลูกจ(างท่ีถึงแก&กรรม 
จําเลยจึงต(องจ&ายเงินช&วยเหลือค&าทําศพ135 
 
แต&การนัดหยุดงานนั้นเป�นการกระทําชั่วคราว ท่ีจะกระทําไปจนกว&าฝ�ายนายจ(างจะยินยอม

ตามข(อเสนอของตนหรือจนกว&าลูกจ(างจะเลิกราอ&อนข(อไปเอง หากลูกจ(างไม&ยินยอมตามข(อเสนอของ
นายจ(างก็จะทําให(การปpดงานยาวนานต&อไปเรื่อยจนกว&าลูกจ(างจะเลิกราไปเอง ซ่ึงจนกว&าจะถึง ณ 
ตอนนี้นายจ(างจะเกิดความเสียหายเป�นไม&จํานวนไม&น(อย ซ่ึงความเสียหายนี้ไม&อาจท่ีจะเอากลับมาได(
โดยง&ายแม(ลูกจ(างจะเลิกนัดหยุดงานแล(วกลับเข(าทํางานแล(วก็ตาม อีกท้ังหากลูกจ(างไม&มีเงินเพียง
พอท่ีจะจับจ&ายใช(สอยแล(วแต&ยังมีการนัดหยุดงาน ลูกจ(างสามารถท่ีจะกลับเข(าทํางานในช&วง
ระยะเวลาหนึ่งซ่ึงจะได(รับค&าจ(างในช&วงกลับเข(าทํางานนั้น แล(วจะกลับมานัดหยุดงานใหม&ก็ได( 

ในส&วนของประเทศญ่ีปุ�นนั้น รัฐธรรมนูญญ่ีปุ�น มาตรา 28 ได(บัญญัติให(สิทธิของสหภาพ
แรงงานไว(ว&า “สิทธิของผู(ใช(แรงงานในการรวมตัวเป�นสหภาพแรงงานและในการเจรจาต&อรอง
ตลอดจนการกระทํากิจกรรมร&วมกันย&อมได(รับความคุ(มครอง” แสดงให(เห็นว&าลูกจ(างสามารถร&วมตัว
เป�นสหภาพแรงงานและมีสิทธิในการเจรจาต&อรองหรือทํากิจกรรมต&างๆ ในการก&อต้ังสหภาพแรงงาน
ไม&จําเป�นต(องยื่นคําร(องหรือยื่นเรื่องขออนุญาตแต&อย&างใด เพียงแค&ได(รับความเห็นชอบในการก&อต้ัง

                                                      

134คําพิพากษาฎีกาท่ี 1437/2524 (ศาลฎีกา) 
135กิติพงศ# หังสพฤกษ#, “บทความผลทางกฎหมายของการนัดหยุดงานและการปpดงาน,” 

วารสารศาลแรงงาน 12, 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2539): 52-62. 
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จากผู(ใช(แรงงานท่ีมากกว&า 2 คนข้ึนไปก็สามารถก&อต้ังได( แต&เพ่ือให(ได(เป�นสหภาพแรงงานตาม
กฎหมายมาตรฐานสหภาพแรงงานจะต(องมี 

1. ผู(ใช(แรงงานมีการบริหารองค#การอย&างเป�นเอกเทศ 
2. วัตถุประสงค#หลักเพ่ือพัฒนาตําแหน&งทางเศรษฐกิจให(สูงข้ึนมิใช&เพ่ือดําเนินกิจกรรมทาง

การเมืองทางสังคมหรือเพ่ือความสุขและผลประโยชน#กิจการ 
3. ไม&มีผู(แทนทางกําไรของนายจ(างเข(าร&วม 
4. ไม&มีความสนับสนุนค&าใช(จ&ายในการบริหารองค#การจากนายจ(าง 
5. มีการบัญญัติกฎเก่ียวกับการวางกฎระเบียบข(อบังคับของวิธีบริหารเป�นต(น 
มิเช&นนั้นจะไม&ถือเป�นสหภาพแรงงานท่ีได(รับความคุ(มครองตามกฎหมายมาตรฐานสหภาพ

แรงงาน 
ในกฎหมายมาตรฐานสหภาพแรงงานบรรพ 1 กล&าวถึงบทท่ัวไป ความหมายในบรรพ 2 

กล&าวถึงสหภาพแรงงาน ข(อกําหนดในการต้ังสหภาพแรงงาน ในบรรพ 3 ท่ีกล&าวถึงข(อตกลงแรงงาน
ได(บัญญัติในมาตรา 14 ว&า “ข(อตกลงแรงงานต(องทําเป�นหนังสือลงลายมือชื่อตัวแทนพร(อมประทับ 
ตราไม&เช&นนั้นไม&มีผล” 

ในมาตรา 15 บัญญัติว&า 
 

ข(อตกลงแรงงานมีอายุ 3 ปr ถ(าเกินนั้นไม&สามารถใช(ได(ถ(าข(อตกลงแรงงาน
กําหนดไว(เกินให(เหลือเพียงแค& 3 ปr 

ข(อตกลงแรงงานท่ีไม&มีกําหนดเวลาต(องแจ(งล&วงหน(าให(อีกฝ�ายทราบโดยท่ี
ข(อตกลงแรงงานนั้นต(องทําเป�นหนังสือ ลงลายมือชื่อตัวแทนพร(อมประทับตราและ
ต(องสามารถยกเลิกการแจ(งข(อตกลงแรงงานนั้นได( 
การแจ(งยกเลิกข(อตกลงแรงงานตามด(านบนอย&างน(อยต(องแจ(งก&อนวันท่ีต(องการเลิก 
90 วัน 
 
ในขณะเดียวกันนายจ(างเองก็ไม&ต(องจ&ายค&าจ(างให(กับลูกจ(างท่ีได(หยุดงานนั้นเนื่องจากใช(หลัก 

No Work No Pay เม่ือไม&มีการทํางานให(นายจ(างจึงไม&ต(องจ&ายค&าจ(างในช&วงท่ีลูกจ(างไม&ได(ทํางานให(
เพราะกฎหมายมองว&าเม่ือลูกจ(างหยุดงาน นายจ(างก็ได(รับความเดือดร(อนเพียงพอแล(วนายจ(างจึงไม&มี
ความจําเป�นท่ีจะต(องจ&ายค&าจ(างในช&วงลูกจ(างหยุดงานให(กับลูกจ(าง เช&นเดียวกับกฎหมายแรงงานของ
ประเทศไทยท่ีหากลูกจ(างนัดหยุดงานแล(วนายจ(างไม&จําเป�นต(องจ&ายค&าจ(างในช&วงนัดหยุดงานให(กับ
ลูกจ(างเนื่องจากไม&ได(รับการตอบแทนตามสัญญาจ(างแรงงานท่ีมีต&อกัน 
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ในส&วนประเทศสหรัฐอเมริกานั้นได(มีบัญญัติถึงสิทธิของลูกจ(างในการเข(าร&วม ก&อต้ัง 
ช&วยเหลือสหภาพแรงงานในการเจรจาต&อรองกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค#ในการเจรจาต&อรองหรือปsองกัน 
ท่ีได(รวมการนัดหยุดงานเอาไว(เป�นกิจกรรมท่ีได(รับการคุ(มครองไว(ในนี้ด(วยตามมาตรา 7 ของ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ#แห&งชาติ 

การนัดหยุดงานท่ีถูกกฎหมายข้ึนอยู&กับวัตถุประสงค#และระยะเวลาของการนัดหยุดงานแต&
ไม&ใช&เรื่องง&ายในการนัดหยุดงาน เนื่องจากข(อเรียกร(องจะต(องได(รับการตัดสินโดยคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ#แห&งชาติเสียก&อน ซ่ึงการนัดหยุดงานสามารถแบ&งออกเป�น 2 ประเภท ได(แก& 

1.  การนัดหยุดงานระดับเศรษฐกิจซ่ึงมีวัตถุประสงค#ของการนัดหยุดงานเป�นข(อเรียกร(อง
เก่ียวกับสภาพการจ(าง 

2.  การนัดหยุดงานท่ีไม&ชอบด(วยกฎหมาย เนื่องจากวัตถุประสงค#ของการนัดหยุดงานเป�น
เรื่องท่ีผิดกฎหมาย เช&น การนัดหยุดงานท่ีลูกจ(างไม&ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการชําระเงินให(สหภาพ
หรือช&วงเวลาในการนัดหยุดงานท่ีไม&ถูกต(อง เป�นต(น136 

กฎหมายแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกาได(กล&าวถึงข(อพิพาทแรงงานไว(ใน National 
Labor Relations Act (NLRA) บรรพ 8 ถึงช&วงเวลาท่ีห(ามนัดหยุดงานหากไม&ใช&ช&วงเวลาท่ีบัญญัติ
ห(ามไว(ลูกจ(างสามารถนัดหยุดงานได(อย&างอิสระแต&ถ(าข(อพิพาทแรงงานนั้นถูกพิจารณาว&าเก่ียวกับ
ความปลอดภัยหรือสุขภาพของประชาชนจะมีการดําเนินการระงับข(อพิพาทแรงงานเพ่ือปรับแก(ไข
เป�นเวลาได(นานถึง 80 วัน 

จะเห็นได(ว&าไม&ว&าจะกฎหมายของประเทศไทย กฎหมายของประเทศญ่ีปุ�น กฎหมายของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาต&างก็ไม&ได(บัญญัติถึงระยะเวลาในการนัดหยุดงานเอาไว( แสดงให(เห็นว&าลูกจ(างมี
สิทธิท่ีจะนัดหยุดงานนานเท&าไรก็ได(จนกว&าข(อพิพาทแรงงานจะเป�นไปตามท่ีต(องการ ซ่ึงทําให(นายจ(าง
ต(องแบกรับภาระในการขาดผลผลิต ขาดโอกาสทางการค(า ขาดผลตอบแทนซ่ึงผลกระทบนี้มิใช&แค&
นายจ(างแต&ลูกจ(างเองก็อาจจะได(รับผลกระทบในระยะยาว ถ(าหากการดําเนินกิจการของนายจ(างไม&ดี
เท&าท่ีควรจะส&งผลต&อการบริหารในระยะยาวท่ีจะมีผลต&อลูกจ(าง  

                                                      
136National Labor Relations Board, op.cit. 



 

บทท่ี 6 
 

บทสรุปและข�อเสนอแนะ 
 

6.1  สรุป 
 

การผลิตและการบริการมีความสําคัญเป�นอย�างมากในป�จจุบันไม�ว�าจะเป�นจากภาครัฐหรือ
จากภาคเอกชน ซ่ึงในการผลิตหรือการบริการมีองค)ประกอบท่ีสําคัญ คือ แรงงานและผู,ลงทุนหรือ 
นายจ,างและลูกจ,างท่ีหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป การผลิตและการบริการก็จะไม�สามารถเกิดข้ึนได, 

จากการท่ีกฎหมายแรงงานมุ�งให,ความคุ,มครองแก�ลูกจ,าง เนื่องจากถือว�าแรงงานหรือลูกจ,าง
อยู�ในฐานะท่ีด,อยกว�าผู,ลงทุนหรือนายจ,างท่ีมีอํานาจมากกว�า ทําให,บทบัญญัติของกฎหมายคุ,มครอง
แรงงานมีความไม�เป�นธรรมต�อนายจ,างท่ีเป�นองค)ประกอบสําคัญอย�างหนึ่งในการผลิตและการบริการ 
จากการศึกษาพระราชบัญญัติคุ,มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ) พ.ศ.
2518 ในส�วนท่ีเก่ียวกับการนัดหยุดงานชั่วคราว การบอกกล�าวล�วงหน,าเม่ือมีการบอกเลิกสัญญาจ,าง
และการนัดหยุดงาน ท่ีมุ�งคุ,มครองลูกจ,างจนนายจ,างอยู�ในสภาวะท่ีเสียเปรียบเม่ือเกิดเหตุดังกล�าวข้ึน 
ท่ีจะส�งผลให,นายจ,างแบกรับภาระหนี้สินจนอาจเลิกต,องกิจการไปในท่ีสุด 

1.  กรณีท่ีนายจ,างมีความจําเป�นต,องหยุดกิจการชั่วคราวบางส�วนหรือท้ังหมด เนื่องมาจาก
ความจําเป�นโดยมิใช�เหตุสุดวิสัย พระราชบัญญัติคุ,มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ฉบับแก,ไขป@ พ.ศ.2551 
มาตรา 75 บัญญัติให,นายจ,างจ�ายเงินให,ลูกจ,างไม�น,อยกว�าร,อยละ 75 ซ่ึงถือเป�นจํานวนเงินท่ีมากและ
เป�นการเพ่ิมภาระให,นายจ,างมากข้ึนพระราชบัญญัติคุ,มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 ได,บัญญัติ
ในเรื่องเดียวกันไว,เพียงร,อยละ 50 เม่ือนายจ,างหยุดกิจการชั่วคราวไม�ว�าจะท้ังหมดหรือบางส�วนโดย
มิใช�เหตุสุดวิสัย 

วัตถุประสงค)ของกฎหมายในการตราเก่ียวกับการหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ,างมาจากการ
ท่ีเม่ือนายจ,างหยุดกิจการชั่วคราว การหยุดกิจการชั่วคราวนั้นมาจากเหตุผลของฝDายนายจ,างเอง 
ลูกจ,างได,รับผลกระทบจากเหตุผลของฝDายนายจ,าง นายจ,างจึงควรท่ีจะบรรเทาความเดือดร,อนของ
ลูกจ,างในช�วงนั้น แต�เนื่องจากการหยุดกิจการชั่วคราวเพราะมีความจําเป�นเพ่ือท่ีจะให,สามารถดําเนิน
กิจการต�อไปได, นายจ,างไม�ได,ประสงค)จะกลั่นแกล,งลูกจ,างในการหยุดกิจการชั่วคราว แต�เป�นการหาวิธี
ท่ีจะทําให,นายจ,างและลูกจ,างสามารถท่ีพ่ึงพิงกันได,เม่ือกิจการดําเนินไปได,ไม�ดี เพราะนายจ,างและ
ลูกจ,างต�างก็พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน  
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ลูกจ,างได,รับความเดือดร,อนจากการหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ,างนั้นเป�นเรื่องจริง แต�
นายจ,างเองก็ได,รับความเดือดร,อนจนต,องหยุดกิจการชั่วคราว เพ่ือท่ีจะให,กิจการท่ีดําเนินไปได,ไม�ดี 
สามารถท่ีจะดําเนินต�อไปได,และหาหนทางในการฟGHนฟูให,สามารถกลับมาดําเนินกิจการได,ต�อไป ซ่ึง
หากลูกจ,างมีความเห็นใจนายจ,างบ,างว�า นายจ,างเองก็กําลังเดือดร,อนในการพยายามหาหนทางฟGHนฟู
กิจการ หาทุนมาดําเนินกิจการพร,อมๆ กับดูแลลูกจ,างจํานวนมาก ทําให,ภาระของนายจ,างมีมากกว�า
ลูกจ,าง นายจ,างมีทุนมากกว�าลูกจ,างแต�ก็มิได,หมายความว�านายจ,างจะมีทุนนั้นไปตลอด หรือทุนนั้นจะ
ไม�มีวันหมด ในการดําเนินกิจการมีสิ่งท่ีไม�คาดหมายได,หลายอย�างเข,ามาเป�นตัวแปรท่ีจะส�งผลให,การ
ดําเนินกิจการเป�นไปด,วยดีหรือเป�นไปได,ไม�ดี ซ่ึงตัวแปรเหล�านั้นเป�นสิ่งท่ีลูกจ,างไม�ทราบ ไม�คํานึงถึง 
อีกท้ังข,อยกเว,นท่ีกฎหมายบัญญัติไว,เพ่ือช�วยเหลือนายจ,างนั้นกลับไม�ช�วยเหลือนายจ,างมากสักเท�าใด 
ท่ีว�าในกรณีเหตุสุดวิสัยหากเป�นภัยธรรมชาติ นายจ,างไม�สามารถท่ีจะนําภัยธรรมชาติมาอ,างเป�นเหตุ
สุดวิสัยได,เนื่องจากภัยธรรมชาติเป�นสิ่งท่ีสามารถคาดหมายและปJองกันได,ตามท่ีเคยมีคําพิพากษาฎีกา
ออกมา แต�ภัยธรรมชาติท่ีคาดการณ)แล,ว หาทางปJองกันแล,วแต�ไม�สามารถท่ีจะปJองกันได,เพราะเกิน
ความคาดหมายของปุถุชนคนธรรมดาหรือเป�นภัยธรรมชาติท่ีไม�ว�าเช�นไรก็ไม�สามารถท่ีจะคาดหมายได, 
และก�อให,เกิดความเสียหายเป�นอย�างมากต�อนายจ,างแต�ไม�เข,าข,อยกเว,นของกฎหมาย ทําให,นายจ,าง
ต,องปฏิบัติตามกฎหมาย ท้ังท่ีนายจ,างก็ได,รับความเสียหายเป�นอย�างมากอยู�แล,วมีภาระเพ่ิมในการต,อง
จ�ายเงินในช�วงท่ีนายจ,างหยุดกิจการชั่วคราวให,แก�ลูกจ,างอีก จนกระท่ังนายจ,างไม�สามารถท่ีจะแบก
รับภาระได,จนต,องเลิกกิจการไปในท่ีสุด ดังเช�น อุทกภัยเม่ือป@ พ.ศ.2554 ความรุนแรงมากกว�าท่ี
คาดการณ)ได, ไม�สามารถท่ีจะจัดการอะไรได,แม,กระท่ังรัฐบาลในขณะนั้นก็ไม�สามารถแก,ไข หรือ
ปJองกันอะไรได, การให,นายจ,างเป�นผู,รับภาระตรงนั้นแต�เพียงผู,เดียวก็จะส�งผลให,นายจ,างย,ายสถาน
ประกอบการไปท่ีอ่ืน ท่ีจะส�งผลต�อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต�อไป 

โดยในส�วนของกฎหมายของประเทศญ่ีปุDนได,บัญญัติไว,ว�าถ,านายจ,างหยุดกิจการโดยเหตุผล
ของนายจ,างเอง นายจ,างต,องจ�ายค�าจ,างให,แก�ลูกจ,างไม�น,อยกว�าร,อยละ 60  

แต�ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม�มีบทบัญญัติในเรื่องนี้ไว,แต�อย�างใด 
2.  ในการบอกกล�าวล�วงหน,าเพ่ือบอกเลิกสัญญาจ,างแรงงานกฎหมายบัญญัติถึงข,อปฏิบัติ

ระยะเวลาท่ีต,องปฏิบัติเอาไว,ท้ังฝDายนายจ,างและลูกจ,างแต�หากงดเว,นการกระทําจะต,องกระทําเช�นไร
นั้นกฎหมายบัญญัติไว,แต�ในส�วนของฝDายนายจ,างไม�ได,กําหนดว�าหากลูกจ,างงดเว,นการกระทําลูกจ,าง
จะต,องกระทําเช�นไรหรือนายจ,างจะสามารถกระทําสิ่งใดได,นั้น กฎหมายไม�ได,บัญญัติไว,ให,ชัดเจน
เท�ากับฝDายนายจ,าง 

ในเรื่องการบอกกล�าวล�วงหน,าเม่ือบอกเลิกสัญญาจ,างงาน หากนายจ,างไม�บอกกล�าวล�วงหน,า
เม่ือบอกเลิกสัญญาจ,างงาน กฎหมายบัญญัติให,นายจ,างต,องจ�ายสินจ,างแทนการบอกกล�าวล�วงหน,าให,
ลูกจ,างตามระยะเวลาท่ีไม�ได,บอกกล�าวล�วงหน,า แต�หากลูกจ,างไม�บอกกล�าวล�วงหน,าเม่ือบอกเลิก
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สัญญา กฎหมายกลับบัญญัติแค�นายจ,างมีสิทธิไปฟJองซ่ึงในบางครั้งนายจ,างเองก็ไม�สามารถท่ีจะสละ
เวลาไปเพ่ือการนั้นได, ทําให,นายจ,างส�วนมากมักไม�ฟJองศาลเม่ือลูกจ,างไม�บอกกล�าวล�วงหน,าเม่ือเลิก
สัญญาจ,างงงาน ท้ังท่ีกฎหมายบัญญัติการกระทําท่ีนายจ,างจะต,องกระทําไว,อย�างชัดเจนในกรณีท่ีงด
เว,นการกระทําแต�กลับไม�บัญญัติถึงการกระทําท่ีลูกจ,างจะต,องกระทําเม่ืองดเว,นการกระทําแบบ
เดียวกัน ซ่ึงกรณีท่ีลูกจ,างลาออกโดยไม�บอกกล�าวล�วงหน,ามีเป�นจํานวนมากเพราะกฎหมายไม�มี
ข,อกําหนดท่ีชัดเจนเม่ือลูกจ,างดเว,นการกระทํา ประกอบกับลูกจ,างในป�จจุบันมีความรู, ความสามารถ
มากข้ึนจากแต�ก�อนและยังมีกฎหมายเปMดช�องให,กระทําได, ทําให,ลูกจ,างกระทําการท่ีไม�เป�นธรรมกับ
นายจ,างและกฎหมายไม�ได,ให,ความคุ,มครอง กลับปล�อยผ�านเลยให,นายจ,างรับภาระเพียงลําพัง 

กฎหมายแรงงานของประเทศญ่ีปุDนบัญญัติไว,ว�าเม่ือมีการบอกเลิกสัญญาจ,างงานต,องมีการ
บอกกล�าวล�วงหน,าเป�นระยะเวลาไม�น,อยกว�า 2 สัปดาห)ในกรณีท่ีลูกจ,างเป�นฝDายบอกเลิกสัญญาจ,าง
แรงงาน แต�ถ,านายจ,างเป�นฝDายบอกเลิกสัญญาจ,างแรงงานต,องบอกกล�าวล�วงหน,าไม�น,อยกว�า 30 วัน 
หากนายจ,างบอกกล�าวล�วงหน,าน,อยกว�า 30 วันให,นายจ,างจ�ายสินจ,างแทนการบอกกล�าวล�วงหน,า
ให,กับลูกจ,างเท�ากับจํานวนวันท่ีขาดไป 

สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกาในกรณีท่ีลูกจ,างเป�นฝDายบอกเลิกสัญญาจ,างแรงงานถ,าลูกจ,าง
ไม�ได,บอกกล�าวล�วงหน,าในระยะเวลาพอสมควรหรือเกษียณอายุหรือสัญญาครบกําหนดหรืองานท่ี
กําหนดไว,เสร็จสมบูรณ)จนทําให,สัญญาสิ้นสุดลงตามไปด,วยแล,วนายจ,างมีสิทธิท่ีจะปรับและเรียก
ค�าเสียหายได, 

ในกรณีของนายจ,างมี Worker Adjustment and Retraining Notification Act (1988) 
กําหนดไว,ว�าต,องแจ,งเป�นหนังสือให,กับลูกจ,างล�วงหน,า 60 วันก�อนท่ีจะปMดโรงงานหรือเลิกจ,างแต�หาก
เข,าข,อยกเว,นจะบอกกล�าวล�วงหน,าน,อยกว�า 60 วันก็ได, 

3.  ในการนัดหยุดงานของลูกจ,างเม่ือมีข,อพิพาทแรงงานท่ีไม�สามารถตกลงได, กฎหมาย
บัญญัติให,ลูกจ,างมีสิทธิท่ีจะนัดหยุดงานได, แต�กฎหมายไม�ได,กําหนดถึงระยะเวลาหรือจํานวนครั้งท่ี
สามารถนัดหยุดงานไว,ได, กําหนดแต�เพียงจนกว�าจะตกลงกันได, ซ่ึงหากไม�สามารถตกลงกันได,ลูกจ,างก็
จะนัดหยุดงานเป�นเวลายาวนาน จนกิจการของนายจ,างได,รับความเสียหาย โดยส�วนใหญ�ลูกจ,างมัก
เรียกร,องผลประโยชน)จํานวนมากเกินกว�าท่ีนายจ,างจะสามารถให,ได, เนื่องจากการดําเนินกิจการมี
ความเสี่ยงและป�ญหาหลายอย�างท่ีส�งผลต�อการบริหารกิจการท่ีถึงแม,จะมีคําสั่งซ้ือเข,ามามากแต�ก็มิได,
หมายความว�ากําไรจะมากข้ึนตามคําสั่งซ้ือเสมอไป เพราะต,นทุนมีความผันผวนตามตลาดท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยู�ตลอดเวลา ซ่ึงนายจ,างไม�มีความจําเป�นท่ีจะต,องแจ,งถึงป�ญหาในการบริหารกิจการ
ให,ลูกจ,างทราบแต�อย�างใด นายจ,างจึงเสนอข,อเสนอท่ีดีท่ีสุดเท�าท่ีทําได,ให,กับลูกจ,างแต�ลูกจ,างกลับ
ต,องการให,ได,ตามข,อเรียกร,องของตนเองเสียมากกว�า ซ่ึงจะทําให,เกิดเป�นข,อพิพาทแรงงานท่ียากแก�
การหาข,อยุติ จนเกิดความเสียหายท้ังกับนายจ,างและลูกจ,างเป�นอันมาก หากนายจ,างได,รับความ
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เสียหายจากการนัดหยุดงานของลูกจ,างจนการดําเนินกิจการไม�สามารถเป�นไปด,วยดี จนถึงข้ันต,อง
หยุดกิจการจะทําให,ผลเสียจากการนัดหยุดงานมาตกอยู�ท่ีลูกจ,างท่ีจะไม�มีงานทํา ต,องหางานใหม�ท่ี
ไม�ได,หาได,ง�ายมากนักในป�จจุบัน 

ในประเทศญ่ีปุDน รัฐธรรมนูญได,บัญญัติถึงสิทธิของลูกจ,างในการต้ังสหภาพแรงงานไว,และ
สามารถท่ีจะนัดหยุดงานได,เม่ือมีข,อพิพาททางแรงงาน แต�เนื่องจากประเทศญ่ีปุDนเป�นประเทศท่ีมีวินัย
และเคารพสิทธิของผู,อ่ืนเป�นอย�างมาก ทําให,ไม�เห็นการนัดหยุดงานท่ีเป�นรูปธรรมชัดเจน 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายบัญญัติถึงสิทธิของลูกจ,างในการก�อต้ัง เข,าร�วม ช�วยเหลือ
สหภาพแรงงานรวมท้ังการนัดหยุดงานท่ีสามารถทําได, เม่ือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ)แห�งชาติได,
ตัดสินป�ญหาแล,ว หากวัตถุประสงค)ของการนัดหยุดงานเป�นเรื่องท่ีผิดกฎหมาย เช�น การนัดหยุดงานท่ี
ลูกจ,างไม�ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการชําระเงินให,สหภาพหรือนัดหยุดงานในช�วงท่ีห,ามนัดหยุดงาน 
เป�นต,นจะทําให,การนัดหยุดงานนั้นเป�นการนัดหยุดงานท่ีผิดกฎหมาย 
 

6.2  ข�อเสนอแนะ 
 

จากท่ีกล�าวมาข,างต,นผู,วิจัยมีความคิดเห็นว�ากฎหมายสมควรท่ีจะให,ความคุ,มครองนายจ,าง
เพ่ิมข้ึนจากป�จจุบันท่ีมุ�งคุ,มครองแต�ลูกจ,าง เพราะสังคมป�จจุบันเป�นสังคมยุคโลกาภิวัตน)ท่ีประเทศชาติ
จําต,องพ่ึงนักลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หากผู,ลงทุนหรือนายจ,างเสียเปรียบหรือไม�
ได,รับการคุ,มครองจนต,องแบกรับภาระอย�างมาก จะส�งผลให,นายจ,างตัดสินใจย,ายสถานประกอบการ
ไปประเทศอ่ืนท่ีนายจ,างแบกรับภาระน,อยกว�า ซ่ึงจะส�งผลให,ประเทศไทยประสบป�ญหาทางเศรษฐกิจ 
ในการเสนอแนะขอแยกออกเป�น 

1.  ปรับแก,จํานวนเงินท่ีนายจ,างต,องจ�ายเม่ือหยุดกิจการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติคุ,มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 เป�นร,อยละ 60 เช�นเดียวกับกฎหมายแรงงานของประเทศญ่ีปุDนท่ีเป�นประเทศท่ี
พัฒนาแล,วเพราะการหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ,างเป�นสภาวะท่ีนายจ,างตกอยู�ในความลําบากจน
ต,องปMดกิจการชั่วคราวเพราะไม�ต,องการปMดกิจการให,ลูกจ,างได,รับความเดือดร,อน โดยยังคาดหวังว�าจะ
สามารถฟGHนฟูกิจการให,ดําเนินการต�อไปเนื่องจากการหยุดกิจการชั่วคราวท้ังนายจ,างและลูกจ,างต�างก็
เดือดร,อน แต�ในช�วงท่ีนายจ,างหยุดกิจการชั่วคราวลูกจ,างไม�ต,องเสียค�าใช,จ�ายในการเดินทางไปทํางาน
และยังสามารถไปทํางานท่ีอ่ืนได,ในช�วงท่ีนายจ,างหยุดกิจการชั่วคราว จึงอาจกล�าวได,ว�าลูกจ,างได,รับ
ความเดือดร,อนแต�ก็ได,รับประโยชน)ด,วยในขณะท่ีนายจ,างไม�ได,รับประโยชน)จากการหยุดกิจการ
ชั่วคราวและยังต,องเสียค�าใช,จ�ายอีกด,วย เนื่องจากนายจ,างและลูกจ,างต�างก็ต,องพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและ
กันลูกจ,างจึงควรจะช�วยเหลือแบ�งเบาภาระของนายจ,างบ,าง กฎหมายจึงควรเข,ามาให,ความเป�นธรรม
กับนายจ,างให,มากกว�าท่ีเป�นอยู� 
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2.  กําหนดบทบัญญัติท่ีนายจ,างสามารถท่ีจะบอกกล�าวล�วงหน,าน,อยกว�า 30 วันได,เม่ือเกิด
เหตุสุดวิสัยข้ึน เพ่ือท่ีนายจ,างจะได,จ�ายสินจ,างแทนการบอกกล�าวล�วงหน,าลดลงตามจํานวนวันท่ีไม�ได,
บอกกล�าวล�วงหน,า ดังเช�นท่ีกฎหมายแรงงานประเทศญ่ีปุDนและประเทศสหรัฐอเมริกาได,มีการบัญญัติ
ไว, เพ่ือเป�นการช�วยเหลือและให,ความเป�นธรรมกับฝDายนายจ,างท่ีประสบกับเหตุสุดวิสัยมากข้ึน 

3.  ต้ังพนักงานตรวจแรงงานให,มีอํานาจในการนําฝDายนายจ,างและลูกจ,างท่ีมีการนัดหยุดงาน
เป�นระยะเวลานาน เข,าสู�การตัดสินข,อพิพาทแรงงานท่ีท้ังสองฝDายต,องปฏิบัติตามเพ่ือหยุดการหยุด
งานท่ียาวนานนั้นลง เนื่องจากพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจท่ีจะเข,าไปในสถานประกอบกิจการเพ่ือ
ตรวจสภาพการทํางานและสภาพการจ,างอยู�แล,ว จึงเป�นผู,ท่ีใกล,ชิดกับท้ังนายจ,างและลูกจ,างจึง
เหมาะสมท่ีจะเป�นผู,ปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ)ท่ีเป�นคณะกรรมการไตรภาคีท่ีมีท้ัง
ฝDายนายจ,าง ฝDายลูกจ,างและกรรมการกลาง ท่ีสามารถตัดสินได,อย�างยุติธรรมและเป�นกลางเพ่ือลด
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและเพ่ือรักษาความสัมพันธ)ระหว�างนายจ,างและลูกจ,าง เพ่ือปJองกันการนัด
หยุดงานเป�นระยะเวลายาวนานจนเกิดความเสียหายต�อนายจ,างท่ีจะส�งผลกระทบต�อลูกจ,าง อีกท้ัง
เพ่ือไม�ให,กระทบต�อเศรษฐกิจของประเทศอีกด,วย 

จากท่ีได,กล�าวมาท้ังหมด ต,องการจะแสดงให,เห็นว�าความเป�นธรรมในการจ,างงาน มีผลต�อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความม่ันคงของประเทศได,ส�วนหนึ่ง ซ่ึงเป�นผลจากความมี
ประสิทธิภาพของกฎหมายแรงงาน การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายแรงงานให,มีความเป�นธรรมกับฝDาย
นายจ,าง เพ่ือให,นายจ,างสามารถท่ีจะดําเนินกิจการท่ีจะส�งผลต�อการพัฒนาประเทศได,ทางหนึ่ง แต�
การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายแรงงานต,องอาศัยความร�วมมือจากภาครัฐในการให,การสนับสนุน เพ่ือ
แก,ไขป�ญหาและอุปสรรคต�างๆ รวมท้ังความร�วมมือและความเข,าใจจากฝDายลูกจ,าง 

ท,ายท่ีสุดนี้ผู,วิจัยหวังว�าในอนาคตอันใกล,นี้ พระราชบัญญัติคุ,มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ) พ.ศ.2518 จะได,รับการพัฒนาและปรับปรุง จนสามารถแก,ไขป�ญหา
ให,มีความเป�นธรรมแก�ท้ังฝDายนายจ,างและลูกจ,าง เพ่ือจะได,เกิดความม่ันคงระหว�างนายจ,างและ
ลูกจ,างในการทํางานร�วมกันเพ่ือให,เกิดประสิทธิภาพท่ีจะส�งผลต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศต�อไป 
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