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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการที่

พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ในมาตรา  10 วรรคสอง ที่ได้ระบุให้ 

“ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซ่ึงได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ รวมถึงกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัดให้แล้ว ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ

ประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ” ซ่ึงผลตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ที่ก  าหนดขอบเขตของการบังคับใช้กฎหมายในส่วนเฉพาะการประกันสังคมที่

จะไม่ครอบคลุมกับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ทั้งที่ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน

ประกนัสงัคมเพ่ือสร้างหลักประกนัและความม่ันคงในการด ารงชีวิตให้แก่นายจ้าง พนักงานและลูกจ้าง โดย

การเฉล่ียทุกข์ เฉล่ียสขุ ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสงัคมด้วยการออมและเสียสละเพ่ือส่วนรวมมีหลักการส าคัญ 

ที่มุ่งให้นายจ้าง พนักงานและลูกจ้าง ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวในยามที่ไม่มี

รายได้ รายได้ลดลงหรือมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้ น โดยไม่เป็นภาระให้ผู้อื่นและสังคม การประกันสังคมจึงเป็น

มาตรการหน่ึงซ่ึงก่อให้เกดิความม่ันคงในชีวิต 

ปัญหาการที่ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้

กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม น้ัน ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจะได้รับสิทธิอย่างอื่น

ทดแทนที่เทียบเท่าหรือเหนือกว่ากฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่มอบให้หรือไม่ แต่ถึงอย่างไรกต็าม

สถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนาได้เลง็เหน็ความส าคัญของการให้มีสวัสดิการจึงได้จัดให้มีสวัสดิการด้านอื่นมา

ทดแทน เช่น สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในเร่ืองค่ารักษาพยาบาลที่ได้ปีละ 20,000 บาทต่อคน และ

สามารถรวมสมทบไปในปีถัดไปได้ และมีการสนับสนุนให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพที่สถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนาที่จัดให้แก่พนักงานสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนาทุกคนที่สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซ่ึงเมื่อศึกษาอย่างละเอียดแล้วอาจจะไม่เพียงพอหรือเทียบได้กับ

การจัดให้มีการประกันสังคมให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และถึงแม้ว่าจะระบุไว้ว่า 

การที่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ กอ็าจจะไม่ถูกต้องและยุติธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานที่
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หน่วยงานอื่นมา มีนายจ้างและรัฐบาลร่วมสมทบเงินเข้าประกันสังคม แต่เมื่อผู้ปฏบัิติงานต้องมาส่งตัวเอง

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ในมาตรา 39 จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต้อง

สญูเสยีสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ที่เคยได้รับก่อนจะมาเป็นผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา หรือคน

ที่พ่ึงท างานเป็นที่แรกกจ็ะหมดสทิธิในเร่ืองที่หน่วยงานไม่จัดให้มีประกันสังคม ซ่ึงจะสะท้อนให้เหน็ถึงการ

ขาดสิทธิบางประการในเร่ืองสวัสดิการอันควรพึงได้รับ ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวจึงมีความ

จ าเป็นเหน็สมควรต้องพิจารณาแล้วว่า สมควรจะปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา 

พ.ศ. 2555 ในเร่ืองของมาตรา 10 วรรคสอง ที่มีใจความว่า “ผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ซ่ึงได้รับสวัสดิการและสทิธปิระโยชน์ รวมถึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพที่สถาบันจัดให้แล้ว ให้ได้รับการยกเว้น

ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม...” เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและความเป็นธรรมต่อ

ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต่อไป เพราะการประกันสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ของ

บุคคลต่าง ๆ ในสังคมผ่านการร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ในกรณีที่สมาชิกในสังคมเกิดมีเคราะห์

กรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และไม่มีบุคคลใดต้องการจะให้เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว และ

บุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแล การประกนัสงัคมจึงเป็นโครงการที่รัฐเป็นผู้จัดด าเนินการข้ึนเพ่ือความมุ่งหมาย

ที่จะให้การคุ้มครองป้องกันประชาชนผู้มีรายได้ เพ่ือมิให้ได้รับความเดือดร้อนในความเป็นอยู่ของชีวิต

ตลอดจนเป็นการส่งเสริมส่งเสริมให้ได้รับความมั่นคงในการด ารงชีพอันเป็นหลักประกันร่วมกันส าหรับ

ครอบครัวซ่ึงเป็นหัวใจหลักต่อการพัฒนาองค์กรและพัฒนาประเทศ  

ดังน้ัน การจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจึงเป็น

สิ่งจ าเป็นและเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือแข่งขันในตลาดแรงงาน การ

อ านวยประโยชน์ในด้านความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน และความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ เพ่ือจะได้

เป็นพ้ืนฐานในการผลักดันให้มนุษย์ได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มประสิทธิภาพ และ

สามารถช่วยเหลือผู้อื่น และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน จึงไม่ควรมองข้ามการ

ก าหนดให้ความคุ้มครองในเร่ืองสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ เพ่ิม

มากขึ้น หรืออาจจะปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 โดยก าหนดให้มีการ

ปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม หรืออาจก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจในการก าหนด

กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือประกาศในการบริหารงานบุคคลให้เน้นความส าคัญในการให้ความคุ้มครองใน

เร่ืองสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการ การรักษาพยาบาลไว้ชัดเจน เช่น สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนา

มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และค่าชดเชย ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับกฎหมาย เพ่ือให้

เกิดความเท่าเทยีมและเสมอภาค อันจะก่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคล้องกับ

หลักการของการประกันสังคม และความมั่นคงต่อพนักงานและลูกจ้าง อีกทั้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการยก

ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ก  าลังจะออกนอกระบบต่อไป 
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1. บทน า 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการขาดโอกาสในเร่ืองสิทธิประโยชน์ของ

ผู้ปฏิบั ติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิ วัฒนาที่ ให้ได้ รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับว่าด้วย 

การประกนัสงัคมตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 มีดังต่อไปน้ี   

ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการขาดโอกาสในเร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนาให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับว่าด้วยการประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ

สถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 

การที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นหน่วยงานในก ากับดูแลของรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 และในมาตรา 10 ได้ระบุให้ “กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วย

การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยต้องได้รับความ

คุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่ต ่ากว่าที่ก  าหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วย

เงินทดแทน” 

ส่วนในมาตรา 10 วรรคสอง ได้ระบุไว้ว่า “ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ซ่ึงได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ รวมถึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

จัดให้แล้ว ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกัน

ตนด้วยความสมัครใจ” การก าหนดหลักการดังกล่าวน้ัน แม้ว่าจะเป็นการสอดคล้องกับการบริหารงานใน

รูปแบบที่เป็นอิสระ ไม่ต้องถูกตรวจสอบจากทางราชการเพราะไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนกต็าม  

ประเดน็ส าคัญที่ต้องน ามาเป็นประเดน็วินิจฉัยในคร้ังน้ีกค็ือ การให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ แต่ถ้าหากได้

ค านึงถึงบุคลากรซ่ึงเคยเป็นผู้ปฏบัิติงานหรือลูกจ้างจากสถานที่อื่นซ่ึงมีประกันสังคมมาก่อน ซ่ึงเคยได้รับ

สิทธิประโยชน์ดังกล่าวมาแล้ว แต่จะต้องถูกงดหรือยกเลิก ในสิ่งที่เขาเคยได้รับตลอดมาคือการที่นายจ้าง

ต้องส่งเงินสมทบให้คร่ึงหน่ึงส าหรับการส่งเงินค่าประกันสังคมรายเดือนน้ัน จะหมดลงทันทีโดยผลของ

พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ในมาตรา 10 ซ่ึงจะสะท้อนให้เหน็ถึงความไม่ได้

รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ที่ลูกจ้างทั่ว ๆ ไปพึงได้รับตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ย่อมจะเป็นการไม่ยุติธรรมส าหรับผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา เพราะถ้าเป็นกจิการของเอกชนทั่ว ๆ ไป ลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานซ่ึงกจ็ะ

รวมถึงการมีประกันสังคมด้วย ดังน้ัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากส็มควรที่จะให้ผู้ปฏบัิติงานในสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้รับการปฏิบัติที่ไม่น้อยกว่ากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เน้นในเร่ืองของ

การได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน เพราะว่าสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีฐานะไม่ใช่ส่วน

ราชการ และไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ แต่เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนาจะได้เกดิความม่ันใจในการด ารงชีพ และการปฏบัิติหน้าที่ของตนเองอย่างเกดิประสทิธภิาพสงูสุด  
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ประเด็นปัญหา คือ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีให้แก่

ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แต่กลับให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย

การประกันสังคม น้ัน จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเสียสิทธิอื่นใดอันพ่ึงจะได้รับ

ประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม 

 

2. ความหมาย ลกัษณะ ความเป็นมา และหลกัการหรือความจ าเป็นที่เกีย่วกบัการไม่ตอ้งอยู่ภายใต้

กฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคมของผูป้ฏิบติังานในสถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา ตามพระราชบญัญติั

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา พ.ศ. 2555 

    2.1 ความหมายและแนวคิดของการคุ้มครองแรงงาน 

ความเป็นมาของการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือ พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

โดยก าหนดมาตรฐานข้ันต ่าในการจ้างการใช้แรงงาน และการจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการท างาน เพ่ือให้

ผู้ท างานมีสุขภาพ อนามัยอันดีและมีความปลอดภัยในชีวิต และร่างกาย และได้ค่าตอบแทนตามสมควร 

กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ลักษณะของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญา 

กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย สัญญา หรือข้อตกลง ความหมายการ

คุ้มครองแรงงาน หมายความว่า การเกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยก าหนดมาตรฐาน

ข้ันต ่าในการจ้างการใช้แรงงานและการจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการท างาน เพ่ือให้ผู้ท างานมีสุขภาพ

อนามัยอันดีมีความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายและได้รับค่าตอบแทนตามสมควร กฎหมายคุ้มครอง

แรงงานที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ซ่ึงนับว่ากฎหมายการคุ้มครองแรงงานได้ให้ความส าคัญกับความปลอดภัย

ในชีวิตและร่างกายของแรงงานโดยให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม  

    2.2 ความหมาย ลักษณะ และแนวคิดของการประกนัสงัคม  และทฤษฎีการประกนัสงัคม  

ความหมาย ลักษณะ และแนวคิดของของการประกันสังคมได้มีองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ ได้สรุปความเป็นมาของการประกันสังคมไว้ว่า จุดเร่ิมต้นของการประกันสังคมได้ก าเนิดในสมัย

นายกรัฐมนตรีบีสมาร์กของประเทศสหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนี และเร่ิมต้นที่จะมีการประกันสุขภาพ เม่ือ

ปี พ.ศ. 2426 ต่อมาได้มีการเจบ็ป่วยจากการท างาน ท าให้เกิดการประกันทุพพลภาพและชราภาพ ระบบการ

ประกันสังคมจึงได้เร่ิมต้นขึ้นจากประเทศน้ี ได้บังคับใช้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกจ้าง ทั้งที่มีทักษะและ

ไม่มีทักษะรวมไปถึงเยาวชน ผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ให้

ความหมายว่า การประกันสังคม คือ การได้รับการค า้ประกันทางด้านสุขภาพ และฐานะทางเศรษฐกิจของ

เอกชนแต่ละคนเราต้องอยู่ในการได้รับภมูิคุ้มกันในการต้องเผชิญความขาดแคลนรายได้ อันเน่ืองมาจากการ

สูญเสียรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือมีรายได้น้อยไม่พอต่อการครองชีพ หรือด ารงชีวิต ด้วยความ

คุ้มครองในอุบัติเหตุหรือความเดือดร้อนจากความเจ็บป่วย การคลอดบุตร และภัยอันตรายที่ร้ายแรง เช่น 

การพิการ หรือทุพพลภาพ การชราภาพ และการว่างงาน  
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คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ความหมายของการประกันสังคมว่า คือ

วิธีการทางเศรษฐศาสตร์อย่างหน่ึงเพ่ือประกันความม่ันคงทางการเงิน รายได้แก่บุคคลที่มีอาชีพบาง

ประเภทและครอบครัวในยามที่มีเหตการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงที่ไม่พึงจะเกิดข้ึน เช่น ความเจบ็ป่วย พิการ 

ทุพพลภาพ ชราภาพ เป็นเหตุให้ขาดรายได้ โดยผู้รับประโยชน์จากโครงการน้ีจะเสียสละรายได้บางส่วนใน

ระหว่างท างานหาเล้ียงชีพ เป็นเงินสะสม อดออมไว้ใช้ในอนาคต แล้วแต่รายงวด โดยเมื่อมีเหตุการณ์

เกดิขึ้น จะไม่มีความจ าเป็นต้องสอบสวน ถือเป็นสทิธขิองผู้ประกนัตน 

ลักษณะและแนวคิดของการประกันสังคมเกิดขึ้ นพร้อมกับค าว่า “สังคมสงเคราะห์” การ

ประกนัสงัคม หมายถึง ความสมัพันธข์องบุคคลต่างๆ ในสงัคมผ่านการร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ในกรณีที่สมาชิกในสงัคมเกิดมีเคราะห์กรรมที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และไม่มีบุคคลใดต้องการ

จะให้เกิดข้ึนกับตนเอง ครอบครัว และบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแล เช่น เกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ล้มตาย 

ทุพพลภาพ ตกงาน หรือการขาดไร้ผู้อุปการะเล้ียงดู การประกันสังคมจึงเป็นโครงการที่รัฐเป็นผู้จัด

ด าเนินการข้ึนเพ่ือความมุ่งหมายที่จะให้ความคุ้มครองป้องกันประชาชนผู้มีรายได้มิให้ได้รับความ

เดือดร้อนในความเป็นอยู่ของชีวิต และส่งเสริมให้ได้รับความมั่นคงในการด ารงชีพอันเป็นหลักประกัน

ร่วมกันโดยมีหลักการส าคัญอยู่ที่จะจัดให้ประชาชนแต่ละคนช่วยเหลือตัวเอง ช่วยเหลือครอบครัว และ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัระหว่างบุคคลในสงัคมด้วยการเกบ็ออมเงินรายได้ประจ าตามความสามารถของตน

สะสมไว้ในกองทุนกลางหรือที่เรียกว่า  กองทุนประกนัสงัคม โดยมีนายจ้าง  และรัฐบาลช่วยออกสมทบทุน

เข้ากองทุนนี้ ให้อกีฝ่ายละส่วนเพ่ือให้กองทุนมีจ านวนมากเพียงพอแก่การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ หรือสามารถบ าบัดความเดือดร้อนอันเน่ืองในกรณีการคลอดบุตร การมีบุตรมากหรือมี

ครอบครัวขนาดใหญ่ การเจบ็ป่วย การประสบอุบัติเหตุหรือเป็นโรคอันเกิดจากการท างาน การพิการ หรือ

ทุพพลภาพ การว่างงาน การชราภาพ และมรณภาพ โดยจะจ่ายให้สมาชิกหรือผู้ประกันตนเป็นเงิน สิ่งของ 

และบริการ หรืออาจจ่ายทั้งเงิน สิ่งของ และบริการให้กไ็ด้ ซ่ึงเป็นสิ่งที่คนในสังคมควรให้ความส าคัญ และ

กล่าวได้ว่าสงัคมทุกสงัคมจะถือว่าการเกิด แก่ เจบ็ ตาย การว่างงานหรือการขาดรายได้ในกรณีต่างๆ ของ

บุคคลเป็นไปตามยถากรรมไม่ได้  บุคคลในสังคม และสังคมจะต้องมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือจัดการให้หลุด

พ้นจากสภาพความเดือดร้อนโดยทนัท ีทั้งน้ี กโ็ดยความมุ่งหมายที่จะให้ประชาชนแต่ละคนมีหลักประกัน

ในการด ารงชีวิตด้วยความม่ันคง ตั้งแต่เกดิจนกระทั่งวาระสดุท้ายของชีวิต  คือ  ความตาย  และเสริมสร้าง

สงัคมและประเทศชาติให้มีเสถียรภาพเป็นปึกแผ่นแน่นหนา และวิวัฒนาการของระบบการประกนัสงัคมใน

ประเทศไทยเร่ิมมีตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2549-2533 เพ่ือผลักดันการประกันสังคมให้ครอบคลุมถึงการ

เจ็บป่วยนอกจากการปฏิบัติงาน จนได้มีการผลักดันให้ออกกฎหมายและได้สรุปร่างพระราชบัญญัติ

ประกันสังคมและให้ความเห็นชอบ ได้รับการอนุมัติเม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2532 โดยสภา

ผู้แทนราษฎร และเร่ิมด าเนินการผลักดันบังคับใช้อย่างจริงจังเม่ือวันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2533 กระทั่ง

มีการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้ นอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของส านักงานประกันสังคม กล่าวได้ว่า 

กฎหมายประกันสังคมเกิดข้ึนเน่ืองจากระบบการจ้างงาน การเปล่ียนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่ระบบ

สงัคมอุตสาหกรรม  
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    2.3 หลักการหรือความจ าเป็นที่เกี่ยวกับการไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมของ

ผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555  

กฎหมายเร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของไทย การศึกษาหลัก

กฎหมายเร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันสถาบันอุดมศึกษาของไทยในส่วนน้ีจะเป็น

การศึกษาเฉพาะสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันสถาบันอุดมศึกษาที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา กล่าวคือเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ 

เน่ืองจากสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐจะมีระบบบริหารจัดการที่มีอิสระแยกออกจากระบบราชการ 

(Autonomous university) แต่ยังได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป (Block grant) ที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี

โดยตรงเพ่ือใช้จ่ายตามความจ าเป็นในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือประกัน

คุณภาพการศึกษา อีกทั้ง ความต้องการที่ส าคัญ คือ ความปลอดภัยในชีวิตของผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนาไม่ว่าจะอยู่ในส านักงานหรืออยู่นอกส านักงาน โดยตามพระราชบัญญัติสถาบันดนตรี

กลัยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 และในมาตรา 10 ได้ระบุให้ “กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้ปฏบัิติงานของมหาวิทยาลัยต้องได้รับความคุ้มครองและประโยชน์

ตอบแทนไม่ต ่ากว่าที่ก  าหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน” 

ส่วนในมาตรา 10 วรรคสอง ได้ระบุไว้ว่า “ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

ซ่ึงได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ รวมถึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา  

จัดให้แล้ว ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะประกัน

ตนด้วยความสมัครใจ” อาจจะเกดิจากแนวคิดที่ว่าการประกนัสงัคมอาจส่งผลต่อภาระที่สถาบันดนตรีกัลป์

ยาณิวัฒนาต้องรับผิดชอบ แต่ได้มีการออกข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยสวัสดิการและ

ประโยชน์เกื้อกูลอื่นส าหรับผู้ปฏบัิติงานในสถาบัน พ.ศ. 2556 เพ่ือเป็นสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น

ส าหรับผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา แต่กลับไม่มีการระบุว่า หากเสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุนอก

สถานที่ จะมีการทดแทนอย่างไร จึงท าให้ผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาอาจเสียสิทธิ และได้

สทิธน้ิอยกว่าในประกนัสงัคม 

 

3. มาตรการทางกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกบัสิทธิประโยชนข์องผูป้ฏิบติังานในสถาบนัดนตรีกลัยา 

ณิวฒันาที่ใหไ้ดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบัว่าดว้ยการประกนัสงัคม ตามพระราชบญัญติั

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา พ.ศ. 2555 เปรียบเทียบกบักฎหมายต่างประเทศ 

การที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาออกพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 

โดยการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานใน

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต้องสูญเสียสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เคยได้รับก่อนจะมาเป็นพนักงานที่สถาบัน

ดนตรีกัลยาณิ วัฒนา หรือคนที่ พ่ึงท างานเป็นที่แรกก็จะหมดสิทธิในเ ร่ืองที่หน่วยงานไม่จัดให้มี

ประกันสังคม ซ่ึงจะสะท้อนให้เหน็ถึงความไม่สอดคล้องกับในตัวพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิ
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วัฒนา พ.ศ. 2555 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข

พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ในเร่ืองของมาตรา 10 ที่ มีใจความว่า 

“ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาซ่ึงได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ รวมถึงกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพที่สถาบันจัดให้แล้ว ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม” 

เพ่ือให้เกดิความเหมาะสมและความเป็นธรรมต่อผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต่อไป โดยขอ

ยกข้อกฏหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเปรียบเทยีบเพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงต่อไป ดังน้ี  

     3.1 กฎหมายภายในประเทศไทย 

           3.1.1 กฎหมายเร่ืองสทิธปิระโยชน์ของผู้ปฏบัิติงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

       ปรากฏในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 จะปรากฏอยู่ในมาตรา 

9 และมาตรา 16 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังต่อไปนี้  

                     3.1.1.1 การก าหนดให้ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับ

แห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพันธ ์  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก าหนดหลักกฎหมายเร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 

2533 โดยก าหนดว่า ให้กิจการของมหาวิทยาลัยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพันธ ์ 

  3.1.1.2 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด

ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสทิธปิระโยชน์ 

มหา วิ ทย า ลั ย เ ทค โน โ ล ยี สุ ร น า รี ไ ด้ ก า หนด โดยสภ ามห า วิ ทย า ลั ย เ ทค โน โ ล ยี 

สุรนารีเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ โดย

ก าหนดไว้ในมาตรา 16 (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ว่าสภา

มหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะมีอ านาจหน้าที่

ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน 

ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และประโยชน์เกื้ อกูลอื่น การบรรจุ แต่งตั้ง การให้ได้รับเงินเดือนหรือ

ค่าจ้าง การออกจากงาน ระเบียบวินัย การลงโทษ การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ การลงโทษของพนักงาน

และลูกจ้าง แต่มิได้ระบุถึงการไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม แต่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี มีการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม ได้แก่ สวัสดิการการ

รักษาพยาบาล สวัสดิการด้านการท างานและการมีรายได้ สวัสดิการเงินสงเคราะห์กรณีพนักงานถึงแก่

กรรม สวัสดิการเงินทดแทน สิทธิการลา สิทธิการได้รับเงินชดเชย สิทธิการได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

สวัสดิการเงินยืมเพ่ือซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ สิทธิในการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. 

สทิธใินการเป็นสมาชิก ช.พ.ส. สวัสดิการตามโครงการตรวจสขุภาพประจ าปี การมีรถรับส่งนักเรียนส าหรับ

บุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย การมีสถานพัฒนาเดก็ก่อนวัยเรียน และการมีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ 

เป็นต้น 
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  3.1.2 หลักกฎหมายเร่ืองสิทธปิระโยชน์ของผู้ปฏบัิติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล 

 ส าห รับก าร เ ลือก ศึกษาห ลักกฎหมาย เ ร่ื อ งสิ ทธิป ร ะ โยช น์ ขอ ง ผู้ปฏิ บั ติ ง า น ใน

มหาวิทยาลัยมหิดล เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐที่มี

ความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นอย่างมาก เน่ืองจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่ร่วมกับคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ช่วยกันผลักดัน

ให้มีการก่อตั้งสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ส าหรับสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปรากฏใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 มีดังต่อไปนี้  

 3.1.2.1 การก าหนดให้ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่ง

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่ก็ไม่ได้ระบุว่า ให้ได้รับการ

ยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดหลักกฎหมายเร่ือง

สิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล ไว้ในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2550 โดยก าหนดว่า กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง

แรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์เท่าน้ัน และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีอ านาจ

หน้าที่ในการก าหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ซ่ึงก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมหิดลเป็น

หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ก  าหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ โดยก าหนดไว้ในมาตรา 24 

(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ว่า สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่

ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยอ านาจ และหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึงออกข้อบังคับว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและการออกข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยต้อง

เป็นไปเพ่ือความเป็นธรรม สร้างขวัญและก าลังใจ ซ่ึงสทิธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยจะปรากฏใน

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล 

3.1.3 หลักกฎหมายเร่ืองสทิธปิระโยชน์ของผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา 

  3.1.3.1 หลักกฎหมายเร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่

ปรากฏในพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 มีดังต่อไปนี้  

        3.1.3.1.2 การก าหนดให้ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ไม่ตกอยู่ภายใต้

บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์  สถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนาก าหนดหลักกฎหมายเร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ไว้

ในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 โดยก าหนดว่า กิจการของ

สถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และ

กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันต้องได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนไม่

น้อยกว่าที่ก  าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

หน่วยงานของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาที่ มีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดค่าตอบแทน 

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ โดยได้ก าหนดสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจ

หน้าที่ก  าหนดค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ โดยก าหนดไว้ในมาตรา 11 (5) แห่ง
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พระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ว่า สถาบันมีอ านาจและหน้าที่กระท าการต่าง ๆ 

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน กล่าวคือ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

ช้ันสูงในทางดนตรีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ

ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันมีอ านาจและหน้าที่ในการก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทน

พิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สทิธปิระโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏบัิติงานในสถาบัน ตามหลักเกณฑ ์

วิธีการ และเง่ือนไขที่ก  าหนดในข้อบังคับของสถาบันต่อมาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจึงได้ออกข้อบังคับ

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นส าหรับผู้ปฏบัิติงานในสถาบัน พ.ศ. 

2556 เพ่ือก าหนดสวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏบัิติงานในสถาบัน แต่ในการ

น้ี ข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้ อกูลอื่นส าหรับผู้ปฏิบัติงานใน

สถาบัน พ.ศ. 2556 ที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นพ้ืนฐานของสวัสดิการที่จัดให้มีแก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน

ดนตรีกลัยาณิวัฒนา ซ่ึงยังไม่เพียงพอหรือเทยีบได้กบัการจัดให้มีการท าประกันสังคมให้แก่ผู้ปฏบัิติงานใน

สถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนา 

3.2 กฎหมายต่างประเทศ  

ในที่น้ีขอยกหลักกฎหมายต่างประเทศที่เอามาวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เหน็ถึงความส าคัญใน

การจัดให้มสีวัสดิการเร่ืองสขุภาพหรือสะท้อนหลักการประกันสังคมจากหน่วยงานที่เป็นนายจ้างการศึกษา

หลักกฎหมายเร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของต่างประเทศ ผู้ศึกษาได้เลือก

ศึกษากฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of 

Austria) และสาธารณรัฐฝร่ังเศส (Republic of France) โดยสรุปหลักกฎหมายของแต่ละประเทศได้

ดังต่อไปนี้  

3.2.1 สาธารณรัฐสงิคโปร์ (Republic of Singapore) 

จากการศึกษาของส านักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผลร่วมกับบริษัท เอก็เซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท ์

จ ากัด ท าให้ทราบว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์มีหลักกฎหมายที่ก  าหนดให้นายจ้างจะต้องจัดสวัสดิการแก่

แรงงาน ลูกจ้าง และคนท างานที่งานในสิงคโปร์ โดยมีแนวทางและหลักการส าคัญที่เกี่ยวกับสวัสดิการและ

สิทธิประโยชน์ของผู้ปฏบัิติงานในสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ เช่น สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่

แรงงานทั่วไปตามกฎหมายแรงงาน ฉบับที่ 17 ปี ค.ศ. 1968 ( The Employment Act  (Act 17 of 

1968 )) เป็นกฎหมายที่ก  าหนดมาตรการคุ้มครองแรงงานและก าหนดการจัดสวัสดิการแรงงานโดยทั่วไป

ให้แก่ลูกจ้างของกิจการ รวมถึงคนท างานซ่ึงท างานให้นายจ้างตามสัญญาว่าจ้างให้ท างาน (Contract of 

Service) ที่มีอยู่กับนายจ้างด้วย ซ่ึง กฎหมายแรงงานจะก าหนดให้มีการคุ้มครองแรงงานทั้งแรงงานซ่ึงมี

สัญชาติสิงคโปร์และแรงงานต่างด้าว โดยไม่มีข้อแตกต่างระหว่างแรงงานช่ัวคราว แรงงานตามสัญญาจ้าง

งาน หรือแรงงานที่รับค่าจ้างเป็นรายวัน ส าหรับหลักเกณฑ์เร่ืองสวัสดิการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแรงงาน 

ฉบับที่ 17 ปี ค.ศ. 1968 และ The Employment of Part-Time Employees Regulations เพ่ือคุ้มครอง

แรงงานทั่วไป ได้แก่ เวลาพัก วันหยุดประจ าสัปดาห์ (Weekend) วันหยุดตามประเพณี (Public 

Holidays) วันหยุดพักผ่อนประจ าปี (Annual Leave) สิทธิลาป่วย (Sick Leave) สิทธิได้รับอนุญาตให้

197



จัดตั้งร้านค้าหรือโรงอาหาร (Shop or Canteen) สิทธิการลาคลอดบุตร (Maternity Leave) สิทธิการลา

เพ่ือดูแลบุตร (Childcare Leave) สิทธิการลาเพ่ือดูแลบุตรโดยบิดา (Paternity Leave) สิทธิการลาเพ่ือ

ดูแลบุตรบุญธรรม (Adoption Leave) สิทธิการลาเพ่ือดูแลบุตรซ่ึงเป็นทารกโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (Unpaid 

Infant Care Leave) สิทธิประโยชน์ด้านอนามัยพ้ืนฐาน และสวัสดิการอื่น ๆ ทั้งน้ี ลูกจ้างยังที่ได้รับ

ประโยชน์ความคุ้มครองตามกฎหมายการชดเชยการบาดเจบ็จากการท างาน และยังมีสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์แก่แรงงานทั่วไปตามกฎหมายเกษียณอายุและการจ้างงาน เพ่ือมอบให้แก่แรงงานกฎหมาย

เกษียณอายุเป็นสทิธปิระโยชน์ในการคุ้มครองลูกจ้างกรณีเกษียณอายุงานตามกฎหมาย ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้

กับลูกจ้างที่มีสัญชาติสิงคโปร์และลูกจ้างผู้มีที่อยู่ถาวรในสิงคโปร์ทุกคน โดยกฎหมายฉบับน้ีก าหนดให้

ลูกจ้างเกษียณจากการท างานเมื่ออายุ 62 ปี แต่อาจได้รับการว่าจ้างให้กลับเข้าท างานได้จนถึงอายุ 65 ปี 

และกฎหมายก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ที่จะต้องเสนอให้มีการว่าจ้างลูกจ้างที่มีอายุครบ 62 ปีแล้วกลับเข้า

ท างานใหม่เป็นระยะเวลาอีกอย่างน้อยหน่ึงปี และก าหนดให้ท าสัญญาจ้างงานแบบปีต่อปีจนกว่าลูกจ้างจะ

อายุครบ 65 ปี อีกทั้งยังมี สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามโครงการประกันรายได้ ( Workfare Income 

Scheme) เป็นโครงการของรัฐบาลสิงคโปร์ เพ่ือคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง โดยเฉพาะการ

ช่วยเหลือแรงงานด้านค่าจ้างที่เป็นลูกจ้างสูงอายุและมีรายได้น้อย (Older Low-Wage Workers) ซ่ึง

ท างานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลายาวนานและสมทบเงินเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพกลาง 

3.2.2 สาธารณรัฐออสเตรีย (Republic of Austria) 

  การจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของสาธารณรัฐออสเตรียพนักงานที่

เป็นชาวสาธารณรัฐออสเตรียหรือไม่ใช่ชาวสาธารณรัฐออสเตรียแต่ได้ทำ างานกับบริษัทใด โดยมีฐานที่

ต้ังอยู่ในเขตใดที่อยู่ในสาธารณรัฐออสเตรีย ให้น ากฎหมายในเขตอ านาจศาลที่บริษัทน้ันต้ังอยู่มาใช้บังคับ

กบัพนักงานผู้น้ัน หากพนักงานท างานให้กบับริษัทใหญ่ที่อยู่นอกเขต แต่พนักงานผู้น้ันท างานในสาขาที่อยู่

สาธารณรัฐออสเตรียกใ็ห้มีสิทธิที่จะคุ้มครองตามกฎหมายที่บังคับใช้ในพ้ืนที่ น้ันโดยอนุโลม โดยข้อ

กฎหมายจะให้การคุ้มครองพนักงานในเบ้ืองต้นมีลักษณะ ดังน้ี 

  3.2.2.1 สิทธิในการคุ้มครองเร่ืองช่ัวโมงของการท างานและค่าชดเชยวันหยุดประจ าปี

ขั้นต ่า 

  3.2.2.2 สทิธใินการคุ้มครองเร่ืองเงินเดือน (ตัวอย่างเช่นการเจบ็ป่วยค่าใช้จ่าย) 

  3.2.2.3 สทิธใินการคุ้มครองเร่ืองพนักงานตั้งครรภ์หรือคนพิการ 

  3.2.2.4 สิทธิในการคุ้มครองเร่ืองการแสดงผลงานของพนักงานและสิทธิมนุษยชนขั้น

พ้ืนฐาน 

  3.2.2.5 สิทธิในการ คุ้มครองเ ร่ืองการ รักษาเท่า เทียมกันของชายและหญิง               

                       3.2.2.6 สทิธใินการคุ้มครองเร่ืองการเลิกจ้าง 

  3.2.2.7 สิทธิในการคุ้มครองเร่ืองบริการรับส่งโดยอัตโนมัติสิทธิและข้อผูกพันกับ

นายจ้างใหม่ภายใต้การโอนการป้องกนัของพนักงานในการล้มละลายของนายจ้าง เป็นต้น 

3.2.3 สาธารณรัฐฝร่ังเศส (Republic of France) 
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       ในสาธารณรัฐฝร่ังเศสทนัทีที่สมัครงานพนักงานต้องเข้าท าสัญญาตามกฎหมายแรงงาน

ฝร่ังเศสและพนักงานจะได้รับสทิธิประโยชน์ที่กว้างขวาง นอกจากน้ียังมีค่าจ้างที่มีราคาแพงมาก และยังได้

เงินสวัสดิการสมทบกองทุนประกันสังคม และในแง่ของการประกันสังคมในสาธารณรัฐฝร่ังเศส ยัง

ครอบคลุมไปถึงนักศึกษาของสาธารณรัฐฝร่ังเศส และนักศึกษาต่างชาติกจ็ะได้รับประโยชน์จากระบบการ

ประกนัสังคมที่ชัดเจน ซ่ึงสาธารณรัฐฝร่ังเศสใส่ใจต่อสวัสดิการด้านการดูแล รักษาพยาบาล ตลอดจนการ

จ้างงาน และการช่วยเหลือเร่ืองค่าเล้ียงดูบุตร และยังดูแลไปถึงนักศึกษาอีกด้วย ซ่ึงกฎระเบียบ จะอยู่

ภายใต้การดูแลโดยผู้ตรวจสอบการท างานของท้องถิ่น พนักงานหรือลูกจ้างยังสามารถปรึกษาและสามารถ

ให้ข้อมูลและค าแนะน าเกี่ยวกับนายจ้าง โดยทั่วไป กฎหมายสาธารณรัฐฝร่ังเศส ห้ามมีการเลือกปฏิบัติ 

โดยนายจ้างต้องค านึงถึงพ้ืนฐานของเพศ ศาสนา เช้ือชาติ อายุ เพศที่สนใจ ลักษณะทางกายภาพ หรือช่ือ 

และมีกฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับโอกาสในการท างานที่เท่าเทียมกันส าหรับผู้ชายและผู้หญิง 

ชาวต่างชาติที่มีเงินเดือนมีการจ้างงาน เป็นต้น 

 

4. ปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาการขาดโอกาสในเรื่องสิทธิประโยชนข์องผูป้ฏิบติังานในสถาบนัดนตรี

กลัยาณิวฒันาทีใ่หไ้ดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งอยู่ภายใตบ้งัคบัว่าดว้ยการประกนัสงัคม ตามพระราชบญัญติั

สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา พ.ศ. 2555 

สิทธิมนุษยชนได้กล่าวถึงสาเหตุที่มนุษย์ต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เน่ืองจาก

มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วย่อมมีสิทธิในตัวเอง มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์มีเกียรติภูมิที่เกิดมาเป็นมนุษย์ 

และ มนุษย์ทุกคนเกดิมามีฐานะไม่เทา่เทยีมกัน ทุกประเทศจึงต้องมีการออกกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม และการสร้างความเท่าเทียมทางด้านชีวิตและความเป็นอยู่ 

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา แต่กลับให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม น้ันอาจจะท าให้

ผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนาเสียสิทธิอื่นใดอันพ่ึงจะได้รับประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกนัสงัคม สรุปประเดน็ปัญหาได้ดังต่อไปน้ี 

4.1 ปัญหาการขาดโอกาสในเร่ืองสทิธปิระโยชน์ของผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนาที่

เกี่ยวกบัด้านการรักษาพยาบาล 

เมื่อเปรียบเทยีบเร่ืองสทิธปิระโยชน์ของผู้ปฏบัิติงานในส่วนของสิทธิประโยชน์ของต่างประเทศ

น้ัน ได้มีกฎหมายหลายอย่างที่ครอบคลุมและมีความละเอียดอ่อนในการให้สิทธิประโยชน์ที่สามารถเข้าถึง

ได้เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตประจ าวัน และการท างาน อย่างเช่น สิทธิประโยชน์ตาม The Work Injury 

Compensation Act ที่ก  าหนดโดยกฎหมายสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่ให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่

แรงงานทั่วไป เป็นสิทธิประโยชน์ที่ให้ความคุ้มครองที่มีข้อได้เปรียบหลายด้าน ได้แก่ การได้รับเงินค่า

ทดแทนรวดเรว็ขึ้นโดยไม่จ าเป็นต้องพิสจูน์ความรับผิดของตนเองก่อนส่วนกรณีสทิธปิระโยชน์ คุ้มครองใน

โรคที่อาจจะเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะในการท างาน แบ่งออกเป็นโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ 

โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสีย มลพิษจากรังสี สารเคมี 
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สัตว์น าโรค และโรคที่เกิดกับผิวหนังและดวงตา หรือตามกฎหมายของสาธารณรัฐออสเตรียที่ได้ให้สิทธิ

ประโยชน์เกี่ยวกบัสุขภาพและความปลอดภัยของระบบต่าง ๆ ในด้านกายภาพ ซ่ึงเป็นสาเหตุที่เป็นผลต่อ

สุขภาพและความปลอดภัย โดยมีการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดในที่ท  างานช่วยคุ้มครองไม่ให้

พนักงานเสี่ยงอันตรายหรือได้รับความรู้ ทักษะในการป้องกันสุขภาพด้วย ซ่ึงถือว่าสิทธิประโยชน์ของ

ประกันสังคมมีการตอบสนองต่อผู้ปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งในกรณีเจ็บป่วยในส านักงาน เจ็บป่วยนอก

ส านักงาน และ อุบัติเหตุภายในส านักงาน อุบัติเหตุนอกส านักงาน แต่เน่ืองด้วยสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนายังไม่มีการครอบคลุมในเร่ืองของสวัสดิการด้านการประกันสังคม แต่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐและเป็นนิติบุคคล  จึงสามารถมีการปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อบังคับ 

ระเบียบ หรือประกาศเพ่ือจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลเพ่ิมเติมได้ เพ่ือให้เท่า

เทยีมกบัประกนัสงัคม และท าให้เกดิความยุติธรรมกบัผู้ปฏบัิติงาน  

4.2 ปัญหาการขาดโอกาสในเ ร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยา 

ณิวัฒนา ที่เกี่ยวกบัด้านสวัสดิการทดแทนถึงแก่ความตายหรือเสียชีวิต 

เมื่อเปรียบเทียบการทดแทนถึงแก่ความตายหรือเสียชีวิต ตามประกันสังคมให้ค่าท าศพ 

40,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ ในส่วนของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาด้านสวัสดิการทดแทน ใน

กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานคนใดถึงแก่กรรมนอกจากเงินทดแทนหรือผลประโยชน์ที่พึงได้รับ สถาบันจะจ่ายเงิน

สงเคราะห์กรณีถึงแก่กรรมให้แก่ผู้ได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือก าหนดผู้รับประโยชน์ ได้แก่ 

เงินเดือนในเดือนที่ถึงแก่กรรมจะจ่ายให้เตม็เดือน เงินค่าท าศพจ านวน 30,000 บาท ซ่ึงน้อยกว่าใน

ประกันสังคม และมีการปรับปรุงประกันสังคม มีผลบังคับใช้ เม่ือวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้มีการ

เปล่ียนแปลงสทิธปิระโยชน์ของประกนัสงัคม ในด้านการถึงแก่กรรมหรือเสยีชีวิต  

4.3 ปัญหาการขาดโอกาสในเ ร่ืองสิทธิประโ ยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยา 

ณิวัฒนาที่เกี่ยวกบัด้านเงินค่าตอบแทนที่จะได้รับกรณีทุพพลภาพ 

     สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประเทศที่ ใ ห้ความส า คัญกับกฎหมายเกี่ ยวกับการ

ประกันสังคมการทดแทนในกรณีทุพพลภาพ และพระราชบัญญัติประกันสังคม ในกรณีที่ผู้ประกันตน

ทุพพลภาพอันมิใช่เน่ืองจากการท างานให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ 50 ของ

ค่าจ้าง ตลอดชีวิต มาตรา  57 ของพระราชบัญญัติประกันสังคม ยังระบุรายละเอียดต่อไปว่าถ้าหากต่อมา

ในภายหลังปรากฏว่าเหตุทุพพลภาพน้ันมีสภาพเสื่อมลง ถ้าคณะกรรมการการแพทย์วินิจฉัยว่าการทุพพล

ภาพน้ันเสื่อมลงไปจากที่เคยวินิจฉัยไว้ ให้เลขาธิการพิจารณาเพ่ิมเงินทดแทนการขาดรายได้น้ันได้ แต่

สถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนายังไม่มีสวัสดิการครอบคลุมถึงประเดน็นี้  

4.4 ปัญหาการขาดโอกาสในเ ร่ืองสิทธิประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรี 

กลัยาณิวัฒนาที่เกี่ยวกบัด้านเงินค่าตอบแทนที่จะได้รับกรณีเกดิการชราภาพ 

ผู้ปฏิบัติงานต้องการความปลอดภัยในชีวิตของตน ซ่ึงอยู่ในทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์

ข้ันที่ 2 ความต้องการความปลอดภัยไม่ว่าจะอยูในส านักงาน หรืออยู่นอกส านักงาน ซ่ึงในข้อบังคับสถาบัน

ดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้ อกูลอื่นส าหรับผู้ปฏบัิติงานในสถาบัน พ.ศ. 2546 
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ไม่มีการระบุว่า หากเกษียณอายุ เน่ืองด้วยสภาพร่างกายไม่อ านวยกไ็ม่สามารถประกอบอาชีพเพ่ือหาเล้ียง

ตนเองอย่างอื่นได้  จะได้รับการทดแทนอย่างไร จึงท าให้ผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาอาจ

เสียสิทธิ และได้สิทธิน้อยกว่าในประกันสังคม เน่ืองจากผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาย่อมมี

บุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแล ไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา ทายาท หรือ คู่สมรสและจากปัญหาการประกันสังคม

กรณีเกิดการชราภาพในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาด้านสวัสดิการทดแทนในกรณีที่เกิดการชราภาพไม่มี 

จึงอยากให้มีสทิธปิระโยชน์และเงินทดแทน บ านาญชราภาพในข้อบังคับสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าด้วย

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นส าหรับผู้ปฏบัิติงานในสถาบัน 

 

5. บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาแต่ล่ะประเด็นปัญหาแล้วเห็นว่า สาเหตุของปัญหาการที่

ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ

ประกันสังคม น้ัน แต่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้จัดให้มีสวัสดิการด้านอื่นมาทดแทน เช่น สวัสดิการ

และสิทธิประโยชน์ รวมถึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพที่สถาบันจัดให้แล้ว อาจจะไม่เพียงพอ และการที่ไม่ตัด

สิทธิที่จะประกันตนด้วยความสมัครใจ กอ็าจจะไม่ถูกต้องและยุติธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรี

กัลยาณิวัฒนาและการที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาออกพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 

2555 โดยการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม จะท าให้ผู้ปฏบัิติงาน

ในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาต้องสูญเสียสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เคยได้รับก่อนจะมาเป็นพนักงานที่

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา หรือคนท างานเป็นที่แรกก็จะหมดสิทธิในเร่ืองที่หน่วยงานไม่จัดให้มี

ประกันสังคม ซ่ึงจะสะท้อนให้เหน็ถึงความไม่สอดคล้องกับในตัวพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา พ.ศ. 2555 ดังน้ัน การจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจึง

เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือแข่งขันกบัตลาดแรงงานประเภทพนักงานองค์กร พนักงานในหน่วยงานอิสระที่อยู่ภายใต้

การก ากับของรัฐ เพ่ือความย่ังยืนขององค์กร โดยทั้งน้ีต้องอาศัยวิธีการหน่ึงที่ยึดหลักการพ่ึงตนเอง และ

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของพนักงานภายในองค์กรร่วมด้วย มีความมุ่งหมายที่จะเป็นหลักการพ่ึงตนเอง 

และช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของคนที่ท  างานภายในองค์กร โดยเพ่ิมเติมหลักประกันให้กับพนักงานเพ่ือให้

พนักงานได้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่และท าหน้าที่ของตนเองตามภาระที่ได้รับมอบหมายอย่างเตม็ที่ 

โดยเฉพาะเงินบ านาญชราภาพเป็นรายเดือน และสิทธิประโยชน์ เงินทดแทนการขาดรายได้ในกรณีที่เกิด

ทุพพลภาพ ให้สิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบ าบัดทางการแพทย์ ค่ายา และค่า

เวชภัณฑ ์ค่ากนิอยู่และค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ 

ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจและอาชีพ ค่าบริการอื่นที่จ าเป็น ทั้งน้ี ตามความเหมาะสม 

นอกจากน้ีการให้สิทธิประโยชน์ในการประกันสังคม เป็นการตอบสนองความต้องการความปลอดภัย 

(Safety Needs) เมื่อพิจารณาถึงความต้องการขั้นพ้ืนฐานตามแนวคิดความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฏี

ล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ขั้นพ้ืนฐานของมาสโลว์  ความต้องการทางร่างกาย (Physiological 

Needs) เป็นความต้องการล าดับต ่าสุดและเป็นพ้ืนฐานของชีวิต ซ่ึงเป็นแรงผลักดันทางชีวภาพ เช่น ความ
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ต้องการอาหาร น ้า อากาศ ที่อยู่อาศัย หากพนักงานมีรายได้จากการปฏิบัติงานเพียงพอ กจ็ะสามารถ

ด ารงชีวิตอยู่ได้ประจ าวันที่ต้องการปัจจัยเร่ือง อาหารที่อยู่อาศัย จากน้ันจึงสามารถท างานต่อไปได้ และ

การมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ เหมาะสม เช่น ความสะอาด ความสว่าง การระบายอากาศที่ ดี  

โดยเฉพาะการบริการสขุภาพ เป็นการสนองความต้องการในล าดับน้ีได้ จากน้ัน จึงเป็นความต้องการความ

ปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่จะเกิดข้ึนหลังจากที่ได้รับการตอบสนองจากความต้องการ

ทางร่างกาย หมายถึง ความต้องการ สภาพแวดล้อมที่ปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความม่ันคง

ในงาน ในชีวิตและสุขภาพ การสนองความต้องการน้ี ต่อพนักงาน ท าได้หลายอย่าง เช่น การประกันชีวิต

และสุขภาพ กฎระเบียบข้อบังคับที่ยุติธรรม การให้มีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยใน การปฏิบัติงาน 

เป็นต้น การจัดสรรสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและ

เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือแข่งขันในตลาดแรงงาน การอ านวย

ประโยชน์ในด้านความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน และความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ เพ่ือจะได้เป็น

พ้ืนฐานในการผลักดันให้มนุษย์ได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเตม็ประสิทธิภาพ และสามารถ

ช่วยเหลือผู้อื่น และพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน ซ่ึงสาเหตุที่มนุษย์ต้องได้รับความ

คุ้มครองสทิธมินุษยชน เน่ืองจากมนุษย์ทุกคนเกดิมาแล้วย่อมมีสทิธิในตัวเอง มนุษย์เป็นสัตว์สังคม มนุษย์

มีเกียรติภมิูที่เกิดมาเป็นมนุษย์ และ มนุษย์ทุกคนเกิดมามีฐานะไม่เท่าเทยีมกัน ทุกประเทศจึงต้องมีการ

ออกกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม และการสร้างความเท่าเทยีม

ทางด้านชีวิตและความเป็นอยู่ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจัด

ให้แก่ผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แต่กลับให้ได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย

ว่าด้วยการประกนัสงัคม น้ันอาจจะท าให้ผู้ปฏบัิติงานในสถาบันดนตรีกลัยาณิวัฒนาเสียสิทธิอื่นใดอันพ่ึงจะ

ได้รับประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ซ่ึงการที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาไม่ต้องอยู่ภายใต้

กฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม โดยในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาได้กล่าวไว้

ว่า สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาว่าเป็นนิติบุคคล สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนามีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับ

ของรัฐ ซ่ึงไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และไม่เป็น

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ซ่ึงการเป็นหน่วยงานก ากับของรัฐ ส าหรับหน่วยงานใน

ก ากับของรัฐ มีสถานภาพเหมือนองค์กรเอกชนทั่วไปแต่ยังมีสถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ ความยึดโยง

กับรัฐบาลยังคงมีอยู่โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านนโยบายการงบประมาณและการติดตามตรวจสอบผลการ

ด าเนินการแต่ความเป็นอสิระในการด าเนินการจะมีมากกว่าหน่วยงานราชการทั่วไป ซ่ึงเป็นข้อดีและจะเป็นผล

ให้การบริหารมีประสทิธภิาพขึ้น  

ดังน้ัน สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจึงมีอ านาจหน้าที่ในการจัดสรรกองทุนสวัสดิการ และเงิน

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาด าเนินการจัดสวัสดิการ เช่น การท าประกันชีวิตและสุขภาพแก่ผู้ปฏบัิติงาน

ในสถาบันดนตรีกั ลยาณิ วัฒนาที่ ครอบคลุมการ รั กษาพยาบาลหลายด้ าน ส วั สดิการ ต่ างๆ 

ที่คล้ายคลึงกับการประกันสังคม ซ่ึงสามารถด าเนินการได้ตามข้อบังคับ ระเบียบ  และประกาศของสถาบัน
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ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ทั้งน้ี ผู้วิจัยเห็นว่าด้วยเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็น

เหน็สมควรต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. 2555 ในเร่ืองของมาตรา 

10 ที่มีใจความว่า “ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาซ่ึงได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

รวมถึงกองทุนส ารองเล้ียงชีพที่สถาบันจัดให้แล้ว ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ

ประกันสังคม” เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและความเป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานในสถาบันดนตรีกัลยาณิ

วัฒนา หรือให้มีการออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่มีสวัสดิการที่ครอบคลุมเช่นเดียวกับการได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคมต่อไป 
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