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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

51/109 ซอยงามฉวี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 โทรศพัท์ 0-2516-1589 โทรศพัท/์โทรสาร 0-2516-1071 
51/109 Soi Ngamchawee Road.Tambon Khlong Nung, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand 

 Tel.0-25161589 Tel. / Fax 0-25161071, E-mail : apflrc@hotmail.com, apflrc@gmail.com 

วตัถุประสงค์ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั 
1.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ทั้ง
ทางดา้นวิชาการและประสบการณ์ การฝึกฝนอบรมแก่ลูกจา้ง 
ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเก่ียวกบัวิชาการดา้นแรงงาน การ
แรงงานสัมพนัธ์ และการพฒันาแรงงาน 
2.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นกฎหมายและสวสัดิการ แก่ผูใ้ช้
แรงงาน 
3.เพ่ือจดัตั้งสถาบนัการคน้ควา้ ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดท้ าการคน้ควา้ 
เพ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้และความมัน่คงของผูใ้ชแ้รงงาน 
4.เพื่อร่วมมือกบัองคก์รแรงงานและสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมแรงงาน ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
5.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมพฒันา
ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ผูใ้ชแ้รงงานและ
สาธารณชน 

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

1.Promote the study on labour issues, dissemination of information, 
exchange of experiences on organizing and campaigning for industrial 
democracy, training workers on labour relations and formation of labour 
unions. 
2. Support for legal aid and struggle for workers’ rights and welfare and 
better  working conditions. 
3. To establish a research institute for promotion of workers’ education 
and social awareness to encourage their participation in development of  
the welfare and solidarity among workers. 
4.Cooperation with others labour organizations and institutions  which 
pursue similar objectives. 
5.To promote knowledge and understanding as well as media 
development participation for the benefits of workers and the public in 
general. 

 

วัตถุประสงค์ การจัดท าจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์  
“แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เป็นจดหมายขา่วออนไลน์ของมลูนิธิฯ ก าหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว
ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานส าคญัในรอบเดือน และเผยแพร่บทความท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้แรงงานสว่นรวม  
As a labour foundation, we publish a monthly journal for workers called ‘Labour Review’ to report on worker 
movement and give some analytical reviews on current labour issues. Interested one may leave questions or 
subscribe ‘Labour Review’ via apfirc@hotmail.com 
คณะผู้จดัท าเนือ้หา : นายบณัฑิตย์ ธนชยัเศรษฐวฒุิ รศ.ดร.นภาพร อตวิานิชยพงศ์ นางสาววาสนา ล าดี นางสาวสธุิลา ลืนค า 
คณะออกแบบจดัท ารูปเลม่ :  voicelabour มลูนิธิพพิธิภณัฑ์แรงงานไทย 
สนบัสนนุโดย : มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท    
 

 

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ จัดท าขึน้โดยมิได้มุ่งหวังผลก าไร เพ่ือประโยชน์แห่งสังคมโดยรวม ร่วมสนับสนุนการจัดท า 
โปรดโอนเงินเข้าบญัชีช่ือ มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั บญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร เลขท่ี 006-2-40890-1       

หรือ  ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยฟิวเจอร์รังสติ เลขท่ี 026-0-91018-7  (กรุณาแนบส าเนาสง่มายงัมลูนิธิฯ ด้วย) 
 

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com


รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

3 
 

 

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่22(369)

ประจ าเดือนเมษายน 2561 พบกนัก่อนเขา้สู่เทศกาล

สงกรานต์ที่พี่น้องแรงงานและมนุษย์เงินเดือน

ทั้ งหลายจะได้หยุดพักผ่อนยาว กลับสู่ภูมิล าเนา

ก่อนที่จะกลบัมาท างานและต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่ากัน

ต่อไป 

ในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีงานส าคัญ

ของแรงงานคือวนัสตรีสากล 8 มีนาคมซ่ึงพี่น้อง

แรงงานหญิงมีการจดัรณรงคย์ืน่ขอ้เรียกร้องกนัทุกปี 

ในปีน้ีกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีได้รวบรวมข้อ

เรียกร้องต่างๆจากกิจกรรมการจัดเวทีจ  าลองที่

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เพื่อเสนอต่อรัฐบาลรวม 7 

ขอ้ ผูส้นใจติดตามรายละเอียดไดใ้นแรงงานปริทศัน์

ฉบบัน้ี มีขอ้สงัเกตวา่ขอ้เรียกร้องหลายขอ้เป็นปัญหา

เดิมๆที่ไม่ไดรั้บการแกไ้ข และถูกน าเสนอติดต่อกัน

มาหลายปี อาจต้องกลับมาทบทวนกันดูว่าเราจะมี

รูปแบบการเรียกร้องใหม่ๆอยา่งไรที่จะท าให้รัฐบาล

และสาธารณชนให้ความสนใจกนัมากขึ้นกว่าที่ผ่าน

มา 

แรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ีมีบทความที่น าเสนอ

บทเรียนจากต่างประเทศเร่ืองกองทุนบ านาญชราภาพ

กบัปัญหาโลกร้อน โดยมีตวัอยา่งจากประเทศนอร์เวย์

และสหรัฐอเมริกาที่ มีการต่อต้านไม่ให้มีการน า

กองทุนบ านาญชราภาพไปลงทุนในธุรกิจ ซ่ึ ง

ก่อใหเ้กิดปัญหาโลกร้อนมากขึ้นไดแ้ก่ ธุรกิจเก่ียวกบั

พลงังานเช้ือเพลิงที่ใชถ่้านหิน ก๊าซ และน ้ ามัน และ

ธุรกิจเหมืองแร่ นับเป็นเร่ืองน่าสนใจส าหรับนัก

รณรงค์ต่อต้านปัญหาโลกร้อนในประเทศอ่ืนๆทั่ว

โลก 

ในด้านสถานการณ์ทางการเมือง พรรค

การเมืองทั้งพรรคเก่าและพรรคใหม่เปิดตวักันอยา่ง

คึกคกั พรรคใหม่บางพรรคแสดงจุดยนืชดัเจนในการ

สนับสนุนนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนัให้เป็นนายกฯ

คนต่อไป ในขณะที่บางพรรคซ่ึงก าลังเป็นที่จบัตา

มอง ประกาศแนวทางเชิดชูประชาธิปไตยและสิทธิ

มนุษยชน ในขณะเดียวกนัยงัคงมีการเคล่ือนไหวของ

ประชาชนในนาม”กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง” เพื่อกดดนั

ให้รัฐบาลคสช.ยุติการใช้อ  านาจทางการเมืองและ

จดัการเลือกตั้งใหไ้ดใ้นเดือนพฤศจิกายนปีน้ี ส าหรับ

ผูท้ี่ยงัไม่ไดย้ึดมัน่กบัพรรคการเมืองใด สถานการณ์

ในขณะน้ี เป็นช่วง เวลาของการติดตามและใช้

หลกัการเหตุผลเพื่อการตดัสินใจส าหรับการเขา้ร่วม
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การเคล่ือนไหวทางการเมืองและการลงคะแนนเสียง

เลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่นานน้ี 

สุดท้ายน้ีขอร่วมกระแสความนิยมของคน

ไทยต่อละครเร่ือง “บุพเพสันนิวาส” ที่นอกจากการ

ติดตามดูเพือ่ความบนัเทิง และการถกเถียงขอ้มูลทาง

ประวติัศาสตร์กนัแลว้ ขอเสนอใหพ้ีน่้องแรงงานไดดู้

ละครเร่ืองน้ีในแง่มุมของชนชั้นแรงงานที่คนส่วน

ใหญ่อาจไม่สนใจ ได้แก่ความล าบากและไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมที่ชนชั้นแรงงานซ่ึงเป็นไพร่และทาส

ไดรั้บในช่วงเวลาที่ที่สงัคมไทยมีการแบ่งชนชั้นอยา่ง

เต็มรูปแบบในยุคศกัดินาเม่ือกว่า 300 ปีมาแล้ว ซ่ึง

จนถึงปัจจุบันน้ีสังคมไทยย ังคงต้องผ่านความ

เปล่ียนแปลงอีกมากกว่าที่คนส่วนใหญ่ในสังคมจะ

ไดรั้บความเป็นธรรมและอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างมีความ

เท่าเทียม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

5 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

         คุณอาจไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าเงินกองทุน
บ านาญชราภาพของคุณคือต้น เหตุที่ท  า ให้ เ กิด 
“สภาวะโลกร้อน” (Global Warming) ที่สร้างปัญหา
อยา่งใหญ่หลวงต่อความอยูร่อดของมวลมนุษยชาติใน
ปัจจุบัน มันท าลายธรรมชาติ พืชสัตวแ์ละป่าไม้จน
ใกลสู้ญพนัธุ ์ก่อสารพิษในน ้ าในอากาศ เป็นอนัตราย
ต่อร่างกาย เน่ืองมาจากฝีมือของมนุษยเ์ผาถ่านหินที่ใช้
เป็นเช้ือเพลิงสร้างพลงังานการผลิตในอุตสาหกรรม
ต่างๆ  ส่ิ งที่ ไ ด้ม าจ ากกา ร เผา ถ่ า ย หินคื อ  ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) - ถ่านหินจดัไดว้่าสร้าง
มลพิษมากที่สุดในบรรดาเช้ือเพลิงฟอสซิลทั้งหลาย
มากกวา่ก๊าซและน ้ ามนัและที่ส าคญัคือ CO2 ถูกปล่อย
ออกสู่บรรยากาศ ก่อใหเ้กิดสภาพ “ก๊าซเรือนกระจก” 
(Greenhouse Gas) ท  าให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้ น
อย่างรวดเร็ว เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
เลวร้ายลง คุณไม่มีทางทราบได้เลยว่าผู ้บริหาร

เงินกองทุนบ านาญชราภาพที่เรียกว่า “asset owner” 
จะเปิดเผยขอ้มูลวา่เขาน าเงินกองทุนของคุณไปลงทุน
ในธุรกิจอะไรและไม่มีขอ้ผูกมัดใดๆ เลยที่จะสร้าง
ความมัน่ใจไดว้่าการลงทุนในธุรกิจนั้นมีความย ัง่ยืน
หรือส่งผลกระทบมากนอ้ยแค่ไหน  

 

 5 มิถุนายน 2558 รัฐสภาของประเทศนอร์เวย ์
ลงคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นประกาศห้ามการใช้
เงินกองทุนบ านาญชราภาพไปลงทุนในบริษทัที่ท  า

สกลเดช ศิลาพงษ ์
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ธุรกิจเก่ียวกบัถ่านหินทั้งหมด การตดัสินใจคร้ังน้ีเป็น
เหตุผลทางการเมืองคร้ังส าคญัของประเทศ เบนเข็ม
ออกจากภาคเช้ือเพลิงฟอสซิล “ห้ามลงทุนในบริษัท
เหมืองแร่และโรงไฟฟ้าถ่านหินซ่ึงเป็นส่วนส าคัญของ
ก า รท า ธุ ร กิ จ ท่ี เ ก่ี ย วกั บก า รใ ช้ ถ่ า น หิน โดย มี
จุดประสงค์ในการผลิตพลังงาน” รัฐบาลประเมินว่า
ประมาณ 50-75 บริษทัที่ไดรั้บเงินลงทุนจากกองทุน
บ านาญชราภาพอาจตกอยูใ่นเกณฑเ์ขา้ข่ายตอ้งห้ามน้ี
ซ่ึงเก่ียวข้องกับเงินการลงทุน 4 - 4.6 พนัล้านยูโร 
รัฐสภาแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าถึงเวลาแล้วที่ต้อง
แสวงหาทางเลือกใหม่ในการใชพ้ลงังานนอกจากถ่าน
หิน ยกมาตรฐานใหม่ของนักลงทุนทัว่โลก Norway 
Sovereign Wealth Funds ถือไดว้า่เป็นกองทุนบ านาญ
ชราภาพที่ ใหญ่ที่ สุดในโลก มีทรัพย์สินสูงถึง 1 
trillion ดอลลาร์สหรัฐ (19 กันยายน 2560) รายได้
ส่วนใหญ่ของประเทศยงัมาจากน ้ ามนั  

 

 12 เมษายน 2560 Ed Murry นายกเทศมนตรี
นครSeattle รัฐวอชิงตนั ตั้งอยู่ทางภาคตะวนัตกของ
สหรัฐอเมริกา ขอให้คณะกรรมการบริหารของเมือง
พิจารณาห้ามน าเงินกองทุนบ านาญชราภาพของ
พนกังานที่ท  างานให้กบัมลรัฐ(State City Employees’ 

Retirement System - SCERS) ไปลงทุนในธุรกิจ
พลงังานเช้ือเพลิงฟอสซิล เช่นถ่านหิน ก๊าซและน ้ ามนั 
รวมทั้งการท าเหมืองแร่พร้อมกบัขอให้ทบทวนใหม่
ถึงสถานการณ์การลงทุนของกองทุนบ านาญชราภาพ
ทั้งในดา้นกฎหมายและแสดงความรับผิดชอบต่อการ
ใช้เ ช้ือ เพ ลิงฟอสซิล ซ่ึง มีความเ ส่ี ยง สูงในทาง
เศรษฐกิจขาลงของราคาน ้ ามนัในตลาดโลก ปัจจุบนั
รัฐมีทรัพย์สินอยู่ในกองทุนบ านาญชราภาพของ
พนกังานประมาณ 2.53 พนัลา้นดอลลาร์   

 

 1 มิถุนายน 2560 กองทุนบ านาญชราภาพของ
ครูที่ท  างานใหก้บัมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California State 
Teaches’ Retirement System – CalSTRS) ประกาศ
ถอนตวัจากการลงทุนจากลงทุนในธุรกิจถ่านหินและ
หันไปสู่การใช้พลังงานสะอาด อ้างถึงอันตรายที่มา
จากการใชพ้ลงังานถ่านหินของ หมอกควนัพิษ สภาพ
ฝนกรดและมลพิษทางอากาศ สร้างความเสียหายทาง
เศรษฐกิจของรัฐรวมทั้งท  าลายส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ีเพื่อ
ลดสภาพเรือนกระจก ชลออุณหภูมิโลกร้อน รวมทั้ง
แสดงความรับผิดชอบด้วยการเปล่ียนผ่านหันมาใช้
พลงังานสะอาดแทนเพื่อสร้างทางเลือกใหม่  กองทุน
น้ีมีสินทรัพย ์200 พนัลา้นดอลลาร์ 
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 10 สิงหาคม 2560 กองทุนบ านาญชราภาพ
ของพนักงานที่ท  างานให้กับมลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
(California Public Employees’ Retirement System – 
CalPERS) ประกาศถอนตวัจากจากเขา้ไปถือหุ้นธุรกิจ
ถ่านหินและหันไปสู่การใช้พลังงานสะอาดเช่นกัน 
เน่ืองมาจากสภาพภูมิอากาศที่เลยร้ายอนัเน่ืองจากการ
ใชพ้ลงังานถ่านหิน ในค าแถลงการณ์กล่าวว่ากองทุน
ไดท้  าในส่ิงที่ถูกตอ้งต่อประชาชนผูเ้สียภาษี สมาชิก
ขององคก์รและต่อชาวโลก กองทุนน้ีมีสินทรัพย ์301 
พนัลา้นดอลลาร์ 

 

  6 มิ ถุนายน 2560 รัฐบาลท้อง ถ่ินที่ ก รุง
วอชิงตนั (District of Columbia - DC) ประกาศยตุิการ
ใชก้องทุนเงินบ านาญชราภาพของรัฐดว้ยการถอนตวั
ออกจากการลงทุนในธุรกิจเช้ือเพลิงฟอสซิล พร้อม
สญัญาวา่ จะควบคุมการปล่อยก๊าซลง 80 % ภายในปี 
2593 หลงัจากถูกแรงกดดนัจากกลุ่มพลเมืองทอ้งถ่ินที่
เรียกว่า “DC Divest Citizen Group” รณรงคเ์รียกร้อง
ใหรั้ฐยติุการลงทุนในธุรกิจเช้ือเพลิงฟอสซิล ซ่ึงถือว่า
เป็นการเคล่ือนไหวคร้ังส าคญัในการแสดงเจตจ านง
ทางการเมืองและทางกิจกรรมการเคล่ือนไหวของ
กลุ่มพลงัสะอาด  

         

 11 มกราคม 2561 Andrew Cuomo ผูว้่าการ
รัฐนิวยอร์ก ประกาศถอนตวัจากการใช้เงินบ านาญ
ชราภาพของรัฐในการลงทุนในธุรกิจถ่านหิน น ้ ามัน
และก๊าซ เป็นจ านวนเงิน 5 พันล้านดอลลาร์ของ 
กองทุน New York State Common Retirement ซ่ึง
กองทุนมีทรัพยสิ์น 189 พนัลา้นดอลลาร์ มีสมาชิกอยู ่
1 ลา้นคนประกอบไปดว้ยต ารวจ นักดบัเพลิงและครู 
กองทุนน้ีถูกน าไปลงทุนใน 50 บริษทัน ้ ามนัและก๊าซ 
รัฐนิวยอร์กส่งฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษทั Exxon 
Mobile Chevron BP Shell Conoco Phillips โดย
กล่าวหาว่า  บ ริษัทน ้ ามัน เหล่ า น้ี ก่ อให้ เ กิดการ
เปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศสร้างความเสียหาย
อย่ า ง ใหญ่หลวง แ ก่นค ร นิ วยอ ร์ก ใน ปี  2 55 5 
เน่ืองมาจากพายุเฮอริเคน Sandy มีผูเ้สียชีวิต 53 คน 
เศรษฐกิจได้รับความเสียหาย 19 พนัล้านดอลลาร์ 
รถยนต์ถูกท าลาย 250,000 คนัเฉพาะที่นครนิวยอร์ก
รวมทั้งทรัพยสิ์นเสียหายอีก 32 พนัลา้นดอลลาร์ทัว่ทั้ง
รัฐนิวยอร์ก ในค าฟ้อง รัฐนิวยอร์กกล่าวหาว่าบริษทั
น ้ ามันยกัษ์ใหญ่ทั้ง 5 บริษทัก่อให้เกิดภยัพิบติัแก่รัฐ
จากพายุเฮริเคนและการเพิ่มระดับน ้ าทะเลที่สูงขึ้ น
ท าลายทรัพย์สินที่อยู่แถบชายทะเลได้รับความ
เสียหายอยา่งหนกั ยิง่ไปกวา่นั้นบริษทัเหล่าน้ีทราบถึง
ผลกระทบของโลกร้อนล่วงหน้ามาตั้งแต่ ปี 2513 แต่ 
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ไม่ให้ความส าคัญ จงใจ หลอกลวงประชาชนเพื่อ
ปกป้องผลก าไรอนัเน่ืองจากความโลภของพวกเขา ถึง
เวลาแล้วบริษัทน ้ ามันต้องแสดงความรับผิดชอบ 
ชดใชค้่าเสียหายแทนที่ประชาชนผูเ้คราะห์ร้ายตอ้งมา
แบกภาระรับเคราะห์แทน  

 

 ก่อนหน้าน้ี เม่ือ 6 พฤษภาคม 2557 ผูจ้ดัการ
ทรัพย์สิน (Board of Trustee) ของ  Stanford 
University ที่นคร San Francisco ประกาศว่า
มหาวิทยาลัยยุติการลงทุนในธุรกิจฟอสซิล อ้างว่า 
ตอ้งการแสดงความรับผดิชอบของในฐานะประชากร
โลก ส่งเสริมความย ัง่ยนืของโลกเรา การใชถ่้านหินมา
ผลิตกระแสไฟฟ้าท าให้เกิดสภาวะเรือนกระจก
มากกว่าการใชฟ้อสซิลชนิดอ่ืนมาเป็นเช้ือเพลิง เช่น 
ก๊าซธรรมชาติและปัจจุบนัมีทางเลือกที่ดีกว่ามาแทน
การใช้ถ่านหินเป็นพลังงาน เฉพาะที่สหรัฐอเมริกา 
เงินกองทุนบ านาญชราภาพมีทรัพย์สิน รวมกัน
ทั้งหมดสูงถึง 9 trillion ดอลลาร์  

 ในปี 2558 มีความพยายามลดโลกร้อนน าโดย
สหประชาชาติจัดการประชุมที่ฝร่ังเศส ลงนามท า
ข้อ ตก ล งอ นุ สัญญา ว่ า ด้ว ยก า รลดก า รป ล่ อ ย

คาร์บอนไดออกไซด์ ที่ เรียกว่า “ข้อตกลงปารีส” ( 
Paris Agreement)   โดยมี เป้าหมายเพื่อควบคุม
อุณหภูมิเฉล่ียของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้ นเกิน 2 องศา
เซลเซียสจากระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรม 
ขอ้มูลของหน่วยงานต่างๆ บ่งช้ีว่าปี 2559 เป็นปีที่
อุณหภูมิเฉล่ียของโลกสูงขึ้นเป็นปรากฏการณ์โดยมี
ปัจจยัหลกัมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของฝีมือของมนุษย ์ผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนท า
ให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรง อุณหภูมิอยู่
ระหว่าง 80 - 90 องศาฟาเรนไฮต์ เกิดปรากฏการณ์
เหล่าน้ีทัว่โลก เช่น คล่ืนความร้อนสูงแผ่กระจายจน
ท าสถิติ ธารน ้ าแข็งเร่ิมละลายที่ข ั้วโลกเหนือและใต ้
ระดบัน ้ าทะเลเพิ่มระดบัสูงขึ้น ปะการังทยอยกนัตาย
เพราะน ้ าทะเลกลายเป็นกรด จ านวนปลาลดลง ตาม
ไปดว้ย ฝนตกน้อยลง ตน้ไม้ลม้ตายเป็นจ านวนมาก 
เกิดสภาพไฟป่าที่รุนแรงอยา่งไม่เคยมีมาก่อน สภาพ
ดินแหง้เพราะขาดแคลนน ้ า เกิดภยัแลง้ในวงกวา้ง แม่   

 

น ้ าแห้งขอดรวมทั้งเขื่อนมีน ้ าใช้ไม่เพียงพอ ส่งผล
กระทบต่อชาวไร่ชาวนาสร้างความเสียหายทาง
เศรษฐกิจในวงกวา้ง ประชาชนทัว่โลกมีความต่ืนตวั
กนัมากร่วมกนัเรียกร้องให้รัฐถอนตวัจากการลงทุน
จากพลังงานสกปรกที่ก่อให้เกิดปัญหาทัว่โลกหันมา
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ใช้พลังสะอาดทดแทนที่ลดการปล่อยCO2เข้า สู่
บรรยากาศ พวกเขามองว่า “ปัญหาโลกร้อนเป็นเร่ือง
ของปัจจุบันไม่ใช่เร่ืองในอนาคตอีกต่อไป” ทุกคน
ต่างได้รับผลกระทบทั่วหน้าอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้
เพราะ เราอยูใ่นโลกใบเดียวกนั 

 อีกเร่ืองหน่ึงคือ บริษัทที่ท  าธุรกิจเก่ียวกับ
เช้ือเพลิงที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้า สู่
บรรยากาศต่างเส่ียงต่อการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
จากผลกระทบของสภาวะโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นรัฐ
หรือประชาชน สภาพอากาศที่แปรปรวนท าให้
ระดับน ้ าทะเลที่สูงขึ้ นท่วมบ้านเรือนที่ตั้ งอยู่ที่ ริม
ชาย ฝ่ั งทะ เลโดยเฉพาะทางภาคตะวันตกของ
สหรัฐอเมริกาที่ไดรั้บความเสียหายอย่างหนัก ดังคดี
ฟ้องร้องตวัอยา่งส าคญั ๆ ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย  

 

 20  กันยายน 2560 ประชาชนนคร San 
Francisco และ Oakland รัฐแคลิฟอร์เนียรวมกนัฟ้อง
บริษทัน ้ ามัน Exxon Mobile Chevron BP Shell 
Conoco Phillips ตอ้งรับผิดชอบต่อสภาวะโลกร้อน
และน ้ าทะเลที่สูงขึ้นเน่ืองจากความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันและในอนาคต ผูฟ้้องต้องการน าเงินมา

สร้างก าแพงกั้นน ้ าทะเลหนุนสูง 6 ฟุต ป้องกนัน ้ าท่วม
บ้านเรือนและส่ิงก่อสร้างปกป้องทรัพย์สินของ
ประชาชนและของรัฐเพื่อสร้างก าแพงกั้นน ้ าทะเล
หนุนสูง 10 ฟุตในอนาคตของปี 2643 ในค าฟ้องยงั
กล่าวหาบริษทัน ้ ามันทราบผลกระทบมานานแต่ไม่
ยอมแกไ้ข พยายามหลอกลวง ท าลายความน่าเช่ือถือ
ของนักวิทยาศาสตร์ คล้ายกับเม่ือก่อนหน้าน้ี ในคดี
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบุหร่ี ช่วงปี 2523 โดย
บริษัทผู ้ผลิตบุห ร่ีทุ่ม เ งินหลายพันล้านดอลลา ร์ 
โฆษณาชวนเช่ือว่าสารนิโคตีนในบุหร่ีปราศจาก
อันตราย สร้างขอ้มูลเท็จ ปฏิเสธความจริงที่ค ้นพบ
จากนกัวทิยาศาสตร์ของบริษทัเอง  

 

 20 ธนัวาคม 2560 ประชาชนเมืองSanta Cruz 
รัฐแคลิฟอร์เนีย ฟ้องบริษทัน ้ ามนัเน่ืองจากผลิตภณัฑ์
ของบริษัทท าให้น ้ าทะเลสูงขึ้ นเน่ืองจากอากาศ
แปรปรวนรุนแรง กระทบต่อวงจรอุกทกวิทยา ไฟ
ไหมป่้าท าลายบา้นเรือนเสียหายเป็นจ านวนมากรวม
ไปถึงภยัแลง้จดั บริษทัไม่เคยเตือนให้ทราบล่วงหน้า
ว่าCO2 มีผลเสียร้ายแรง อีกทั้ งประมาณเลินเล่อ 
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บริษัททราบผลกระทบมานานแต่พยายามปกปิด
ขอ้มูล 

       

 23 มกราคม 2561 ประชาชนเมืองRichmond 
รัฐแคลิฟอร์เนีย ฟ้องบริษทัน ้ ามัน 29 แห่งที่ผลิตเช้ือ
เหลิงฟอสซิล เรียกค่าเสียหายจากผลกระทบอากาศที่
รุนแรงแปรปรวนรวมทั้งน ้ าทะเลสูงขึ้นเพื่อบงัคบัให้
บริษัทเหล่าน้ีแสดงความรับผิดชอบ หลอกลวง
ประชาชนมานานหลายสิบปี  ปกปิดขอ้มูลภยัอนัตราย
จากโลกร้อน โดยเฉพาะโรงกลั่นน ้ ามันของบริษัท 
Chevronที่ตั้งอยูใ่นเมืองน้ี ค  าฟ้องเรียกร้องให้บริษทั
แกปั้ญหาลด CO2 รายงานกล่าวว่าบริษทัใชเ้งินหลาย
พนัลา้นดอลลาร์ต่อตา้นการรณรงคน์โยบายสาธารณะ
ยอมท าร้ายตวัเองแมท้ราบวา่น ้ าทะเลสูงขึ้นก็ตาม    

 แต่คดีที่ น่ าสนใจที่ สุด เ กิดขึ้ นที่นครSan 
Francisco ในวนัที่ 21 สิงหาคม 2556 เม่ือผูฟ้้องบริษทั
ธุรกิจพลังงานเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 10 - 20 ปี 
จ  านวน 21 คน กล่าวหาว่ารัฐบาลกลางในสมัยโอ
บาม่า  เป็นประธานาธิบดี ก่อนหมดวาระไปว่า
ลม้เหลวในการปกป้องพวกเขารวมทั้งครอบครัวและ
ท าลายอนาคตที่จะตอ้งเผชิญสภาพที่เลยร้ายจากภัย

โลกร้อนในอนาคต อันเน่ืองมาจากนโยบายของ
รัฐบาลที่ มุ่ งส่งเสริมการเจริญเติมโตของธุรกิจ
พลงังานโดยรวม ท าใหร้ะดบั CO2 เพิ่มขึ้นจนเป็นอนั
เป็นอันตรายแต่ก็ยงัเดินหน้า ต่อมา ต่อมาถึงสมัย
รัฐบาลทรัมป์ ผู ้ปฏิ เสธโลกร้อน ส่งเสริมธุรกิจ
พลงังานถ่านหินฟอสซิลอยา่งสุดโต่ง พยายามลม้คดีน้ี 
โดยการใชเ้ทคนิคทางกฎหมายพิเศษ ขอให้ศาลสูงยตุิ
การด าเนินคดีความของศาลขั้นต้นก่อนที่คดียงัไม่
ส้ินสุด แต่ไม่ส าเร็จ คดียงัถูกพิจารณาให้เดินหน้าต่อ 
ทรัมป์ถูกเปรียบเทียบว่าเป็นนกกระจอกเทศหัวซุกอยู่
ในทราย ปฏิเสธโลกของความเป็นจริง 

 

 ที่ต่างประเทศในปี 2560 มีคดีที่ไม่ธรรมดา
และมีแนวโน้มที่ส าคัญเม่ือ Saul Luciano Lluya 
ชาวไร่ สัญชาติเปรูฟ้อง RWE บริษัทพลังงานของ
ประเทศเยอรมันว่าธุรกิจของบริษทัส่งผลกระทบท า
ใหเ้กิดการละลายของธารน ้ าแข็งใกลบ้า้นเกิดของเขา
ถึงแมว้่าบริษทัRWEไม่ไดมี้โรงงานตั้งอยูใ่นประเทศ
เปรูก็ตาม  Saul เรียกค่าเสียหายจากบริษทัเพียงแค่ 
20,000 ดอลลาร์เพื่อน าใช้ในส่ิงก่อสร้างป้องกันน ้ า
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ท่วมหมู่บา้นของเขา ศาลสูงที่เยอรมนัในเมือง Hamm 
กลับค าพิพากษาของศาลขั้นตน้ที่ขอให้ยติุคดี สั่งให้
ด าเนินคดีต่อ ถา้ชนะคดี ก็จะส่งผลกระทบในวงกวา้ง
เปิดทางให้ผูไ้ด้รับผลกระทบซ่ึงเป็นชาวต่างชาติ
สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผูป้ล่อยสารพิษแสดง
รับผิดชอบ ต่อความ เ สี ยหา ย  ทั้ ง น้ี เ ป็ น เพร า ะ
นักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐล้มเหลวที่จะให้
ความคุม้ครองพลเมืองของตนจากภยัโลกร้อน  

 

 13 มีนาคม 2561 John Knox เจา้หน้าที่ UN ผู ้
เช่ียวชาญดา้นส่ิงแวดลอ้มและสิทธิมนุษยชน น าเสนอ
ร่างกรอบกฎหมายส าหรับภาคประชาคมที่ให้การ
ยอมรับวา่ “ส่ิงแวดล้อมมีความส าคัญเท่าเทียมกับเร่ือง
สิทธิมนุษย์ชน”  ในรายงานน้ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ช่วยสนับสนุนเป็นขอ้อา้งของผูไ้ด้ได้รับ
ความเสียหายทางนิเวศวทิยาสู้คดีในศาลทางดา้นสิทธิ
มนุษยช์นทั้งในประเทศและต่างประเทศเรียกร้อง
ความรับผิดชอบ ร่างน้ี เ รียกกันว่า  “Frameworks 
Principle on Human Rights and the Environment” 
รายงานน้ียงัช้ีให้เห็นว่าปัญหาส่ิงแวดลอ้มที่เผชิญอยู่
ในปัจจุบนัค่อนขา้งรุนแรง ทุกปีมีเด็ก 1.5 ลา้นคนที่มี
อายตุ  ่ากวา่ 15 ปี เจบ็ป่วยลม้ตายเป็นจ านวนมากเพราะ

สภาพแวดล้อมที่เลวร้ายจึงเป็นเร่ืองยากที่จะปฏิเสธ
เร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยช์นของเด็กเหล่าน้ี  

 

                5 - 6  กุมภาพนัธ์ที่ผ่านมา มูลนิธิพิพิธภณัฑ์
แรงงานไทยและมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) จัด
สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ “ภาวะโลกร้อนคืออะไร.......
เก่ียวกับแรงงานตรงไหน?” ซ่ึงไม่ไดมี้การพูดถึงเร่ือง
การบริหารจัดการกองทุนบ านาญชราภาพโดยมี
ส านกังานประกนัสังคมเป็นผูรั้บผิดชอบซ่ึงกองทุนน้ี
คนงานผูเ้ป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และเป็นผูท้ี่มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยตรงที่คนงานยงัไม่สามารถเขา้ไปมีส่วน
ร่วมก าหนดทิศทางและนโยบายการลงทุนได้อย่าง
แทจ้ริง ปัจจุบนัส านักงานประกันสังคมรับผิดชอบ
การลงทุนกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทนซ่ึงมีเงินรวมกนัทั้งหมด 1.7 ลา้นลา้นบาทและ
คาดว่าจะเพิ่มเป็น 2 ล้านล้านบาทในปี 2563 จาก
ก า ร ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง ส า นั ก ง า น
ประกันสังคมปรากฏว่ายงัไม่มีนโยบายเก่ียวกับการ
ดูแลสภาวะโลกร้อน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได
ออกโซดใ์นบรรยากาศ ลดคาร์บอนฟุตพร้ิน ที่ท  าลาย
ส่ิงแวดลอ้มเป็นอนัตรายต่อมนุษยช์าติ เกิดสภาพก๊าซ
เรือนกระจก ตวัเร่งอุณหภูมิของโลกให้สูงขึ้น ปัญหา
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ส่ิงแวดล้อมเป็นเร่ืองที่เกิดขึ้ นจริงและนับวนัจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้ น ถึงเวลาแล้วหรือยงัที่ส านัก
ประกนัสังคมตอ้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม มี
วิสั ย ทัศน์ ที่ ก ว ้า ง ไ กล  ม าก ก ว่ า ก า ร แสว งห า
ผลประโยชน์ในระยะสั้ น ด้วยการหันมาทบทวน
นโยบายการลงทุนส่งเสริมพลังงานสีเขียวด้วยการ
ถอนตวัจากการลงทุนในธุรกิจถ่านหินหนัมาลงทุนใน
พลงัสะอาดและธุรกิจที่ย ัง่ยนืเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
ก่อนที่ทุกอยา่งจะเลวร้ายไปกวา่น้ี   

 

 บริษทัปูนซีเมนตไ์ทย จ ากดั (SCG)  ประกอบ
ธุรกิจปูนซีเมนต์ ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจก่อสร้าง 
ธุรกิจกระดาษ  3 ตุลาคม 2560 ผูบ้ริหารช้ีแจงการซ้ือ
ถ่านหินจากสหรัฐทดแทนการน าเขา้จากอินโดนีเซีย
เป็นจ านวน 155,000 ตนั เพือ่ใชผ้ลิตปูนซีเมนต ์เพราะ
ถ่านหินมีคุณภาพและคุม้ค่า ส านักงานประกนัสังคม
ถือหุ้นรายใหญ่เป็นอันดบั 4 อยูท่ี่ 38,910,950 หุ้น (8 
กุมภาพนัธ ์2561) ขอ้มูลจากตลาดหลกัทรัพย ์

 บริษทับา้นปู จ  ากดั (Ban Pu) บริษทัแนวหน้า
ของเอเซียด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถ่านหิน 
เหมืองถ่ านหิน ธุรกิจไฟฟ้า  ก๊ าซและพลังงาน 
ส านกังานประกนัสังคมถือหุ้นรายใหญ่เป็นล าดบัที่ 5 

อยูท่ี่ 114,791,000 หุ้น (8 มีนาคม 2561) ขอ้มูลตลาด
หลกัทรัพย ์

 บริษทัเอ็กโก (EGCO Group) ธุรกิจพลงังาน
ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่  เจ้าของเหมืองถ่านหินใน
อินโดนีเซีย ส านักงานประกันสังคมถือหุ้นรายใหญ่
เป็นล าดับที่ 5 อยู่ที่  8,185,700 หุ้น (9 กุมภาพันธ ์
2561) ขอ้มูลตลาดหลกัทรัพย ์  

 สตีเฟน ฮอร์กิง (Stephen Harkings) นักฟิสิก
ทฤษฎี นักจกัวารวิทยา อัจฉริยะแห่งยคุ เสียชีวิตเม่ือ
วนัที่ 14 มีนาคม ที่ผ่านมาเม่ืออายุได้ 76 ปี เขาเคย
กล่าวเตือนไวว้่า “มนุษย์ชาติไม่มีอนาคต ถ้าอยากมี
ชีวิตรอดต้องไปหาดาวเคราะห์ดวงใหม่ เพราะโลกท่ี
เราอาศยัอยู่ มีความเส่ียงสูงจากภัยพิบัติต่างๆ  สภาวะ
โลกร้อน สงครามนิวเคลียร์ อันตรายของไวรัสจาก
การแปลงพนัธ์ุกรรมและอันตรายอ่ืน ๆ” 

หมายเหตุ:  ขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้จากUNและCoulmbia University
ในหวัขอ้เร่ือง "สิทธิในเร่ืองส่ิงแวดล้อมท่ี ปราศจากมลพิษ" (Right 
to a Clearn on Healthty Environment) เปิดเผยว่าท่ีสหรัฐฯ มีคดี
ฟ้องจากผู ้ได้รั  บผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนเรียกร้ อง
ค่าเสียหายทั้งจากรั ฐบาลและบริษทัต่างๆ ท่ีปล่อยมลพิษสูงถึง 654 
คดี (มีนาคม 2560) และจ านวนคดีฟ้องร้องในประเทศต่ างๆ ทัว่
โลกของคดีเช่นเดียวกนัน้ี เพ่ิมขึ้นเป็นสามเท่าตวันับตั้ งแต่ปี 2514 
เป็นตน้มา ขณะน้ีบริษทัธุรกิจฟอสซิลก าล ังถูกกดดนัอยา่งหนกัให้
เปิดเผยข ้อมูลว่าบริษทัทราบถึงความเส่ี ยงของสภาวะโลกร้อน
มากน้อยแค่ ไหนและมีความพยายามปกปิดผลลพัท ์เพื่อไม่ให้ผู ้
ถือหุ้ นและประชาชนทัว่ไปทราบถึ งผลกระทบท่ีจะตามมาและ
หากทราบที หลังว่าว่ามีความเส่ียงจริง  "Corporate Climate 
Risk" บริษทัเหล่าน้ีจะถูกฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหายได ้เพราะขาด
ความรอบคอบในการตรวจสอบ วิ เคราะห์ความเส่ียง
สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ 
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เม่ือวนัที่ 8 มีนาคม 2561 เครือข่ายผูห้ญิง

ประกอบด้วย กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ร่วมกับ
องคก์รเครือข่ายสตรี และองคก์รแรงงานทัว่ประเทศ 
ไดจ้ดังานรณรงคเ์น่ืองใน “8 มีนาวนัสตรีสากล’61” 
โดยไดมี้การเดินรณรงคจ์ากอนุสาวรียป์ระชาธิปไตย
ไปจดักิจกรรม เวทีจ  าลอง “พรรคบูรณาการแรงงาน
สตรี” เตรียมการเลือกตั้ง เสนอปัญหาและนโยบาย
สิทธิสตรี ที่หอเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่า
พระจันทร์ ซ่ึงมีค  าขวญัว่า “ความมั่นคงของผูห้ญิง 
คือความมัน่คงของชาติ” โดยมีขอ้เสนอพรรคบูรณา
การแรงงานสตรี ดงัน้ี 
 1. ให้ประเทศไทยรับรองอนุสัญญาองคก์าร
แรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 183 ว่าด้วยสิทธิการ
คุ้มครองความเป็นมารดา 
 1) ให้แรงงานหญิงทั้งภาครัฐและเอกชนมี
สิทธิลาคลอดได้ ไม่น้อยกว่า 120 วนั โดยได้รับ
ค่าจา้งเต็มจ านวน โดยสิทธิน้ีครอบคลุมถึงแรงงาน

นอกระบบ และรงงานในรูปแบบการจา้งงานที่ไม่ใช่
สญัญาจา้งแบบปกติ และหญิงพกิาร 

 
 2) ให้ผู ้ชายมีสิทธิลาเพื่อช่วยดูบุตรแรก
คลอดอยา่งนอ้ย 15 วนั โดยไดรั้บค่าจา้งเตม็จ านวน 
 3) สถานประกอบการมีส่ิงสนับสนุนสิทธิ
และการคุม้ครองความเป็นมารดา โดยตอ้งจดัให้มี 
“มุมนมแม่” เพือ่ใหผู้ห้ญิงท างานที่เล้ียงลูกดว้ยนมแม่
มีสิทธิพกัการท างานเป็นคร้ังคราว หรือลดชัว่โมงการ
ท างานในแต่ละวนั เพือ่การเล้ียงลูกดว้ยนมแม่ โดยให้
เวลาพกัการท างานเป็นเวลาที่ไดรั้บค่าจา้งอยา่งน้อย 
1.30 ชัว่โมงของวนัท างาน 

เครอืขา่ยผูห้ญงิเปิดเวทจี าลอง 

พรรคบรูณาการแรงงานสตรี 
วาสนา ล าด ี
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 2. ใหรั้ฐจดัให้ หรือสนับสนุนภาคเอกชนใน
การจดัใหบ้ริการศูนยเ์ล้ียงเด็กที่ยดึเอาผูรั้บบริการเป็น
ศูนย์กลาง เข้าถึงง่าย มีปริมาณที่ เพียงพอ และมี
คุณภาพทั้งทางกายภาพบุคลากร โดยตระหนักผูดู้แล
เด็กจ าเป็นตอ้งมีค่าจา้งที่เหมาะสม สามารถเขา้ถึงการ
คุม้ครองทางสังคมและมีสวสัดิการ รวมถึงมีการฝึก
ทกัษะที่เหมาะสมในการดูแลเด็กทุคนด้วย ส าหรับ
ผูห้ญิงท างานทุกกลุ่มแรงงานในระบบ และแรงงาน
นอกระบบ ทั้งในพื้นที่เมือง และชนบท 

 

 3. ให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า 0-6 ปี 
การจัดเงินอุดหนุนเด็กเล็กทั่วหน้าไม่ว่า จะอยู่ใน
ครอบครัวสถานะใดตั้ งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี 
เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาที่เด็กทุกคนจ าเป็นตอ้งได้รับ
การดูแลเป็นพิเศษ เพราะเป็นช่วงวยัที่มีผลส าคัญ
ได้รับโภชนาการที่ เพียงพอ และการกระตุ ้นทาง
ประสาท ที่เหมาะสม จึงเป็นเร่ืองส าคญัอย่างยิ่งใน
การสร้างหลักประกันว่าเด็กไทยจะบรรลุเป้าหมาย
การพฒันาทั้งทางร่างกาย และจิตใจที่เหมาะสมกบัวยั 
และเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที่มีคุณภาพของประเทศใน
อนาคต 
 การจดัเงินอุดหนุนแก่เด็กใยวยั 0-6 ขวบทุก
คนทัว่หนา้เพือ่ใหแ้ต่ละครอบครัวใชจ่้ายเพื่อส่งเสริม
การพฒันาการของเด็กตามเงื่อนไขและความตอ้งการ

ที่แตกต่างกันของแต่ละครอบครัวเป็นส าคัญ และ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตแก่เด็กเล็กให้พฒันาการครบ
ทุกดา้น 

 4. ก าหนดสัดส่วนผูห้ญิงในการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการทุกมิติและทุกระดับอย่างน้อย 1 
ใน 3 โดยก าหนดใหผู้ห้ญิงมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
อนัมีผลส าคญัต่อวถีิชีวิตของคนทุกคนในสังคม เป็น
เร่ืองสมเหตุสมผลในฐานะที่ผูห้ญิงเป็นหุ้นส่วนหลกั
ของสังคมไทย สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญอันเป็น
กฎหมายสูงสุดของประเทศ และอนุสัญญาระหว่า
ประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี และแนวคิดการ
พฒันาที่ย ัง่ยืน ซ่ึงพรรคจะส่งผูส้มัครรับเลือกตั้งทั้ง
ระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ินในสดัส่วนไม่นอ้ยกว่า 1
ใน 3 และจัดให้อยู่ในล าดับที่มีโอกาสชนะการ
เลือกตั้ ง การเลือกตั้ งกรรมการระดับตัดสินใจทุก
ระดบัของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน 
องคก์รอิสระ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน 
ต้องมีสัดส่วนผู ้หญิงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 อาที 
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน กรรมการกองทุนต่างๆ 
หรือให้เป็นผูห้ญิงก่ึงหน่ึง เช่นผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น รอง
นายกองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน และส่งเสริมให้
กรรมการสหภาพแรงงานตอ้งมีทั้งผูห้ญิง และชายใน
สดัส่วนเพศใดเพศหน่ึงไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 
 5. ตอ้งใหค้นพกิารเขา้ถึงสิทธิและการบริการ
เท่าเทียมกนั กบัคนทัว่ไป โดยผูห้ญิงและเด็กพิการมี
คุณค่าความเป็นมนุษยท์ี่อยู่ในสังคมอย่างมีศกัด์ิศรี 
และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การพฒันา และไดรั้บ
ประโยชน์จากการพฒันาประเทศอย่างเต็มศกัยภาพ
และเท่าเทียมกับประชาชนทุกกลุ่ม โดยไม่ถูกเลือก
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ปฏิบัติ โดยจัดท ากฎหมายเชิงรุกเพื่อให้มีแผนงาน 
และมาตรการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิผูห้ญิงและ
เด็กพิการ พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษา และการจา้ง
งาน เ ร่งสร้างความตระหนักต่อสาธารณะและ
บุคคลากรของรัฐที่เก่ียวขอ้งให้สามารถปฏิบติังาน
อย่างมีมิติหญิงชาติ และจดัตั้ งกลไกเฉพาะเพื่อให้
มัน่ใจวา่ผูห้ญิง และเด็กพิการจะเขา้ถึงความยตุิธรรม 
รวดเร็ว และเหมาะสม 

 
 6. ต้องส่งเสริมคุ้มครองความปลอดภยัใน
การท างาน ทั้ งแรงงานในระบบ และแรงงานใน
ระบบ เพื่อป้องกันการเกิดโรคจากการท างาน และ
อุบัติ เหตุจากการท างานในเมือง และชุนบท โดย
ความมัน่คงของผูห้ญิง คือสุขภาพดี และปลอดภยัใน
การท างาน จึงตอ้งพฒันามาตรการและกลไก ทั้งทาง
กฎหมายของการรณรงคใ์ห้นายจา้งพฒันาระบบการ
ท างานใหมี้ความปลอดภยัสูงสุด 
 การพฒันาระบบงานสถาบนัส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการท างาน ให้คนท างานทั้งในระบบ
อุตสาหกรรม คนรับงานไปท าที่บ้าน  และภาค
เกษตรกรให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ และ
ส่ง เส ริมให้ มี ก ารรวมก ลุ่มพัฒนาองค์กรขอ ง
คนท างานให้เข้มแข็ง เพื่อตระหนักถึงสถานการณ์
ปัญหา และการเฝ้าระวงัโรคจากการท างาน 

 จดัให้มีพื้นที่ปลอดภยัให้กับผูห้ญิงและเด็ก
ในสามจังหวดัชายแดนภาคใต้และพื้นที่สาธารณะ 
โดยนโยบาย คือการสร้างหลักประกันว่าการพูดคุย
สันติภาพซ่ึงเป็นวาระแห่งชาติ จะมีความต่อเน่ือง 
และความส าคญักบัมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยเฉพาะ
การมีส่วนร่วมของผูห้ญิงทุกอัตลกัษณ์ในพื้นที่ โดย
ก าหนดกลไกที่ มี อ  านาจหน้าที่ โดยตรงและ มี
ทรัพยากรเพียงพอต่อการผลักดันให้ เ กิดพื้นที่
สาธารณะปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์สิน โดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วม การปรับปรุง และพฒันาการ
ดูแลผู ้ไ ด้ รั บผลกระทบ  และก ลุ่ ม เปร า ะบา ง 
โดยเฉพาะผู ้หญิงทุกอัตลักษณ์ ในฐานะแม่ หญิง
หม้าย หญิงพิการและอ่ืนๆ และส่งเสริมสังคมพหุ
วัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการอยู่
ร่วมกนัในความแตกต่างทุกดา้น 

 7 .  ต้อ ง เค ารพ สิท ธิในการพัฒนา ขอ ง
ประชาชนและผูห้ญิงตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยนโยบายที่
จะส่งเสริมการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ ดิน 
น ้ าป่า ความหลากหลายทางชีวิภาพ และพนัธุกรรม
ให้มีความย ัง่ยืน อันเป็นรากฐานความมั่นคงที่ มี
นยัส าคญัต่อผูห้ญิง เช่น ใหค้วามเคารพต่อการพฒันา
ประชาชน เพื่อรักษาฐานทรัพยากร เพื่อครอบครัว 
ชุมชน พลังงาน และส่ิงแวดล้อม ผูห้ญิงตอ้งมีส่วน
ร่วม ในก ารตัด สินใจ  กา รวา งกรอบนโยบาย
พฒันาการจดัการฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ย ัง่ยนื 
 ทั้งน้ีในการจดัการจ าลองการประชุมพรรคฯ
ได้มีเครือข่ายผู ้หญิงกลุ่มต่างๆมาน าเสนอปัญหา 
เพือ่ใหมี้การบรรจุเป็นนโยบาย และแกไ้ขปัญหาดว้ย 
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ไม่ว่าจะเป็น ประเด็น ผู ้หญิงแรงงาน ในระบบ 
แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ ผู ้หญิงสาม
จงัหวดัภาคใต ้ผูห้ญิงชนเผา่ ผูห้ญิงพิการ คนขา้มเพศ 
ฯลฯ ดว้ย 

 
 ในวันเดียวกันกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์(พม.) โดยกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัดงานวนัสตรี
สากล ประจ าปี 2561 ภายใตแ้นวคิด “พลงัสตรีชนบท 
พลงัขบัเคล่ือนสงัคมไทย” โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริ
กัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงาน
องคก์รดีเด่น เน่ืองในวนัสตรีสากล ประจ าปี 2561 ณ 
ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี จงัหวดันนทบุรี โดยไดก้ล่าววา่ 
 “รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในบทบาทของ
สตรีไทยและความเสมอภาคระหวา่งเพศมาโดยตลอด 
จึงไดก้  าหนดยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มุ่งเน้นการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
สังคม ขณะเดียวกนัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ให้ความส าคญัในการสร้าง
ความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล ้ าในสังคม เพื่อเป็น
กรอบในการพฒันาศักยภาพ ทุนมนุษยท์ี่ค  านึงถึง
สิทธิมนุษยชน และการเขา้ถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ

อยา่งเสมอภาค ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรี คือหน่ึง
ในยทุธศาสตร์ที่ส าคญัของรัฐบาลในการเพิ่มบทบาท 
และพฒันาคุณภาพชีวิตแก่สตรีทุกกลุ่มในทุกระดับ 
เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีความเข้มแข็ง และสามารถ
พึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย
การพฒันาที่ย ัง่ยนือีกดว้ย 

 ส าหรับการจัดงานวนัสตรีสากล ประจ าปี 
2561 จัดขึ้ นภายใตแ้นวคิด “พลังสตรีชนบท พลัง
ขับเคล่ือนสังคมไทย” มีการจัดกิจกรรมส าคัญ 
ประกอบด้วย พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี 
บุคคล และหน่วยงานองคก์รดีเด่น เน่ืองในวนัสตรี
สากล ประจ าปี 2561 จ านวน 19 สาขา 47 รางวลั เพื่อ
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติสตรี บุคคล หน่วยงาน องคก์รที่มี
ผลงานดีเด่นดา้นการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
และเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจให้กบัผูท้ี่ทุ่มเทท างาน 

เพื่อความก้าวหน้าของสตรีและความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชาย รวมทั้งการรับมอบข้อเสนอเชิง
นโยบายจากการประชุมสมัชชาสตรีแ ห่งชา ติ 
ประจ าปี 2561 จากคณะผูแ้ทนสมชัชาสตรีแห่งชาติ 
เพื่อน าไปสู่การผลักดันให้เกิดการพฒันาศักยภาพ
ของสตรีไทยก้าวเดินต่อไปอย่างมีศักด์ิศรีสู่สากล 
สตรีไทยทุกท่านตอ้งหมัน่เรียนรู้และฝึกฝนตนเองให้
เป็นผูมี้ความรู้ ความช านาญ มีทกัษะต่างๆ ที่เอ้ือต่อ
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การด ารงชีพ ดว้ยการพึ่งพาตนเอง มีการคิดอยา่งเป็น
ระบบด้วยวิจารณญาณ มีความเป็นผูน้ า ด้วยความ
มั่น ใจ  ก้ า วทัน เทคโนโลยี  แล ะ รู้ เท่ า ทันก า ร
เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะการรักษาภาพลักษณ์อัน

งดงามของสตรีไทย พร้อมที่จะกา้วเดินต่อไปอยา่งมี
ศกัด์ิศรี เพื่อมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ และ
ไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติต่อไป” 
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ศาลฎีกาส่ังนายจ้างนากาชิมารับกรรมการสหภาพ
(ชุดเก่า) กลับเข้าท างาน พร้อมจ่ายค่าจ้างย้อนหลัง 13 
ปี 

 เม่ือวนัที่ 20 มีนาคม 2561  ศาลแรงงานภาค 
1 อยุธยา ได้อ่านค าพิพากษาศาลฎีกาที่  8209-
8219/2560 ลงวนัที่ 4 ธันวาคม 2560 ระหว่างนาย
สัญญา เข็มนาคและพวกรวม 11 คน ในฐานะโจทก ์
กบับริษทันากาชิมารับเบอร์ ประเทศไทย จ ากัด ใน
ฐานะจ าเลย 

 

 จากการอ่านค าพิพากษาศาลฎีการวม 18 
หนา้ ประกอบกบัการทบทวนขอ้มูลสถานการณ์การ
ละเมิดสิทธิแรงงาน สหภาพแรงงานนากาชิมา สมยัปี 
2548 , 2555 เพิ่มเติม ที่สหภาพแรงงานในสมยันั้น มี
นายประวิทย ์โพธ์ิหอม เลขาธิการกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน
อยุธยาและใกล้เคียง เป็นประธานสหภาพแรงงาน 
และเป็นสมาชิกคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน
ไทย (คสรท.) ทั้งในช่วงที่นายศรีโพธ์ิ วายพุกัตร์ เป็น
ประธาน คสรท. ปี 2548 และนายชาลี ลอยสูง ในปี 
2555 ตามล าดบั 

 ทั้งน้ีเหตุที่ไม่สามารถอ่านค าพิพากษาศาล
ฎีกาอยา่งเดียวได ้เพราะจะมีความงงในสถานการณ์ที่
เกิดขึ้ น เพราะฎีกาน้ีได้อ้างกลับไปยงัเหตุการณ์ปี 
2548 ร่วมดว้ย แต่ไม่ไดมี้การอธิบายเหตุการณ์เดิมแต่
อยา่งใด 

 คดีน้ีอยู่ในการดูแลของศูนยช่์วยเหลือและ
จดัการวิกฤติแรงงานฯ ที่นายสพร่ัง มีประดิษฐ นาย
ตุล า  ปัจ ฉิม เวช  เค ยท า ง านม า ก่อน  โดยส รุป
สาระส าคญัมาใหพ้วกเราไดเ้รียนรู้ร่วมกนัในบรรทดั
ฐานที่น่าสนใจ มีรายละเอียดโดยง่ายดงัน้ี 

 (1 ) บริษทันากาชิมา ประกอบธุรกิจผลิตยาง
นอก ยางใน ตั้งอยูท่ี่จงัหวดัอยธุยา มีลูกจา้งในช่วงนั้น
ประมาณ 920 คน 

 (2) มกราคม 2548 บริษทัยืน่ค  าร้องต่อศาล
แรงงานกลาง ขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างทั้ งคณะ 
เน่ืองจากใชสิ้ทธิการลาไปร่วมกิจกรรมของสหภาพ
แรงงานไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก  าหนด และสั่งห้าม
เขา้ไปในโรงงานจนกว่าคดีจะถึงที่สุด (ซ่ึงในกลุ่มนี้
มี 2 คนท่ีถูกเลิกจ้างในปี 2556 ต่อมาหลังจากนั้นอีก
คร้ัง และเป็นท่ีมาของค าพิพากษาศาลฎีกา 2560 ฉบับ
นี)้ 

 (3) สิงหาคม 2549 ศาลชั้นตน้พิพากษาว่า
นายจา้งไม่สามารถเลิกจา้งกรรมการลูกจา้งได ้ท าให้
นายจา้งอุทธรณ์ 
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 (4) 3 กนัยายน 2555 ศาลฎีกายนืยนัตามศาล
ชั้นตน้ อนุญาตใหต้กัเตือนเป็นหนงัสือเท่านั้น 

 (5) 5 กนัยายน 2555 ลูกจา้งไปรายงานตวั 
ผา่นไปไม่ก่ีชัว่โมง บริษทัแจง้หนงัสือถึงลูกจา้งว่าไม่
มีต  าแหน่งหน้าที่ในการท างาน แต่ได้จ่ายค่าจา้งให ้
และให้ลูกจ้างมารายงานตัวทุกวนั จนถึงวันที่ 15 
มกราคม 2556 แลว้จะพจิารณาใหม่อีกคร้ังหน่ึง 

 (6) 9 ตุลาคม 2555 ส านักงานสวสัดิการและ
คุ้มครองแรงงานอยุธยา  มีหนังสือแจ้งสหภาพ
แรงงานนากาชิมา เร่ืองแต่งตั้งโจทก์ทั้ง 11 คนน้ี เป็น
กรรมการลูกจา้ง ตั้งแต่ 9 มกราคม 2555  เป็นตน้มา 

 (7) 1 กรกฎาคม 2556 บริษทัอนุญาตให้
กรรมการลูกจา้งทั้งคณะกลบัเขา้มาท างานและปฏิบติั
หนา้ที่กรรมการลูกจา้งเฉกเช่นเดิม 

 (8) 25 พฤศจิกายน 2556 บริษทัมีค  าสั่งเลิก
จา้งกรรมการลูกจา้งทั้ง 11 คน โดย (8.1) อา้งเหตุว่า
ประสบภยัน ้ าท่วมเม่ือปลายปี 2554 จนประสบปัญหา
ในการผลิตมาจนถึงปี 2556 จนตอ้งเลิกจา้งลูกจา้ง 
530 คน  (8.2) 25 มีนาคม 2555 บริษทัเหลือลูกจา้ง 
350 คน จากทั้งหมด 920 คน เป็นเหตุให้ตอ้งแต่งตั้ง
กรรมการลูกจา้งใหม่ทั้งคณะ ดงันั้นกรรมการลูกจา้ง
ชุดน้ีจึงพน้สภาพตั้งแต่วนัดงักล่าวน้ีเป็นตน้มา 

 (9) ด้วยเหตุขอ้ 8.2 น้ี บริษทัจึงไม่ตอ้งขอ
อนุญาตศาลแรงงานแต่อย่างใด ทั้ งน้ีบริษัทได้จ่าย
ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจา้งส่วนที่เหลือ 
ค่าจา้งส าหรับวนัหยุดพกัผ่อน และค่าอ่ืนๆแลว้ และ
ลูกจา้งไดรั้บไวเ้รียบร้อยแลว้ 

 (10) ปี 2557 กรรมการลูกจ้างฟ้องศาล
แรงงานภาค 1 วา่การที่บริษทัเลิกจา้งน้ี เป็นการฝ่าฝืน
ต่อ พ.ร.บ.แรงงานสัมพนัธ์ 2518 มาตรา 48, 49 (1) , 

52 ถือวา่เป็นการเลิกจา้งไม่เป็นธรรม ขอใหศ้าลสัง่ให้
บริษทัรับกลบัเขา้ท างานในต าแหน่งหน้าที่เดิม และ
ชดใชค้่าเสียหายต่างๆที่เก่ียวขอ้ง 

 (11) ลูกจ้างที่ ฟ้องให้เหตุผลว่า บริษัท
รับทราบการเป็นกรรมการลูกจา้งแน่นอน และยงัเคย
ประชุมร่วมมาโดยตลอด แต่พอประสบปัญหาน ้ า
ท่วม บริษัทไม่เคยเรียกกรรมการลูกจ้างกลับไป
ท างานเลย และไม่อนุญาตใหเ้ขา้ไปในโรงงาน ดงันั้น
โจทก์จึงไม่ทราบว่าจ  านวนลูกจา้งที่แทจ้ริงว่าเหลือ
จ านวนเท่าใดกันแน่ ดงันั้นกรรมการลูกจา้งทั้งหมด
จึงยงัคงมีสถานะอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด
ไว ้และสญัญาจา้งงานก็ยงัไม่ส้ินสุดเช่นกนั 

 (12) 14 พฤศจิกายน 2557 ศาลชั้นตน้มีค  า
พพิากษายกฟ้อง (ลูกจา้งแพน้ั่นเอง) เน่ืองจากเห็นว่า
บ ริษัทประสบภัยน ้ า ท่ วม ไ ม่ส าม า รถด า เ นิ น
กระบวนการผลิตได้ ประสบปัญหาการเงิน จึงเป็น
การเลิกจา้งที่มีเหตุผลอนัสมควร ถือไม่ไดว้่าเลิกจา้ง
ไม่เป็นธรรม และไม่ต้องยื่นค  าร้องเพื่อขออนุญาต
ศาลแรงานเพราะส้ินสภาพการเป็นลูกจา้งแลว้ตั้งแต่ 
25 มีนาคม 2555 เป็นตน้มา ต่อมาลูกจา้งอุทธรณ์ 

 (13) ศาลฎีกาตั้งประเด็นวินิจฉัยว่า บริษทั
เลิกจ้างกรรมการลูกจ้างทั้ ง 11 คนนั้ น ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ 

 (14) ศาลวนิิจฉยัแลว้และมีค  าพพิากษาดงัน้ี 

 (14.1) บทบัญญัติเร่ืองการพ้นต าแหน่ง
กรรมการลูกจา้งนั้นได้ก าหนดไวใ้นมาตรา 47 ครบ
วาระ 3 ปี มาตรา 48 เขา้ข่ายกรณีใดกรณีหน่ึงตาม
วรรค (1) ถึง (7) ที่กฎหมายไดบ้ญัญติัไว ้เช่น เม่ือมี
การแต่งตั้งกรรมการลูกจา้งใหม่ทั้งคณะ มาตรา 48 
จ านวนลูกจา้งเพิ่มขึ้นหรือลดลงก่ึงหน่ึงของจ านวน
ลูกจา้งทั้งหมด 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

22 
 

 ดังนั้ นจึงมิใช่บทบัญญัติที่ มีว ัตถุประสงค์
ก าหนดหลักเกณฑ์การพน้ต าแหน่งของกรรมการ
ลูกจา้งแต่อยา่งใด แมจ้ะเขา้เกณฑก์็ตาม เป็นเพียงให้
มีการเลือกตั้ งหรือแต่งตั้ งกรรมการลูกจ้างใหม่ทั้ ง
คณะเท่านั้น และเม่ือมีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่
แล้ว จึงเป็นเหตุให้กรรมการลูกจ้างเดิมพ้นจาก
ต าแหน่ง 

 แต่เม่ือไม่ปรากฏวา่มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง
กรรมการลูกจา้งใหม่ โจทก์ทั้ง 11 คนน้ี จึงยงัคงเป็น
กรรมการลูกจ้างตามกฎหมาย การเลิกจ้างจึงต้อง
ไดรั้บการอนุญาตจากศาลแรงงานก่อนเท่านั้น 

 (14.2) ส าหรับการที่โจทก์เรียกร้องเร่ืองการ
รับกลบัเขา้ท  างาน, การจ่ายค่าจา้งตั้งแต่เดือนธนัวาคม 
2556 จนกวา่จะรับกลบัเขา้ท างานนั้น พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ 15 ต่อปีของตน้เงินค่าจา้ง และค าขออ่ืนๆอีก
หลายประการ 

 ศาลฎีกาพิพากษาว่า ให้บริษทัรับกรรมการ
ลูกจา้งทั้ง 11 คนกลบัเขา้ท างานในต าแหน่งหน้าที่
เดิมหรือไม่ต ่ากว่าเดิมในอัตราค่าจ้างเดิมและสิทธิ
ประโยชน์ที่เคยไดรั้บ เสมือนมิไดมี้การเลิกจา้ง และ
ให้จ  าเลยจ่ายค่าจา้งให้กรรมการลูกจา้ง ตามจ านวน
ดังน้ี (ประมาณ 9,000 บาทต่อคน แต่รายละเอียด
แตกต่างกันไป) ตั้ งแต่งวดเดือนธันวาคม 2556 
จนกว่าจะรับกลบัเขา้ท างาน พร้อมดอกเบี้ยในอตัรา
ร้อยละ 15 ต่อปี ของตน้เงินค่าจา้งที่บริษทัตอ้งจ่ายนับ
แต่วนัที่ผดินดัไม่จ่ายค่าจา้งจนกวา่จะช าระเสร็จส้ิน 

 ค าขออ่ืนๆของลูกจา้งให้ยกไม่พิจารณาแต่
อยา่งใด 

 (15) ผูพ้พิากษาศาลฎีกาคดีน้ี ไดแ้ก่ นายวิชยั 
เอ้ือองัคณากุล , นายนิยตุ สุภทัรพาหิรผล , นายนิติ 
เอ้ือจรัสพนัธุ ์

 ค าพพิากษาน้ีจะกลายเป็นบรรทดัฐานต่อไป
ในอนาคตของอีกหลายคดีที่ฝ่ายกฎหมาย คสรท. 
ฟ้องเร่ือง “นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างย้อนหลังให้หลังศาล
มีค าส่ังรับกลบัเข้าท างานแล้ว” 

สรุปโดย : บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ ์ 
นกัวชิาการแรงงาน 

ศาลแรงงานรับฟ้อง ทายาทแรงงานข้ามชาติ ให้
เพกิถอนค าส่ังกองทุนเงนิทดแทน 

 วันที่ 19 มีนาคม 2561 นางละ นโยนท ์
เซ็ง (HLA NYUNT SEIN)  พร้อมทนายความ ได้
เดินทางไปยงัศาลแรงงานภาค 7 จงัหวดักาญจนบุรี 
เพือ่ยืน่ฟ้อง ส านักงานประกนัสังคม จงัหวดัเพชรบุรี 
เป็นจ าเลยที่ 1 และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน 
จ าเลยที่ 2 สืบเน่ืองจากคณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทน ได้มีค  าวิ นิจฉัย ที่  2 /2561 ลงวันที่  15 
มกราคม 2561 เร่ืองแจง้ค  าสัง่เงินทดแทน เห็นว่า นาย
โก แรงงานขา้มชาติ ที่เสียชีวติระหว่างการท างานบน
เรือประมง ไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากกองทุน
เงินทดแทน และมีมติให้นายจ้างเป็นผูรั้บผิดชอบ
จ่ายเงินทดแทนตามค าสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
จ าเลยที่ 1 และยกอุทธรณ์ของโจทก ์

 จ าเลยที่ 2 เห็นว่านายโก เป็นแรงงานข้าม
ชาติที่ไม่เขา้หลกัเกณฑใ์นการเขา้ถึงเงินทดแทนจาก
กองทุน เ งิ นทดแทน  ต ามหนั ง สื อส านั ก ง า น
ประกันสังคม  ที่  ร ง  0604 /ว2190  ลงวันที่  13 
พฤษภาคม 2559 เร่ืองแนวปฏิบัติการขึ้ นทะเบียน
แรงงานต่างด้าว (บัตรชมพู) ประกอบกับหนังสือ
ส านกังานประกนัสังคม ที่ รง0607/ว 987 ลงวนัที่ 31 
พฤษภาคม 2555 เร่ืองการให้ความคุม้ครองแรงงาน
ต่างดา้วที่ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการ
ท างาน และกิจการของนายจา้งไม่เขา้เกณฑท์ี่ตอ้งขึ้น
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ทะเบียนตามประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองประเภท 
ขนาดกิจการ และทอ้งที่ที่นายจา้งตอ้งจ่ายเงินสมทบ 
ฉบบัที่ 2 ที่ยกเวน้นายจา้งซ่ึงประกอบกิจการประมง
ซ่ึงมิได้ใช้ลูกจา้งตลอดปีและไม่มีงานลักษณะอ่ืน
รวมอยูด่ว้ย 

 นางละ นโยนท ์เซ็ง ภรรยาของผูต้าย ไม่เห็น
ดว้ย ต่อค าสั่งคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน จึง
ใช้สิทธิทางศาลยื่นฟ้องส านักงานประกันสังคม 
จังหวัดเพชรบุรี  และคณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทน ต่อศาลแรงงานภาค 7  เพื่อขอให้ศาล
พิจารณา เพิกถอนค าวินิจฉัยของจ าเลยที่ 2 เน่ืองจาก
เห็นวา่ 

 1. นายโก (ผู ้ตาย) เป็นแรงงานข้ามชาติ 
สัญชา ติ เ มี ยนมา ร์  ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ใน
ราชอาณาจกัรไทย และไดรั้บอนุญาตท างานตามมติ
คณะรัฐมนตรี และลงทะเบียนเป็นแรงงานขา้มชาติ
กบักรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน  โดยนายโก 
ได้รับอนุญาตให้อาศยัและท างานในกิจการประมง
ทะเล ไดจ้นถึงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 จึงถือไดว้่า
รัฐไดจ้ดัท าฐานขอ้มูลส่วนบุคคลของนายโก รวมทั้ง
ขอ้มูลรายละเอียดที่ตอ้งการอ่ืนๆเพื่อความมัน่คงของ
ประเทศไวแ้ลว้ ขอ้มูลของผูต้ายดังกล่าวจึงสามารถ
ใช้น ามาจัดท าฐานทะเบียนของจ าเลยที่ 1 ซ่ึงเป็น
ส านักงานประกันสังคม เพื่อให้ผูมี้สิทธิในกองทุน
เงินทดแทนได ้

 การที่จ  าเลยที่ 2 อา้งวา่ผูต้ายเดินทางเขา้มาใน
ราชอาณาจกัรไทยโดยผดิกฎหมายและไดรั้บการผอ่น
ผันให้อยู่ในประ เทศไทยได้ชั่วคราวถึงวันที่  1 
พฤศจิกายน 2560 โดยไม่มีหนังสือเดินทาง ไม่มี
ใบอนุญาตท างาน จึงไม่เป็นผูมี้สิทธิในกองทุนเงิน
ทดแทนนั้ น เป็นการวินิจฉัยที่ข ัดต่อหลักการและ
เ จ ต น า ร ม ณ์ ใ น ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง แ ร ง ง า น ต า ม

พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ.2537 ดังที่ศาล
ปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยไว้ในค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด หมายเลขแดงที่ อ.821/2558 ลงวนัที่ 
10 กรกฎาคม 2558 และค าพิพากษาศาลฎีกา แผนก
คดีแรงงานที่ 15582/2558 ลงวนัที่ 30 ธนัวาคม 2558 

 2. กรณีที่จ  าเลยที่ 2 เห็นว่า งานที่นายโกท า
นั้ น เป็นกิจการที่ได้รับการยกเว้น  ตามประกาศ
กระทรวงแรงงาน เร่ืองประเภท ขนาดกิจการ และ
ท้องที่ที่นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบ ฉบับที่  2 นั้ น 
โจทก์เห็นว่า นายโก ได้รับอนุญาตให้ท  างานบน
เรือประมง โดยไดรั้บค่าจา้งจ่ายนางคมคาย วานิช ซ่ึง
เป็นนายจา้งที่ประกอบกิจการประมงตลอดทั้งปี และ
มีงานลักษณะอ่ืนที่อาศยัแรงงานของลูกจา้งอยู่ด้วย 
เพือ่ใหกิ้จการของตนด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้ง
ปี และโดยสภาพที่ลูกจา้งที่เป็นแรงงานประมงเป็น
แรงงานที่ขาดแคลน นายจา้งที่รับลูกจ้างมาท างาน
แล้วจะใช้แรงงานนั้นอย่างต่อเน่ือง โดยให้ท  างาน
ลกัษณะอ่ืนรวมอยู่ด้วย เพื่อมิให้ลูกจา้งตอ้งว่างงาน
ออกไปจากการเป็นลูกจ้างของตน ซ่ึงจะท าให้
นายจา้งมีความยุง่ยากในการจดัหาลูกจา้งใหม่ ดงันั้น 
กิจการของนายจา้งจึงเขา้ข่ายการกิจการประมงที่ใช้
ลูกจา้งตลอดปีและมีงานลกัษณะอ่ืนรวมอยูด่ว้ย 

 การฟ้องส านักงานประกันสังคม และ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คร้ังน้ี นอกจากจะ
ขอให้ศาลแรงงานพิจารณาพิพากษา เพิกถอนค าสั่ง
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนแลว้ โจทก์ เห็นว่า 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน  พ.ศ. 2537 ได้บัญญัติ
ขึ้นมาเพื่อการคุม้ครองลูกจา้ง ที่รวมไปถึงแรงงาน
ข้ามชาติ โดยกฎหมายได้ก าหนดให้มีกองทุนเงิน
ทดแทนขึ้ นมา เพื่อให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนเพื่อเป็นหลักประกนัในการจ่ายเงินทดแทน
แก่ลูกจา้ง เม่ือลูกจา้งประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย 
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หรือถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย ระหว่างการท างาน
ให้กบันายจา้ง โดยกองทุนจะเป็นผูจ่้ายแทนนายจา้ง 
อนัเป็นการสร้างหลักประกนัให้กบัลูกจา้ง มิให้ตอ้ง
เส่ียงกบัฐานการเงินของนายจา้งหรือความไม่แน่นอน
ที่จะไดรั้บเงินทดแทนจากนายจา้งหรือความล่าชา้ที่
จา้งจะช าระเงินทดแทน 

 แต่อย่างไรก็ตาม ส านักงานประกันสังคม 
กลับก าหนดเง่ือนไขให้แรงงานขา้มชาติที่ประสบ
อนัตรายจากการท างาน เขา้ถึงเงินทดแทนไดน้ั้นดว้ย
เงื่อนไขของการ เข้าเมือง เอกสารแสดงตน และ
ใบอนุญาตท างาน หากลูกจ้างไม่มี เอกสารตาม
เง่ือนไข ส านักงานประกันสังคมจะออกค าสั่งให้
นายจา้งเป็นผูรั้บผดิชอบเอง จึงท าให้เกิดขั้นตอนการ
เจรจา ต่อรองราคา เกิดความเสียเปรียบต่อตวัลูกจา้ง 
ในขณะที่ส านักงานประกนัสังคม วางบทบาทตวัเอง
เป็นคนกลางในการเจรจา ไกล่เกล่ีย และจะท าการ
บนัทึกผลการเจรจาในการจ่ายเงินทดแทน และหลาย
กรณีพบว่า ภายหลังที่ส านักงานประกันสังคมท า
บนัทึกขอ้ตกลงจ่ายเงินทดแทนจากนายจา้งแล้ว แต่
นายจา้งกลับหลีกเล่ียงการจ่ายเงินหรือไม่สามารถ
ติดต่อกับนายจา้งในการจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้าง 
นอกจากน้ีค  าสั่งของคณะกรรมการฯ ยงัมีลกัษณะที่
เป็นการเลือกปฏิบติัต่อแรงงานขา้มชาติในการเขา้ถึง
เงินทดแทนจากกองทุน ที่แตกต่างจากแรงงานไทย 
อันเป็นการขัดต่ออนุสัญญาองค์การด้านแรงงาน
ระหวา่งประเทศ ฉบบัที่ 19 วา่ดว้ยการปฏิบติัอยา่งเท่า
เทียม (เร่ืองเงินทดแทน กรณีอุบตัิเหตุ) พ.ศ.2468 ที่
ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสญัญา มาตั้งแต่ปี 2511 

 ศาลแรงงานภาค 7 จงัหวดักาญจนบุรี มีค  าสั่ง
รับฟ้อง นางละ นโยนท์ เซ็ง ภรรยาของผูต้าย และ
ศาลแรงงานได้ ก าหนดนัด พิจารณา และสืบพยาน

โจทก์ ณ ศาลแรงงานภาค 7 จงัหวดักาญจนบุรี ใน
วนัที่ 3 พฤษภาคม  2561 เวลา 09.30 น. 

ข้อมูลเพ่ิมเติมติดต่อ นายวิชาญ ท าไร่  
มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพฒันา  

087-138-7897 E-mail: legal.wichan@gmail.com  

คสรท.ช้ีการพัฒนา 4.0 ต้องดูแลสิทธิแรงงาน 

 เม่ือวนัที่ 6 มีนาคม 2561 คณะกรรมการ
สมานฉันทแ์รงงานไทย ร่วมกับโซลิดาริต้ีเซ็นเตอร์
(SC)  จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ “การละเมิดสิทธิ
แรงงานทุนขา้มชาติในยุค 4.0 กระทรวงแรงงานจะ
ป้องกันอย่างไร?” โรงงานแรมบางกอกพาเลส 
กรุงเทพฯ 

 นางสาวอ นุส รี  ทับ สุ วรรณ  ที่ ป รึ กษา
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน กล่าววา่ ตามโมเดล
ประเทศไทย 4.0 ซ่ึงเป็นโมเดลใหม่ในการขบัเคล่ือน
เศรษฐกิจประ เทศที่ มุ่ งปรับเป ล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขบัเคล่ือนไดเ้พื่อสร้างนว
ตกรรม เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปาน
กลาง เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลางสามารถปรับตัว
ท่ามกลางบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจที่เติบโตและย ัง่ยนื
รัฐบาลก็จะท าภายใตน้โยบายไทยแลนด์ 4.0 คือการมี
ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่
ประกอบด้วยชุมชน จงัหวดัสถาบนัการศึกษา และ
สถาบันวิจัยต่างๆและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง และศาสพระราชาเป็นพื้นฐานในการพฒันา
ที่เราจะใชค้วามไดเ้ปรียบของประเทศไทยที่เราเช่ือว่า
เรา มีความหลากหลายทั้ งในเชิง ชีวภาพ ความ
หลากหลายทั้ งในเชิงวัฒนธรรมเป็นปัจจัยส าคัญ
น าพาไปสู่ความส าเร็จ และเช่ือมโยงประเทศไทยเขา้
สู่โลก ขณะเดียวกันไทยแลนด์ 4.0 รัฐบาลจะใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกรอบในการพัฒนา

mailto:legal.wichan@gmail.com
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ประเทศในระยะยาวต่อเน่ือง โดยมีกรอบแนวทางที่
ส าคญั ใชย้ทุธศาสตร์ 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นความ
มั่น ค ง  ด้ า น ก า รส ร้ า ง ค ว ามส าม า รถ ในก า ร
แข่งขัน  ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค ความเท่า
เทียมของคนในสังคม ด้านสร้างความเติบโตมี
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และด้านการ
ปรับสมดุล และการบริหารจดัการของภาครัฐ น่ีคือ
หลกัการเศรษฐกิจ 4.0 

 เป้าประสงคใ์นการขบัเคล่ือนไทยแลนด์ 4.0 
คือ การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจเพื่อประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และย ัง่ยืน และต้องมีการสร้างความ
เขม้แขง็ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง 

 ส าหรับแรงงาน ถือเป็นกลไกส าคญัต่อระบบ
เศรษฐกิจทุกภาคส่วนตอ้งร่วมมือกนัพฒันาศกัยภาพ
แรงงานให้เป็นแรงงานฝีมือมีความพร้อมที่จะกา้วสู่
ยุคไทยแลนด์ 4.0 และขณะเดียวกันก็ตอ้งพฒันา
อุตสาหกรรมให้ทนัเทคโนโลยกีารผลิตให้ทนัต่อนว
ตกรรม และกระบวนการผลิตแบบใหม่ด้วย และมี
สินคา้ที่ตอบโจทยผ์ูบ้ริโภค และมีราคาที่สูงขึ้นด้วย 
โดยแนวทางของกระทรวงแรงงานกับการดูแล
คุ้มครองแรงงาน และการส่งเสริมศักยภาพของ
แรงงานให้กา้วไปสู่ไทยแลนด์ 4.0อยา่งสง่างาม และ
ย ัง่ยืน คือ   ต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
กระทรวงแรงงานด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์ของประเทศไทยให้เป็นแรงงาน
ฝีมือมีความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 และยงัยกระดับ
จดัตั้งสถาบนัน าร่อง 13 แห่งเพื่อพฒันาฝีมือแรงงาน
ดา้นเทคโนโลยขีั้นสูง   การคุม้ครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของแรงงานให้ได้รับการปฏิบัติตามหลัก สิทธิ
มนุษยชน ตอนน้ีก าลัง ร่างพระราชบัญญัติการ
ปราบปรามการใชแ้รงงานบงัคบั เพราะประเทศไทย

ยงัไม่เคยก าหนดกฎหมายระบุความผดิ อนัเป็นการใช้
แรงงานบงัคบัที่เขา้ข่ายคา้มนุษยไ์วช้ดัเจน ไม่มีกลไก
ในกาคุม้ครอง เยียวยาผูเ้สียหายท าให้ไม่สามรารถ
แก้ไข ปัญหาก ารใช้แ รง งานบังคับ ได้อ ย่า ง มี
ประสิทธิภาพ กระทรวงแรงงานจึงพิจารณาตรา
กฎหมายน้ีขึ้นเพื่อก าหนดความผิดให้ครอบคลุมถึง
การกระท าอนัเป็นความผิด และก าหนดมาตรการใน
การช่วยเหลือคุม้ครองผูเ้สียหายจากการใช้แรงงาน
บงัคบัให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน อันเป็น
การสร้างความมั่นคงด้านแรงงาน เศรษฐกิจ และ
สังคม ตอนน้ีอยูร่ะหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็น 
เร่ืองต่อมาก าลังเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ฮอตไลน์ 
เพื่อให้ผูใ้ช้แรงงานสามารถสอบถาม หรือปรึกษา
ปัญหาแรงงานได้ที่1506 และก าลังสร้างบริการอี
เซอร์วิส อ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ชบ้ริการ โดย
ท างานร่วมกับภาคเอกชน ผูน้ าแรงงานและเอ็นจีโอ 
ขอ้ต่อมาก็คือการส่งเสริมป้องกนัและเน้นการมีส่วน
ร่วม ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ ดีในสถาน
ประกอบการด้วยระบบทวิภาคีด้วยหลักสุจริตใจ 
ส่งเสริมการจดัสวสัดิการแบบยืดหยุ่น ซ่ึงถือว่าเป็น
การจดัสวสัดิการที่ทนัต่อการเปล่ียนแปลงสังคม และ
เหมาะสมต่อการบริหารแรงงานในยุคปัจจุบันที่มี
ลูกจา้งหลายวยั ซ่ึงความตอ้งการในการด าเนินชีวิตก็
มีความหลากหลาย การจดัสวสัดิการแบบยดืหยุน่จะ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้กับลูกจ้างในการ
จดัรูปแบบของสวสัดิการ โดยค านึงถึงความแตกต่าง
เร่ืองของวัยเพศ วิถีการด าเนินชีวิตท าให้ลูกจ้าง
สามารถเลือกและปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม
ตามสถานการดว้ยมีรูปแบบการจา้งงานแบบใหม่ใน
ยคุ 4.0  

 นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)กล่าวว่า นโยบาย
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ไทยแลนด์ 4.0 ตอ้งดูแลนักลงทุนไทย และขา้มชาติ 
และตอ้งดูแลแรงงานดว้ย โดยกระทรวงแรงงานตอ้ง
ท างานเชิงรุกมากกวา่น้ี ในการดูแลแรงงาน วนัน้ีผูใ้ช้
แรงงานถูกกระท าการเอารัดเอาเปรียบจากนายจา้ง
มากมาย ผูก่้อการจัดตั้ งสหภาพแรงงานถูกเลิกจา้ง 
อยา่งกรณีของสหภาพแรงงานนางอภนัตรี เจริญศกัด์ิ 
ผูจ้ดัการเขตร้านนวตักรรมใหม่ เคเอฟซี และในฐานะ
ประธานสหภาพแรงงานผูป้รุงอาหารและให้บริการ 
ซ่ึงเห็นอกเห็นใจพนักงานชั้นผูน้้อย จึงได้มีการตั้ ง
สหภาพแรงงานเพื่อการขอปรับสภาพการจา้งตาม
สิทธิที่มีตามกฎหมายตั้งแต่ปี 2554 เป็นตน้มาทั้งถูก
นายจ้างขอเลิกจ้าง แม้ว่าจะจ่ายค่าชดเชยสูงกว่า
กฎหมาย แต่เขาก็ยงัต้องการที่จะเรียกร้องเพื่อการ
ท างานต่อไป ตอนน้ีศาลฎีกายงัไม่ไดต้ดัสิน ก็มาโดน
เลิกจา้งอีกคร้ังเม่ือนายจา้งอา้งว่าไดข้ายเฟรนไซส์ต่อ
ให้กบัอีกบริษทัหน่ึง และบริษทัใหม่ที่รับซ้ือภายใต้
แบร์นเดิมไม่มีต  าแหน่งรองรับ จึงขอเลิกจา้ง ซ่ึงตรงน้ี
มีการใช้การโยกยา้ยกรรมการและสมาชิกสหภาพ
แรงงาน การเลิกจา้งสหภาพแรงงาน หลายคนทนต่อ
การบีบคั้นไม่ไหวก็ยอมรับขอ้เสนอของนายจา้งไป 
ตรงน้ีภาครัฐคิดว่าจะแกปั้ญหาเหล่าน้ีอยา่งไร ซ่ึงคง
ไม่ใช่ประเด็นเดียวที่เกิดขึ้น ซ่ึงการต่อสู้ของลูกจา้งก็
เพยีงตอ้งการกลบัเขา้ท างาน และตอ้งการความมัน่คง
ในการมีงานท า มีค่าจา้งสวสัดิการ อยา่งกรณีอีซีโต
โมทีฟ (ไทยแลนด์)จ  ากดั ก็มีการเลิกจา้งทางไลน์ 28 
คน ด้วยลูกจ้างมีการลงลายมือช่ือในการยื่นข้อ
เรียกร้องเพื่อปรับสภาพการจา้งใหม่ โดยมีการไกล่
เกล่ียกัน 2 คร้ังนายจา้งตกลงจ่ายโบนัสประจ าปีให ้
2.8 เดือน ตกลงปรับค่าจา้งประจ าปีให้ 2 คร้ัง ใน
เดือนมีนาคม และเมษายน 2561 โดยมีเงื่อนไขตาม
อายงุาน แต่ปฏิเสธที่จะรับลูกจา้งจ านวน 28 คนที่ได้
แจง้เลิกจา้งทางไลน์ แบบยคุ 4.0 เลย ในขอ้กล่าวหา
ว่าปฏิเสธการท างานล่วงเวลา และเฉือนงาน โดยใน

จ านวนน้ีมีตวัแทนเจรจา 7 คน พร้อมทั้งร่วมกัน
ชกัชวนเพื่อนไม่ท างานล่วงเวลา ซ่ึงตนมองว่า เป็น
การซุ่มเอา คือเลิกจา้งก่อน รู้ว่าลูกจา้งสายป่านสั้นสู้
ไม่ไดน้านหากขึ้นศาล ส่วนใหญ่ก็ตดัสินเป็นคุณกับ
นายจา้ง แม้จะชนะคดีศาลขั้นตน้ไปถึงศาลฎีกาบาง
รายศาลกลับค าตัดสินใหม่ให้เ ลิกจ้างได้อีกโดย
มุมมองศาลเม่ือนายจา้งไม่รับก็เลิกจา้งไป หรือบาง
รายตดัสินใหรั้บกลบัแต่นายจา้งประวิงเวลาไม่รับเขา้
ท างานให้อยู่ขา้งนอกโรงงาน ซ่ึงตรงน้ีจะแก้ปัญหา
การละเมิดสิทธิแรงงานอยา่งไร 

 นายโรเบิร์ต ไพคอฟสก้ี ผูอ้  านวยการโซริดา
ลิต้ีเซ็นเตอร์ กล่าวว่า การพฒันาเศรษฐกิจ หากไม่มี
การพฒันาคนด้วย เหมือนเป็นการพฒันา ที่สร้าง
ความเหล่ือมล ้ าที่สูงขึ้ นประเทศไทยขณะน้ีมีความ
เหล่ือมล ้าสูงอยูท่ี่อนัดบัที่ 3 หรือ 4 ของโลก รัฐยงัคง
ใช้นโยบายค่าจา้งต ่าเพื่อดึงดูดนักลงทุน ท่ามกลาง
แนวคิดการพฒันาอุตสาหกรรม 4.0 ที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม แต่แรงงานยงัไม่ไดถู้กพฒันาเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมใหม่ และแรงงานยงัคงอยู่กับปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ความไม่ปลอดภัยในการท างาน การ
ละเมิดสิทธิแรงงาน การรวมตวัเพื่อการเจรจาต่อรอง 
ซ่ึงปัญหาแรงงานที่ถูกกระท าไม่ใช่เพียงแรงงานขา้ม
ชาติ หรือทุนขา้มชาติ ปัญหากระทบทั้งแรงงานไทย 
นายทุนไทยเองก็เอาเปรียบแรงงาน การที่แรงงานคน
หน่ึงได้เขา้สู่โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อท างานสร้าง
ตวั ต่อมาแรงงานคนนั้น ตอ้งการที่จะมีครอบครัว มี
ลูกและตอ้งการที่จะมีความมัน่คงในรายได ้มีบา้นอยู ่
แต่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ไม่ไดม้องเร่ืองการพฒันา
คุณภาพชีวติแรงงาน เพือ่ลดความเหล่ือมล ้าทางสงัคม 
ท่ามกลางรัฐบาลพิเศษ แรงงานขาดการรวมตัว 
ชุมนุมเรียกร้องไม่ได ้ถูกปิดกั้นสิทธิ เป็นระยะเวลา 4 
ปีแล้วที่ต้องเสียสิทธิในการเลือกตั้ ง และการเสนอ
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นโยบายต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิ
แรงงาน ถูกนายจา้งละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ซ่ึง
ได้มีการร้องเรียนปัญหาการถูกละเมิดสิทธิไปที่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) หลายกรณี 
ด้วยภาค รัฐไ ม่สามารถ ดูแลและแก้ปัญหาได้

 

 นางรัชฏาภรณ์ แก้วสนิท กรรมการสมาคม
ส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาค กล่าวว่า ขา้ราชการ
กระทรวงแรงงานท าหน้าที่เป็นกรรมการระหว่าง
นายจา้งกับลูกจา้ง ซ่ึงในความเห็นนั้น อยากให้มอง
กลุ่มคนที่ด้อยโอกาสกว่าอย่างกลุ่มแรงงาน ไม่ใช่
อะไรก็นายจา้งตอ้งดูแลชาวบา้น หรือแรงงานก่อน 
ยคุ 4.0 การส่งเสริมการลงทุนในการพฒันาเขตพื้นที่
อุตสาหกรรม EEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก ได้ถามชาวบ้านหรือไม่ว่าเขาต้องการ
หรือไม่ เท่าที่ทราบคือชาวบ้านบอกว่าการพฒันา
ตอนน้ีพอแลว้ไม่ตอ้งการอะไรอีก แมจ้ะบอกว่านิคม
อุตสาหกรรมใหม่น้ีจะเป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มก็ตาม หรือแมแ้ต่นโยบายนา
แปลงใหญ่ สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ที่ว่ารวมกัน เพื่อรับ
การสนับสนุนจากรัฐ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นที่นา
แปลงใกล้กันก็ได ้ซ่ึงถามว่าต่างจากระบบสหกรณ์
ตรงไหนในการสนับสนุน ต่างตรงที่ว่าจดทะเบียน
กบักรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือกระทรวงเกษตรเป็นตน้ 
น่ีคือนโยบายของรัฐบาลชุดน้ี 

 กรณีการเลิกจ้างสหภาพแรงงาน และการ
ละเมิดสิทธิแรงงานท่ามกลางการรณรงคเ์รียกร้องให้

รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO)ฉบบัที่ 87 และ 98 เพื่อให้เกิดการ
คุม้ครองสิทธิในการรวมตวัเจรจาต่อรอง ซ่ึงอยากให้
เจา้หนา้ที่รัฐมองเร่ืองการคุม้ครองคนท างาน ซ่ึงถือว่า 
ผูใ้ช้แรงงานเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาเศรษฐกิจ 
หากไม่มีแรงงานจะผลิตสินค้าได้ไหม ฉะนั้ นควร
ตอ้งดูแลอยา่งสมศกัด์ิศรีหรือไม่ 

 อีกสถานะหน่ึงคือพรรคการเมืองเองก็ไม่ได้
ใหคุ้ณค่า หรือมีนโยบายดา้นแรงงานอยา่งจริงจงั ซ่ึง
ตอนน้ีก็พยายามที่จะใส่นโยบายด้านแรงงานเขา้ไป
ในพรรคที่ตนเป็นสมาชิกอยู ่เพื่อให้ดูแลผูใ้ชแ้รงงาน 
เ ช่ นป ร ะ เ ด็ น โ ค ร ง ส ร้ า ง ค่ า จ้ า ง  ก า ร ปฏิ รู ป
ประกันสังคม ทุกเร่ืองที่ เป็นข้อเสนอตอนน้ีก็ส่ง
ขอ้เสนอมาได ้หากเลือกตั้งมาถึงจะไดมี้นโยบายดา้น
แรงงานครบถว้น 

 นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ ผูต้รวจราชการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน กล่าวว่า  ในฐานะเจ้าหน้าที่ รัฐมองว่า
กฎหมายแรงงานในประเทศไทยเป็นกฎหมายที่คอ้น
ขา้งดีกว่าอีกหลายประเทศในการก าหนดเร่ืองสิทธิ
แรงงานไว ้การที่ลูกจา้ง หรือนายจา้ง นายทุนไทย 
หรือนายทุนข้ามชาติ เร่ืองแนวคิดทุนคือแสวงหา
ก าไรสูงสุดเหมือนกันหมด ว่าแลว้คือความเป็นทุน
เหมือนกนัทุกประเทศ คือเอาเงินเป็นตวัตั้ง  และเป็น
ลูกจ้างก็ไม่ได้เลือกว่าจะเอาเปรียบลูกจา้งประเทศ
ไหน โดนเหมือนกนัหมดขึ้นว่าเป็นลูกจา้ง กรณีการ
เลิกจา้งสหภาพแรงงาน เจา้หน้าที่หระทรวงแรงงาน 
ท าหน้าที่ในการเชิญให้ฝ่ายนายจา้งมาเพื่อเจรจา ซ่ึง
บางรายก็มา บางรายก็ยากมาก เรียกว่าตอ้งต้ือให้มาก็
ยงัไม่มา เม่ือเขา้สู่กระบวนการคณะกรรมการแรงงาน
สมัพนัธ ์(ครส.)ตรงน้ีเขา้สู่การใชอ้  านาจของกฎหมาย
ในการเรียกให้มาพบได ้ถือเป็นอ านาจตามกฎหมาย
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นายจา้ง และลูกจา้งตอ้งมา วา่กนัตามกฎหมายซ่ึงตรง
น้ีจะเป็นการใชเ้วลาซ่ึงเม่ือตดัสินไปฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
อาจไม่ยอมรับ และส่งเขา้สู่กระบาวนการฟ้องศาลก็
ได ้

 เร่ืองอ านาจการลงทุน ทางBOI ท าหน้าที่ใน
การส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงให้อภิสิทธ์ิมากมาย แต่ตรง
น้ีไม่มีตวัแทนของลูกจา้งเขา้ไป หรือกระบวนการมี
ส่วนร่วมทางสงัคม คิดวา่ตอ้งไปดูกฎหมายวา่ก าหนด
กนัอย่างไร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการลงทุน 
ซ่ึงกฎหมายก าหนดเร่ืองสิทธิไวอ้ยู ่อยา่งการจา้งงาน
เป็นต้น การที่จะมีมองมองว่าสหภาพแรงงานเป็น
มิตรกับนายจา้ง หรือว่าเป็นฝ่ายตรงกันขา้มกันของ
เจา้หน้าที่รัฐที่ท  าหน้าที่อยูร่ะหว่างกลางเหมือนเป็น
กรรมการว่าจะยกให้ใคร อันน้ีจริงอยู่ว่าแนวปฏิบติั
ของข้าราชการมีความต่างกันอยู่ บางคนมองว่า
สหภาพแรงงานด้ือ หัวแข็ง เป็นส่วนคนจริงๆ ทาง
กระทรวงก็ให้แนวไปเหมือนกันในการปฏิบติัเพื่อ
ดูแลให้เกิดความสงบ ใชแ้รงงานสัมพนัธ์ที่ดีต่อกัน

ระหวา่งที่มีการยืน่ขอ้เรียกร้อง เจา้หนา้ที่บางท่านอาจ
ดูแบบห่าง บางท่านก็ใกลชิ้ดตกัเตือนกนับา้งอยา่งพี่
นอ้ง สหภาพแรงงานบางทีก็ฟังบางทีก็ไม่ฟังแลว้แต่
มุมมองอีกเช่นกนั ถามว่าท างานล าบากไหม แต่ดว้ย
หน้าที่ตอ้งท าให้ดีที่สุดอยู่แลว้ อย่างว่า นายจา้งบาง
คนเขาขุดบ่อล่อปลา ก็ยงัหลงไปติดกับดักอีก ระวงั
กนัยากอยู ่นายจา้งเขาก็เลิกจา้งไวก่้อนแลว้ไปว่ากนัที
หลงัอีก ซ่ึงตอนน้ีทางกระทรวงแรงงานไดมี้การร่าง
พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ฉบบัใหม่ขึ้นมา  ตน
คิดว่าดีกว่าฉบับเดิมปี 2518 ซ่ึงจะมีการประชา
พิจารณ์ในวนัที่ 9 มีนาคม 2561 ที่กระทรวงแรงงาน 
กฎหมายฉบับน้ีเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
รับรองอนุสัญญา ILO ซ่ึงอาจมีการรับรองฉบบัหน่ึง
ก่อน คือฉบบัที่ 98 ส่วนฉบบัที่ 87 อาจตอ้งรอไปก่อน
ดว้ยนายจา้งยงักลวัเร่ืองสิทธิการรวมตวัของแรงงาน
ขา้มชาติ เป็นตน้ 

รายงานโดยวาสนา ล าดี 
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แถลงการณ์สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) 

เน่ืองในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2561 

International Women's Day 

วันท่ี 8 มีนาคมของทุกปี ท่ัวท้ังโลก แซ่ซ้อง สดุดี การลุกขึ้นต่อสู้ของผู้หญิง เป็นการ

เฉลิมฉลอง “วันสตรีสากล” มีกิจกรรมมากมายและหลากหลายท่ัวทุกมุมโลก หลายประเทศมีความ

ตระหนักและเปิดโอกาสให้สตรีได้มีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ตามกว่าท่ีสิทธิสตรีจะได้รับการ

ยอมรับ สตรีเองก็ต้องต่อสู้อย่างหนักกว่าจะได้รับสิทธิเสรีภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือร าลึกถึง

คุณค่าของสตรี และวันสตรีสากล จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเราจะต้องทราบประวัติศาสตร์ของวันสตรี

สากล 

คลาร่า เซทคิน (Clara Zetkin) เดิมชื่อคลาร่า ไอนส์เนอร์ 

คือผู้ ลุกขึ้ นปลุกจิตวิญญาณการต่อสู้ ของสตรี คลาร่า เ ป็น

นักการเมืองสตรีแนวคิดสังคมนิยม หรือมาร์กซิสต์ เชื้อสายเยอรมัน 

เกิดเม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม ค.ศ.1857 ท่ีเมืองไวเดอรูว์ แคว้นแซกโซนี 

ประเทศเยอรมนี ตลอดช่วงชีวิตของคลาร่า เธอได้ต่อสู้เพ่ือเรียกร้อง

สิทธิและความเสมอภาคของสตรีอยู่ตลอดเวลา โดยในปี ค.ศ. 1889 

(พ.ศ.2432) คลาร่า เซทคิน ได้แสดงสุนทรพจน์ในเร่ืองปัญหาของ

สตรีต่อท่ีประชุมผู้ก่อตั้งสภาคองเกรสสากล คร้ังท่ี 2 ในกรุงปารีส 

ซึ่งใจความส าคัญคือการเรียกร้องให้สตรีมีสิทธิในการท างาน ให้มี

การคุ้มครองสตรีและเด็ก รวมท้ังยังได้เรียกร้องให้สตรีมีส่วนร่วมใน

การประชุมระดับชาติและระดับสากลอีกด้วย  

ต่อมาในปี 1907 คลาร่า เซทคิน ได้ก่อตั้งกลุ่มนักสังคมนิยมสตรีในเยอรมนี ก่อนท่ีจะเป็น

แกนน าของกลุ่มผู้ใช้แรงงานสตรีโรงงานทอผ้า เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา เดินขบวนประท้วง

เรียกร้องให้นายจ้างลดเวลาการท างานของสตรี เหลือ 8 ชั่วโมง และเรียกร้องสิทธิทางการเมือง

ในการออกเสียง พร้อมเรียกร้องให้มีการปรับปรุงสวัสดิการในโรงงาน จนน าไปสู่การประชุมของ

สมัชชาสตรีสังคมนิยม คร้ังท่ี 2 ในปี ค.ศ.1910 ท่ีเมืองโคเปญเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก มีการ

เรียกร้องให้มีระบบ “สามแปด” คือ ท างาน 8 ชั่วโมง พักผ่อน 8 ชั่วโมง และศึกษาหาความรู้ 8 

ชั่วโมง เรียกร้องให้งานประเภทเดียวกันให้มีค่าจ้างเท่ากันระหว่างหญิงชาย และคุ้มครองสิทธิสตรี

และเด็ก พร้อมกันน้ีคลาร่าก็ได้เสนอให้วันท่ี 8 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีสากล” เพ่ือร าลึกถึง

เหตุการณ์เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม ค.ศ.1857 ท่ีกลุ่มผู้ใช้แรงงานสตรี

โรงงานทอผ้า เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา รวมตัวกันประท้วงก่อน

เกิดโศกนาฏกรรม ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของเธอท า

ให้สิทธิพ้ืนฐานของแรงงานท้ังหญิง เด็ก และชายได้รับการพัฒนา

อย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน 

ในปี ค.ศ.1920 – 1932 คลาร่า เซทคินเข้าเป็นแกนน าต่อต้าน

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ แห่งพรรคนาซี และต่อต้านการใช้อ านาจเผด็จการ 

โดยเธอได้กล่าวสุนทรพจน์โจมตี อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ อย่างรุนแรง 

คลารา่ เซทคิน (Clara Zetkin) 
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จนถึงปี ค.ศ.1933 พรรคนาซีเยอรมันเข้ารวบอ านาจได้อย่างเบ็ดเสร็จ และอดอล์ฟ ฮิตเลอร์มี

อ านาจในการปกครองอย่างเด็ดขาด ท าให้คลาร่า เซทคิน ต้องยุติบทบาทนักการเมืองสายแนวคิด

สังคมนิยม ก่อนถูกรัฐบาลตามล่ากวาดล้างจนต้องลี้ภัยไปใช้ชีวิตท่ีประเทศรัสเซียแทน และถึงแก่

กรรมในปีเดียวกันความพยายามของคลาร่า เซทคิน ในการเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ

ภาคให้กับสตรี อีกท้ังยังท างานเพ่ือสตรีมาโดยตลอด ท าให้คลาร่า ได้รับการขนานนามจากกลุ่ม

องค์กรสตรีนานาชาติว่าเป็น "มารดาแห่งการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิสตรีสากล" 

ประเทศไทยบทบาทของสตรีมีความส าคัญอย่างมากในการพัฒนาและเปลี่ยนผ่านประเทศ

ในทุกมิติแต่กว่าจะมาถึงวันน้ีได้ก็ต้องผ่านการต่อสู้อย่างหนักหน่วงเข้มข้นไม่แพ้ในต่างประเทศ มี

ผู้น าแรงงาน และคนงานจ านวนมากท่ีลุกขึ้นต่อสู้ เพ่ือความเป็นธรรมเช่น คนงานโรงงาน

สแตนดาร์ดการ์เม้น คนงานโรงงานฮาร่า คนงานทอผ้ากรุงเทพ สหภาพแรงงานไทยเกรียง แต่

ต้องถูกจับ ถูกปราบ บางคนต้องสูญเสียชีวิตจากการต่อสู้ เช่น ส าราญ ค ากลั่น ผู้น าแรงงาน

ย่านอ้อมน้อย อ้อมใหญ่ เป็นต้น แม้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปแต่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม 

แรงงานสตรีก็ยังคงต้องต่อสู้อย่างหนัก ท้ังในเร่ืองสิทธิ และคุณภาพชีวิต แต่ยังไม่อาจคาดหวัง

ได้ว่าสิทธิสตรีจะมีการพัฒนาการให้ดีขึ้นกว่าเก่า ยังมีประเด็นค าถามท่ียังไม่มีค าตอบ.. 

 

สถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์โลก 

สถานการณ์ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงอย่าง

มากโดยเฉพาะเร่ืองเศรษฐกิจภายใต้ระบบทุน

เสรีนิยมท่ีเบ่งบานและเชื่อมประสานกันท่ัวทั่งโลก 

สร้างอิทธิพล บารมีแห่งการกดขี่ขูดรีดอย่าง

เข้มข้น ซึมลึกเลยชั้นผิวหนังร่างกายท่ีสัมผัสได้

เข้าห้วงส านึกและจิตวิญญาณท่ียากจะแกะออก

ให้หลุดพ้นได้ กระแสวาทะกรรมท่ีบ่มเพาะหล่อ

หลอมเข้าเป็นหน่ึงเดียวของฝ่ายทุนส่งผ่านถึง

รัฐบาลท่ีโง่ เขลา เบาปัญญาในบางประเทศ

โดยเฉพาะประเทศท่ีก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนา ก าหนดนโยบายสดุดีในความ..ทาส..เป็นทางทาง

ความคิด ไม่เข้าใจ ไร้สติปัญญา โดยเฉพาะกระแสเร่ืองการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุค 4.0 หลาย

ประเทศก าลังด าดิ่งไปสู่ยุคใหม่ท่ีมืดมน ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันภายใต้ นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” 

ท่ีเน้นการเติบโตของระบบทุน กลุ่มทุน ท้ังในชาติและต่างชาติ ในโครงการเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนท่ี

ต่างๆ กิจการของประเทศ โภคทรัพย์ของสังคม ทรัพย์สมบัติของแผ่นดิน เช่นท่ีดินท่ีสามารถให้

ต่างชาติเช่าได้ 99 ปี และถือครองกรรมสิทธิ์ได้ รัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นเคร่ืองมืออย่างดีในการ

ให้บริการแก่ประชาชน ได้ถูกหยิบยื่น ปรนเปรอให้แก่กลุ่มทุนท้ังการออกกฎหมาย นโยบาย การ

สนับสนุนท้ังการเงินและการคลังในเร่ืองเงินทุนและการยกเว้นเร่ืองภาษี ในขณะท่ีหลักประกันทาง

สังคมความม่ันคงของมนุษย์กลับไม่มีการพูดถึงแต่อย่างใดแต่ท่ีเลวร้ายกว่าน้ันคือการยกเว้น

กฎหมายบางฉบับไม่ต้องปฏิบัติตามให้แก่กลุ่มทุน นักลงทุน เช่น กฎหมายผังเมือง กฎหมาย

สิ่งแวดล้อม กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ภายใต้การพัฒนายุคใหม่ ยุคท่ี 

4 ท่ีจะน าเคร่ืองจักร หุ่นยนต์ เทคโนโลยีเข้ามาแทนคน..แต่ไม่ได้มีแผนรองรับว่าหากคนตกงาน 

ว่างงานจ านวนมากแล้วจะมีมาตรการอย่างไร..ประเทศก าลังเดินไปข้างหน้าอย่างไร้ทิศทาง ไร้

อนาคต “เดินทางเข้าสู่ยุคใหม่ท่ีมืดมน”  
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ดังน้ัน ภารกิจของขบวนการแรงงาน ขบวนการทางสังคม ท้ังท่ีเป็น หญิง และ ชาย 

จะต้องศึกษาหาความรู้ทบทวนแลกเปลี่ยนกันอย่างเข้าใจมีสติปัญญา เท่าทัน และสร้างพลังอ านาจ

ของขบวนการแรงงานและพลังทางสังคมขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอ านาจและโครงสร้างด้านบนท่ีเป็น

โครงสร้างก าหนดทิศทางของประเทศหรือโครงสร้างทางการเมืองเพ่ือปรับทิศเปลี่ยนทางให้

โครงสร้างด้านล่างหรือโครงสร้างทางเศรษฐกิจมี

ความยุติธรรม เผื่อแผ่ แบ่งปันกันอย่างเหมาะสม 

พอเพียงไม่ขูดรีด เอาเปรียบกันและกัน เพ่ือให้

โครงสร้างท่ีอยู่ตรงกลางคือโครงสร้างทางสังคม

อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข เพราะการกดขี่ขูดรีดน้ันมัน

ไม่เลือกว่าจะเป็นหญิงหรือชายมันมีความเสมอภาค

ในการขูดรีด ดังน้ันหญิงชายต้องสามัคคีกัน

ร่วมกันปลดปล่อยและต่อสู้กับ บุคคล ความคิด 

นโยบาย กฎหมายท่ีไร้ความยุติธรรม ข้อเสนอ

ท้ังหลายจึงต้องมีเป้าหมายท่ีจะต้องเปลี่ยนแปลง

สังคมท่ีเลวไปสู่สังคมท่ีดีกว่าภายใต้ความร่วมมือ สามัคคีในหมู่เรา ชนชั้นเรา ขบวนการแรงงาน 

ขบวนการทางสังคมและคนยากจนท้ังหลาย 

ในส่วนบทบาทของผู้หญิงสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)ได้ตระหนักถึงสิทธิ 

สตรี กว่าทศวรรษท่ีผ่านมา สรส. ได้พยายามอย่างมากในการส่งเสริมสิทธิสตรีให้เข้ามามีบทบาท

ในการเป็นผู้น าแรงงาน และในปี 2550 ก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้ระดับหน่ึงในการแก้ไขธรรมนูญ

ของ สรส. ให้มีสัดส่วนสตรีเป็นกรรมการบริหาร สรส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และผลักดันให้แต่ละ

องค์สมาชิกมีโครงสร้างสตรีเป็นกรรมการบริหาร รวมท้ังสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสตรีอย่าง

ต่อเน่ือง 

ดังนั้นวันสตรีสากลของทุกปีจึงมีความส าคัญและมีความหมายอย่างมากต่อสิทธิของสตรี

ในอนาคตและผู้ใช้แรงงานท้ังหญิงและชาย ต้องไม่ลืมว่าในโลกแห่งความเป็นจริง การกดขี่ขูดรีด

เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาไม่ว่าจะเป็น ชายกดขี่หญิง หญิงกดขี่ชาย ชายกดขี่ชายหรือแม้แต่หญิงกด

ขี่หญิง ดังนั้นผู้ใช้แรงงานพึงตระหนักเสมอว่าหากเรามองการกดขี่ในมิติทางชนชั้นเราจะสามารถ

ทราบได้เป็นอย่างดีว่าเราจะสามัคคีกับใคร เราจะต่อสู้กับใครซึ่งเป็นผู้กดขี่เรา หากเราไม่แจ่มชัดก็

จะท าให้เราสับสนจนไม่อาจแยกมิตรศัตรูได้ซึ่งก็จะท าให้เราอ่อนแอในท่ีสุด และจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี

จะต้องมีการพัฒนาการจัดตั้ง ภายใต้เงื่อนไขและรูปแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือต่อสู้กับผู้กดขี่และความไม่

เป็นธรรมท้ังหลายท่ีแพร่ขจายหลากหลายรูปแบบ ในมิติเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม พร้อม

ประสานความร่วมมือระหว่างหญิงและชายท้ังภายในประเทศและระดับสากล ความส าเร็จจึงจัก

เกิดขึ้นได้ 

 

ด้วยความเชื่อม่ันในพลังกรรมกร 
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