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สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) The State Railway Workers’ Union of Thailand (SRUT)
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ปีที่ 27 ฉบับประจำาเดือนกรกฎาคม 2565

	 ส ร. รฟท.ขอคารวะอาลัยต่อนายทวี	 ประไพ	
อดีต	ประธานสหภาพแรงงานผู้ปฏิบัติงานการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย	และขอแสดงความเสียใจต่อลูก	ๆ	หลาน	ๆ	
ของท่ านต่อการการจากไปโดยไม่มีวันกลับ	 โดยท่าน 
ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2565	อายุรวม	85	ปี	
(วันเกิด	18	พ.ค.2480)		ซึ่งอดีตท่านเคยด�ารงต�าแหน่ง
ประธานสหภาพฯ	ถือเป็นผู้น�าแรงงานแถวหน้าคนหนึ่ง
ขอ งประเทศไทยที่ได้ต่อสู้เพ่ือความเป็นธรรมให้กับ 

คารวะอาลัย...ทวี ประไพ
อดีต ประธานสหภาพแรงงานผู้ปฏิบัติงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

คนรถไฟ	ปรากฏการณ์ทีส่�าคญัคอืการน�านัดหยุดงานของพนกังานรถจกัรในปี	2519	กรณขีบวนรถเรว็
และรถสินค้าชนกัน	ทีส่ถานรีถไฟตล่ิงชนั	เป็นข่าวไปทัว่โลกมคีนเสียชวีติถงึ	52	คน,	การนัดหยุดงาน
เพื่ อหนุนช่วยการต่อสู้ของสหภาพแรงงานการรถไฟฯ	 (มักกะสัน	ซึ่งขณะนั้นในการรถไฟฯ	 มี
สหภาพจ�านวน	12	สหภาพ)	เมื่อปี	2527		กรณี	“ค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ”	จนได้รับชัยชนะเมื่อ	
13	พฤศจิกายน	2527	และการน�านัดหยุดงานครั้งใหญ่ในปี	พ.ศ.	2531	ของสหภาพแรงงานในการ
รถไฟฯ	จ�านวน	6	แห่งภายใต้องค์กรน�าหลักคือสหภาพแรงงานผู้ปฏิบัติงานการรถไฟฯ	ที่มี	นายทวี	
ประไพ	เป็นประธานและนายสมศักด์ิ	โกศัยสุขเป็นเลขาธิการ	การหยุดงานครั้งนั้นนานถึง	6	วัน	
(21	–	26	มิถุนายน	2531)	เป็นการต่อต้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ	ถือเป็นการหยุดงานที่
เฉียบขาดและได้รับชัยชนะอย่างงดงาม	นอกเหนือจากต�าแหน่งประธานสหภาพฯ	นายทวฯี	ยงัได้รบั
เลอืกต้ังเป็นรองประธานสภาองค์การลกูจ้างสมาพนัธ์แรงงานแห่งประเทศไทยสมัยนายไพศาล	ธวชัชยันันท์
เป็นประธานสภาฯ	 ในส่วนทางการเมืองท่านได้รับการแต่งต้ังให้เป็นวุฒิสมาชิกสมัยรัฐบาล 
ชาติชาย	ชุณหะวัณ
	 	ในนามของ	สร.รฟท.และมวลสมาชิก	ซึ่งได้รับอนิสงค์	มีสิทธิประโยชน์	สภาพการจ้างใน
การท�างานทีด่จีากการต่อสูข้องบรรพบรุษุผู้น�าของเรา	และจะแบกรบัภารกจิหน้าท่ีทางประวัตศิาสตร์
สานต่ออุดมการณ์ของบรรพบุรุษผู้น�ากรรมกรรถไฟฯของเราต่อไป	ขอคารวะอาลัยต่อการจากไป
โดยไม่ วั นกลับของนายทวี	ประไพและขอให้ผลแห่งกรรมดีที่นายทวี	ประไพ	 ได้เคยสร้างสมไว ้
จงส่งให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติในสัมปรายภพ	อย่างนิรันดร์	เทอญ								 	
                          ด้วยจิตคารวะ	
	 	 	 	 	 	 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย

ผูแ้ทนราษฎร	เป็นผูร้บั

หนังสือ 	ซึ่ง	สร.รฟท.

แสดงจุดยืนเพือ่คดัค้าน	

ร่าง	พ.ร.บ.	การขนส่ง

ทางราง	พ.ศ.	…
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	 สวัสดีค รับพี่น้องสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย	(สร.รฟท.)	 ทุกท่าน	พบกันอีกคร้ังกับ

วารสารส่องทางฉบบัเดอืนกรกฎาคม	2565	ในช่วงทีผ่่านมา	กบัการขบัเคลือ่นของสหภาพในการคดัค้านร่างพระราชบญัญตัิ

การขนส่งทางราง		พ.ศ.	...	ที่มีการน�าเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2565	โดยคณะรัฐมนตรี

เป็นผู้น�าเสนอ	โดยสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในหลักการในวาระที่	1	และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจ�านวน	25	คน	

เพื่อพิ จารณารายละเอียดของร่างกฎหมายรายมาตราก่อนท่ีจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระท่ี	 2	ซึ่งเห็นได้ว่าร่าง	พ.ร.บ. 

ฉบับดังกล่าวนั้น	มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการด�าเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย	ในฐานะผู้ประกอบกิจการขนส่งทาง

รางที่ เป็นสาธารณูปโภคสาธารณูปการ	ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	5)	 

ที่ทรงพระราชทานกิจการรถไฟไว้เพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชนโดยไม่หวังผลก�าไร	 แต่กลายเป็นว่าในเนื้อหาของ 

ร่างกฎหมายฉบับนี้	กลับมีบทบัญญัติในหลายมาตราโดยอ้างเรื่องการแข่งขันเสรีในระบบขนส่งทางราง	และการเปิดทางให้

เอกชน	 ( ทุนขนาดใหญ่)	 เข้ามาด�าเนินการแสวงหาประโยชน์ในกิจการขนส่งทางราง	การอ้างเรื่องการก�าหนดมาตรฐาน

ต่ างๆของรถขนส่งทางราง(รถจักร	รถพ่วง)	 ท่ีไม่ได้มาตรฐานห้ามมาว่ิงบนทางรถไฟ	และการก�าหนดมาตรฐานผู้ประจ�า

หน้าท่ี ให้มีจ�านวนท่ีเพียงพอ	และมีคุณสมบัติตามท่ีอธิบดีออกประกาศก�าหนด	หากผู้ประกอบกิจการรายใดไม่สามารถ

	 ส วัสดี ค รั บมวลสมาชิกและท่านผู ้อ ่านท่ีเคารพทุกท่าน....	 พบกับวารสารส่องทางฉบับเดือน

กรกฎาคม2565	ทุกท่านคงจะชุมฉ�่าด้วยฝน	ซึ่งประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปีไปจนถึง

สิ้นเดือนตุลาคม	รวมระยะเวลาประมาณ	5	 เดือนครึ่งเป็นช่วงฤดูฝน	โดยได้รับอิทธิพลของลมตะวันตกเฉียงใต้	

หรือลมที่พัดจากฝั่งทะเลอันดามันเข้ามายังพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย	ท�าให้เกิดฝนตกชุกได้ท่ัวทุกภาคของ

ประเทศ	สถานการณ์โรคโควิด	19	ของประเทศไทยแม้จะเข้าสู่ระยะหลังการระบาดใหญ่แล้ว	แต่ยังสามารถพบ

การติดเชื้อและเกิดการระบาดเป็นระลอก	ซึ่งขณะนี้การระบาดมีแนวโน้มสูงขึ้น	การรวมกลุ่มท�ากิจกรรมจ�านวน

มาก	มีความเสี่ยงอาจท�าให้การติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้	ที่เป็นห่วงคือการน�าเช้ือมาติดกลุ่มเส่ียง	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ

มากกว่า 	60	ปี	และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	ที่อาจท�าให้มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้	 เรายังต้องคงมาตรการป้องกัน

ตนเองอย่างต่อเนื่อง

ด�า เนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ก็ให้เป็นอ�านาจหน้าท่ีของอธิบดีของกรมการขนส่งทางรางในการให้ผู้ประกอบกิจการ	 (เอกชน)	รายอ่ืนมาด�าเนินการแทน	 

จะท�าให้มี ผลกระทบต่อการรถไฟฯในอนาคตอย่างแน่นอน	 เน่ืองจากการรถไฟฯมีข้อจ�ากัดในการจัดซ้ือรถจักร	รถพ่วงด้วยมติ	ครม.	และกระบวนการขั้นตอน

ควบคุมจากหน่วยงานภาครัฐ	รวมทั้งการถูกจ�ากัดควบคุมอัตราบุคลากรจากมติ	ครม.	28	กรกฎาคม	2541	ให้รับพนักงานใหม่ได้ร้อยละ	5	ของอัตราพนักงานที่

เกษียณอายุ 	จนท�าให้พนักงานด้านปฏิบัติการลดลงเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งล้วนเป็นขบวนการเพื่อลดบทบาทภารกิจ	จ�ากัดสิทธ์ิการเข้ามาด�าเนินกิจการขนส่งทางราง

ของการรถไฟฯทั้งสิ้น	จนสุดท้ายแล้วก็จะถูกแทนที่ด้วยนายทุนเอกชนในอนาคตอันใกล้นี้	จึงเป็นภารกิจส�าคัญที่	สร.รฟท.	และสมาชิกต้องร่วมมือ	ร่วมใจกันในการ

ปกป้องรักษาระบบขนส่งทางรางไว้ให้เป็นกิจการของรัฐจนถึงที่สุด	ตามพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่	5	ที่ทรงพระราชทานกิจการรถไฟไว้เพื่อประชาชน

	 จากกรณีที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล	จ�านวน	11	คน	เมื่อวันที่	19	-	22	กรกฎาคม	

2565	ที่ ผ่ านมา	ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเนื้อหาการอภิปรายถึงกระบวนการไม่ชอบมาพากล	การเข้ามาแสวงหาประโยชน์ของบรรดานักการเมืองที่ส่งพวกพ้องและกลุ่ม

นายทุนเข้ ามาประมูลโครงการ	ท�าสัญญาฉ้อฉลกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	กอบโกยผลประโยชน์สร้างความเสียหายทั้งในเรื่องการบริหารจัดการภายในจนเกิดการ

ขาดทุนอย่ า งมหาศาล	และท�าลายภาพลักษณ์ของความเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีเป็นระบบรัฐสวัสดิการ	อีกท้ังยังสร้างความเข้าใจที่ผิดกับประชาชนว่า	“หน่วยงาน

รัฐวิสาหกิจ ท่ีมีประสิทธิภาพจะต้องมีก�าไร”	 ซ่ึงหากจะให้รัฐวิสาหกิจท่ีเป็นระบบสาธารณูปโภคมีก�าไร	คนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือประชาชนผู้ใช้แรงงานซ่ึงเป็นคน

ส่วนใหญ่ของประเทศ	ซึ่งขัดต่อหลักการเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของประชาชน	และเป็นระบบรัฐสวัสดิการ

	 สุดท้ายนี้ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นท้ังในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด	19	 ท่ียังคงมีแนวโน้มที่จะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น	ขอให้สมาชิกทุกท่านได้

ระมัดระวั งป้ องกันตนเอง	และคนในครอบครัวให้มีสุขภาพที่แข็งแรง	มีความปลอดภัย	และขอให้พี่น้องสมาชิกคนรถไฟทุกท่านได้ตระหนักถึงบทบาทส�าคัญของ 

การรถไฟฯ	ที่จดัตัง้ขึน้มาเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	 เพ่ือเป็นระบบสาธารณูปโภคหลักที่ให้บริการประชาชนทั่วทุกส่วนภูมิภาคของประเทศ	หากปล่อยให้โดนรุมท้ึง

ถูกท�าลาย	เป็นแหล่งแสวงหาผลประโยชน์ของบรรดากลุ่มธุรกิจเหล่านักการเมืองและพวกพ้องแล้ว	ก็จะถูกแทนที่โดยระบบทุนนิยมผูกขาดในอนาคต	ดังนั้นจึงเป็น

ภารกิจร่วมกันของสหภาพ	และพี่น้องสมาชิกคนรถไฟ	 ท่ีจะต้องปกป้องรักษาการรถไฟฯ	ไว้เพื่อประโยชน์ของสาธารณชนคนรุ่นหลังต่อไป	ด้วยความเช่ือมั่นและ

ศรัทธาในพลังการต่อสู้ของชนชั้นกรรมกร	

ด้วยจิตคารวะ

สราวุธ		สราญวงศ์

ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย

คุยกับประธาน

บรรณาธิการ
	 สถานการณ์	รัสเซีย-ยูเครน	มีผลกระทบเศรษฐกิจและสังคมโลก	ในฉบับมีบทความน่าสนใจ	“โลกเก่าก�าลังเส่ือมทรุด	ดับสูญ		โลกใหม่ก�าลังเติบโต	

รุ่งเรือง”	โดย		ไกร		 เชี่ยวปรีชา	สถานการณ์บริเวณช่องแคบไต้หวันทวีความร้อนแรง	 จีนลั่นปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดน		ส่วนการขับเคล่ือนของสหภาพฯ 

ในการคัดค้านและออกเดินสายช้ีแจงผลกระทบต่อการรถไฟฯ	ประชาชนที่ใช้บริการตลอดถึงพนักงานที่ปฏิบัติงาน	บัดนี้ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง		

พ.ศ.	 ...	 วันที่	 7	กรกฎาคม	2565	 	สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในหลักการในวาระท่ี	1	แล้วครับ	กฎหมายอีกฉบับที่มาแรง	คือร่างพระราชบัญญัติ

แรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	…	ขบวนการแรงงานออกโรงคัดค้านและให้ถอนร่าง	เนื่องจากเนื้อหาไม่เป็นไปตามหลักการและเหตุผล	จ�ากัดสิทธิเสรีภาพ

ตามรัฐธรรมนูญ	รวมถึงยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ	 	สมาชิกและท่านผู้อ่านต้องติดตาม….	ส่องทางฉบับนี้ยังอัดแน่นเนื้อหาและ 

สาระดี	ๆ	เช่นเดิมพลิกไปอ่านกันนะครับ

ด้วยจิตคาราวะ

สุพิเชฐ	สุวรรณชาตรี

บรรณาธิการ		
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 ✯✮✯ ขาวสองทางฉบับนี้เปนฉบับเดือนมิถุนายน 2565 ✯✮✯ หลังจากสดุดหยุดชงักไปชั่วระยะหนึ่ง

ดวยอุปสรรคหลายประการ ✯✮✯ บัดนี้สถานการณไดผอนคลายลงสองทางจึงออกมาเพื่อสองทางนําแสงสวาง

ทางอุดมการณและปญญาสูสมาชิก สร.รฟท.และมิตรสหายในแวดวงขบวนแรงงานไทยตอไป ✯✮✯ ในทามกลาง

วิกฤตอยางรุนแรงท้ังระดับโลกและแนนนอนยอมสงผลกระทบตอทุกประเทศในที่สุด ✯✮✯ ประเทศไทยหนึ่งใน

สมาชิกของโลกยอมหนีไมพนกฎเกณฑนี้ ✯✮✯ และกระทบหนักกวาหลายประเทศในโลกและในกลุมประเทศ

อาเชี่ยน ✯✮✯ เพราะพื้นฐานการพัฒนาประเทศมาแตเดิมเปนการนําพาระบบเศรษฐกิจของชาติไปพ่ึงพา

ทุนขามชาติเปนหลัก ✯✮✯ กวา 70% ของเศรษฐกิจไทยพึ่งพาทุนขามชาติเมื่อเกิดโรคโควิค19 ตั้งแตปลายป 2562  

จนปจจุบันตางชาติตางปดประเทศสูกับโควิด อุตสาหกรรมที่เชื่อมรอยกับการทองเที่ยวไทยทรุดหนัก ✯✮✯ คนวางงานเพิ่มขึ้นนับลานคน ✯✮✯ รัฐบาลตองกูเงิน

กวา 1 ลานลานบาทมาบรรเทาความเดือดรอนใหประชาชนกลายเปนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเกิน 60% ของ จีดีพี ✯✮✯ และยังซํ้าเติมดวยสงครามระหวางยูเครน

ที่แทจริงคือกลุมนาโตกับรัสเซียสงผลใหมีการกีดกันทางการคาทําใหราคาพลังงานสูงข้ึนและขาดแคลนสรางความเดือดรอนใหประชาชนทั่วโลก ✯✮✯ สําหรับ

ชนชาวไทยถึงยุคนํ้ามันแพงที่สุดในประวัติศาสตรรวมทั้งแกสหุงตม ✯✮✯ การบริหารประเทศแทบทุกรัฐบาลยังเอื้อประโยชนใหกับนายทุนเปนสําคัญเพราะนั้นคือ

กระเปนถุงเงินของทุกพรรคการเมืองที่มีบทบาทสําคัญในสภา ✯✮✯ ซึ่งชี้ชัดกรณีนายทุนการเมืองโกงที่ดินการรถไฟที่เขากระโดง บุรีรัมยยังไมคืนให รฟท ✯✮✯ 

ทั้งที่ชี้ชัดโดยคําพิพากษาของศาลฎีกาแลว ✯✮✯ การพยายามออกกฎหมาย พ.ร.บ.การขนสงทางรางกาวลวงแทรกแซงการบริหารการรถไฟมุงเพิ่มโทษทั้งทางแพง

ทางอาญาแกพนักงานขับรถไฟโดยเฉพาะใหสูงขึ้น ✯✮✯ และยังกาวลวงการบริหารที่ดินของรถไฟฯเอื้อประโยชนนายทุนอีกดวย ✯✮✯ ยังๆไมพอยังแก ขดร. ให

บุคคลภายนอกขับรถไฟฯไดโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยของผูโดยสารและทรัพยสินของการรถไฟฯแมแตนอย ✯✮✯ สมาชิก สร.รฟท. ท่ัวประเทศตองติดตาม

ความคืบหนาอยางใกลชิด รฟท. จะทําหนาท่ีปกปองสิทธิของสมาชิกและผลประโยชนของสมาชิกและของการรถไฟฯอยางสุดความสามารถ ✯✮✯ ยังไมพอยังแก 

พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 2543 ใหถอยหลังเขาคลอง ✯✮✯ เปนการทําลายระบบแรงงานสัมพันธที่ดีแตหนาดานอางเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญา ILO 

ฉบับ 87 และ 98 รูถึงไหนอายถึงนั้น ✯✮✯ นี่คือภาระความรับผิดชอบของคนรถไฟท้ังประเทศและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทุกแหงตองแสดงพลังอีกแลว 

✯✮✯ ขอมูลขาวสารเรงดวน สร.รฟท.จะรายงานทุกชองทางสื่อใหทราบตามลําดับ ✯✮✯ หลักสําคัญของชนชั้นแรงงานทั้งผองคือพี่นองจงรวมตัวกันใหเปนพลังที่

ยิ่งใหญเพื่อปกปองสิทธิศักดิ์ศรีของชนชั้นแรงงานใหถึงที่สุด ✯✮✯ เพื่อหยุดยั้งการกดขี่ขูดรีดทุกรูปแบบใหจงได พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีครับ ✯✮✯     

                                                               หนาตระแกรง

 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
อนุมัติหลักการร างพ.ร.บ.แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. …. เสนอโดย
กระทรวงแรงงานเสนอ ราง พ.ร.บ. ฉบบันี้ 
ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพจิารณาในรายละเอยีดผานความเหน็
คณะกรรมการกฤษฎีกาแลว ขั้นตอน
ตอไปสงใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
ตอไปน้ัน ความเคลื่อนไหวในแวดวง
แรงงาน โดยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
2565  สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ  (สรส.) ร วมกับ สมาพันธ 

องคกรฝายแรงงานไมปลื้ม…  …  ..
คัดคานราง พ.ร.บ. แรงงานรัฐว�สาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ….

แวดวงแรงงาน

แรงงานขนสงระหวางประเทศ (ITF ) จัดสัมมนาวิเคราะห “พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสา
หกิจสัมพันธฺ พ.ศ…..” ณ หองประชุมชั้น 2 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ โดยมี
ผูแทนจากองคกรสมาชิกของทั้ง 2 องคกรใหความสนใจเขารวมสัมมนาอยางลนหลาม 
ซ่ึงความเห็นในการระดมความคิด ภาพรวมมีการแกไขเปล่ียนแปลง หลักการภายใน 
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 โดยมีการอางอิงอาศัย
หลักการใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ (อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 
87 และ 98) ซึ่งเปนอนุสัญญาที่สงเสริมใหมีการรวมตัวของคนงานเปนหลัก แตภายใน
รางกฎหมายฉบับนี้มีการเปล่ียนแปลงแกไขหลักการสําคัญในพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 สงผลกระทบตอการดําเนินงาน และทําลายความเปน
เอกภาพ ความเขมแข็งของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจอยูหลายประการ 
 ตอมาวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สมาพันธแรงงานรัฐซิสาหกิจสัมพันธ (สรส.)
ไดมีการเปดประชุมคณะกรรมการกลาง สรส. ครั้งที่ 5/2565 ณ หองประชุม
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย (สร.รฟท. ) พิจารณาเรื่องคัดคาน
ราง พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. .... ที่ประชุมเห็นวาไมสอดคลองหลักการ 
ILO 87 & 98 มุ งทําลายและละเมิดระบบการรวมตัวเป นสหภาพแรงงาน
ที่เขมแข็ง รวมถึงมีความลาหลังทางความคิดของการปรับปรุงการบริการจัดการ
ระบบแรงงานสัมพันธ และจะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อรวมกันคัดคานราง พ.ร.บ.ฯ 
ดังกลาว จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตอไป

“ส ามัคคี มีพลัง คือแรงผลักดันแหงความสําเร็จ ”

	 ข่าวส่องทางฉบับนี้เป็นฉบับประจ�าเดือน	กรกฎาคม	2565 สถานะการณ์ทั่วไปของโลกที่ก�าลังวิกฤติได้ส่งผล 
กระทบต่อมนุษย์ทุกคนบนโลก	ใบนี้ไม่มีข้อยกเว้นในแวดวงของชนช้ันแรงงานทุกสาขาอาชีพ		จากพิษของโควิด	19	 
ที่ลากยาวนานเข้าปีที่	3	แล้ว	 ในท่ามกลางวิกฤติของระบบทุนเสรีนิยมผูกขาดครอบโลกที่ก�าลังตกต�่าด�าดิ่ง	 
แถมผสมด้วยการรุกรานของกลุ่ม	นาโตท่ีน�าโดยหัวโจกใหญ่ของระบบทุนนิยมที่ครองโลกมานานนับแต่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้น
สุดลงในปี	2488	ถึงวันน้ีรวม	77	ปี		 โดยใช้ตัวตลกผู้น�ายูเครนเป็นเครื่องมือจึงมีการขยายเป็นไฮบริดวอร์หรือสงคราม
พันทาง	คือสงครามทั้งทางอาวุธ	ทางข้อมูลเท็จบ้างจริงบ้างและสงครามทางการกีดกันทางการค้า	ยิ่งท�าให้
เศรษฐกิจทุกประเทศตกต�่ากว่าปกติไปทั่วโลก	ข้อสังเกตมีประเทศเดียวท่ีเศรษฐกิจยังเติบโตแต่เติบโตลดลงคือประเทศ

จีนหลายส�านักระดับสากลวิเคราะห์เพราะจีนใช้ระบบเศรษฐกิจหลักเป็นแนวสังคมนิยมยึดมั่นการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก	พอประมาณ	มีเหตุผล	มีภูมิคุ้มกันตนเอง	
สิ่งนี้เป็นทางเดียวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่รัฐธรรมนูญไทยก�าหนดไว้เป็นแนวนโยบายแห่งรัฐในการบริหารประเทศ	แต่น่าเศร้าใจที่รัฐบาลที่
ผ่านๆมาและรวมทั้งรัฐบาลนี้ไม่เคยน�าไปด�าเนินการอย่างจริงจังยังคงหลงทางเดินตามแนวทุนเสรีผูกขาดครอบโลกเหมือนคนติดยาเสพติด	ผลเศรษฐกิจมหภาค
จึงตกต�่าสุด	ๆ 	ในกลุ่มอาเชี่ยน	คือคนในชาติรวยกระจุกจนกระจายสูงสุดในโลก**หนี้ครัวเรือนสูงถึง	91%	ของจีดีพี	เงินเฟ้อสูง	7.66%	ประชากร	7	ล้านครัวเรือน
รายได้น้อยกว่ารายจ่าย	วันน้ีถึงกับประกาศให้ต่างชาติซ้ือที่ดินในประเทศไทยได้ยังเดินหน้าแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้นายทุนออก	พ.ร.บ.กรมรางวางแผนให้เอกชน
น�าขบวนรถไฟฯ	มาว่ิงแทน	รฟท.	 ท่ีรัชกาลท่ี	5	สถาปนามานานกว่า	130	ปีบริษัทแอร์พอร์ตเรลลิงค์บริษัทลูกของ	รฟท.ที่ลงทุนไปกว่า	30,000	ล้านบาทเปิด
ด�าเนินการมาเมื่อถึงจุดจะมีก�าไรประชาชนใช้บริการต่อวันมากขึ้นรัฐก็โอนให้บริษัทนายทุนเฉยแถมยกที่ดินแถวมักกะสันให้ด้วยผลตอบแทนท่ีต�่ามากนี่เป็นส่วน
ส�าคัญท่ีมีผลกระต่อประชาชนส่วนใหญ่รวมถึงความม่ันคงในการท�างานของพนักงานที่เก่ียวข้องด้วย**ยังไม่พอยังเดินหน้าแก้	พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจ	ชี้แนวทางการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจอ่ืนไว้อย่างเบ็ดเสร็จด้วยนี่การยืนยันความจริงตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันว่าขบวนแรงงานใช้สหภาพแรงงานต่อสู้กับการเมืองทางเดียวนั้นยากท่ีหยุดยั้งการท�าลาย
ความมั่งคงของชีวิตชนช้ันแรงงานได้ในสถานการณ์ปัจจุบันจึงต้องยกระดับต่อสู้ในทางการเมืองควบคู่ไปด้วยชนชั้นแรงงานต้องสร้างพรรคการเมืองของตนขึ้นมา
ที่ต้องมีองค์ประกอบของคนส่วนใหญ่ของประเทศมีส่วนร่วมด้วย	คือเกษตรกรชาวไร่ชาวนา	ชนชาติพันธุ์	คนยากไร้ทั้งแผ่นดินที่ขบวนแรงงานในหลายประเทศ
ประสบความส�าเร็จมาแล้วแม้ต้องผจญภัยอุปสรรค	ใช้เวลายาวนานแต่เป็นทางรอดทางเลือกเดียว	ที่จะน�าไปสู่ความมั่นและความสันติสุขในสังคมแก่คนส่วนใหญ่ได้อย่าง
แน่นอนเม่ือทกุคนมงีานท�าทีม่ัน่คงโดยใช้ระบบรฐัสวสัดกิารทีด่	ีทีเ่รยีกกว่าสังคมประชาธปิไตยบอกกล่าวเล่ามาเพือ่ขบวนแรงงานไทยตืน่รู้และเอาจริงเอาจงักับ
เส้นทางการต่อสู้ทีถู่กต้อง	ไม่เสียเวลากบัภาระกจิท่ีหาอนาคตไม่เจอตามค�าพงัเพยท่ีว่าหลงทางเสยีเวลาหลงคดิยาเสยีอนาคตสวสัดพีบกนัใหม่ฉบบัหน้า                                                                                                                        
                       หน้าตะแกรง

ชีวประวัติย่อ นายทวี  ประไพ

	 -	 การนัดหยุดงานเพื่อหนุนช่วยการ
ต่อสู้ของสหภาพแรงงานการรถไฟฯ	 (มักกะสัน	
ซึ่งขณะนั้นในการรถไฟฯมีสหภาพจ�านวน	12	
สหภาพ)	 เมื่อปี	 2527	 	 กรณี	 “ค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ”จนได้รับชัยชนะเมื่อ	 13	
พฤศจิกายน	2527	ผลที่ได้รับจากการต่อสู้คือเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างแบบรายวันหรือ
รายชั่วโมงมาเป็นพนักงานรายเดือน	 (เป็นที่มาของค�าว่าพนักงานเก่ากับพนักงานใหม่	 
ซึ่งพนักงานเก่าหมายถึงพนักงานรถไฟเดิม	พนักงานใหม่คือพนักงานที่ได้รับบรรจุจากลูกจ้าง
รายวันหรือรายชั่วโมงจากการต่อสู้ของสหภาพฯตาม“ค�าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ”)
	 -	 การน�านัดหยุดงานคร้ังใหญ่ในปี	พ.ศ.	2531	ของสหภาพแรงงานในการรถไฟฯ
จ�านวน	6	แห่งภายใต้องค์กรน�าหลกัคอืสหภาพแรงงานผูป้ฏิบตังิานการรถไฟฯ	ทีก่ารหยดุงาน
ครั้งน้ันนานถึง	6	 วัน	 (21	–	26	มิถุนายน	2531)	 	 เป็นการต่อต้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
รถไฟฯ	ถือเป็นการหยุดงานที่เฉียบขาดและได้รับชัยชนะอย่างงดงาม	

		บทบาทในขบวนการแรงงานและการเมือง

	 ประธานสหภาพแรงงานผู้ปฏิบัติงานการรถไฟฯ
	 รองประธานสภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย	(2529)
	 สมาชิกวุฒิสภา	ชุดที่	6	แต่งตั้ง	21	เมษายน	2532	สมัยรัฐบาลชาติชาย	ชุณหะวัณ

		บุคคลในแวดวงแรงงานและร่วมสมัยกับ...ทวี	ประไพ

	 ไพศาล	ธวัชชัยนันท์,	พานิชย์	 เจริญเผ่า,วิสาร	เตชะธีระวัฒน์,	 เอกชัย	เอกหาญกมล,	 
นิวัติ	 นาคะสุวรรณจาค,	ปิยะเชษฐ์	 แคล้วคลาด,	 วัฒนะ	 เอ่ียมบ�ารุง,	 สนาน	บุญงอก,	 
ด�าหริ		โพธิ์เพงพุ่ง,	ประเทึอง	แสงสังข์,	ชะลูด	(อมร)	สุขขะ,	ธีรพงษ์	เฉลิมพล,	พยุง	มณีโชติ,	
ศักดิ์	 แสงโชติ,	ส�าราญ	นิยากร,	 โต๊ะ	 	กล้วยน้อย,	อังคาร	จันทร์ประเสริฐ,	สิน	ฉาโยทัย,	 
เจอื	สงัมาศ,	ถาวร	แจ้งไพร,	ขลอ	แสงสนีุย์,	สวสัด์ิ	ลกูโดด,	อาหมดั	ขามเทศทอง,	ประจกัษ์	นามโย,	
ทะนง	โพธิอ่าน,	อมร	ชูแก้ว,	ด�า	สืบสมุทร์,	ผล	เจี้ยงเต็ม,	สมศักดิ์	โกศัยสุข,	ยุทธ	อิชยพฤกษ์,	
พิชัย	 แสงเวช,	 ไฉน	ทองอุไร,	 ธนิต	 ยิ้มแก้ว,	 เฉลิมศักดิ์	 สรโยธิน,	 สุทันต์	พรหมทันใจ,	 
สมบตั	ิโดดารา,	วิฑุรย์	ทองครองทรัพย์,	ศืรื	อาบทิยพ์	ที่ปรึกษานักกฎหมาย,	ภิญโญ	ภาคอัตต์	
ทีป่รกึษากฎหมาย,	เจรญิ	ว่องวทิย์	ทีป่รกึษา,	ขยนั	สดุแก้ว,	เสงีย่ม	ฤทธชิยั,	ฉตัรชยั	โตษยานนท์,	
เดชา	ขาวสว่าง,	กริสน์		ชัยสวัสดิ์,	เรียงศักดิ์		แขงขัน,	สุรางค์		ศรีมีทรัพย์,	คิรินทร์		อินทรัตน์,	
ธีระ	เขียวดอกน้อย,นคร		สุนทรทอง,	ยุพล		ดวงทอง,	ไพฑูรย์		สกุลหงส์,บรรหาญ	ทัพใจหาญ,	
ประวี		มูลเฉลียว,นพดล		ตันสุวรรณ,	วิโรจน์		ประจิตต์,	วิสันต์		แสงศรี,	เอกชัย	บุญโสภา,		 
สาวิทย์	แก้วหวาน,	ชัยสิทธิ	เผือกโสภา,	พัฒน์		มัตราช,	อินทร์	แย้มบริบูรณ์,	วัลลภ	เชยพร,	
อมร	ชูแก้ว

หมายเหตุ	ที่มาของชื่อปรากฏอยู่ในบันทึกของนายทวี	ประไพ	ซึ่งมีบทบาทร่วมต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้
กับคนรถไฟและขบวนการแรงงานในห้วงเวลานั้นแต่ภายหลังมีบางคนเปล่ียนทัศนะจุดยืนทางชนชั้นไปรับใช้

อีกชนชั้นหนึ่ง

	 บุคคลในต�านานของขบวนการแรงงานในประเทศไทย		ซึ่งอดีตท่านเคยด�ารง

ต�าแหน่งประธานสหภาพแรงงานผู้ปฏิบัติงานการรถไฟฯ	ถือเป็นผู้น�าแรงงานแถวหน้า 

คนหนึ่งของประเทศไทยที่ได้ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้กับคนรถไฟ	แวดวงแรงงานฉบับนี้			

			ขอแนะน�าให้มวลสมาชิกและท่านผู้อ่านได้รู้ชีวประวัติย่อของนายทวี		ประไพ

3สหภาพแรงงานรัฐว�สาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย                             สองทาง         ฉบับประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565    หนา      

 ✯✮✯ ขาวสองทางฉบับนี้เปนฉบับเดือนมิถุนายน 2565 ✯✮✯ หลังจากสดุดหยุดชงักไปชั่วระยะหนึ่ง

ดวยอุปสรรคหลายประการ ✯✮✯ บัดนี้สถานการณไดผอนคลายลงสองทางจึงออกมาเพื่อสองทางนําแสงสวาง

ทางอุดมการณและปญญาสูสมาชิก สร.รฟท.และมิตรสหายในแวดวงขบวนแรงงานไทยตอไป ✯✮✯ ในทามกลาง

วิกฤตอยางรุนแรงท้ังระดับโลกและแนนนอนยอมสงผลกระทบตอทุกประเทศในที่สุด ✯✮✯ ประเทศไทยหนึ่งใน

สมาชิกของโลกยอมหนีไมพนกฎเกณฑนี้ ✯✮✯ และกระทบหนักกวาหลายประเทศในโลกและในกลุมประเทศ

อาเชี่ยน ✯✮✯ เพราะพื้นฐานการพัฒนาประเทศมาแตเดิมเปนการนําพาระบบเศรษฐกิจของชาติไปพ่ึงพา

ทุนขามชาติเปนหลัก ✯✮✯ กวา 70% ของเศรษฐกิจไทยพึ่งพาทุนขามชาติเมื่อเกิดโรคโควิค19 ตั้งแตปลายป 2562  

จนปจจุบันตางชาติตางปดประเทศสูกับโควิด อุตสาหกรรมที่เชื่อมรอยกับการทองเที่ยวไทยทรุดหนัก ✯✮✯ คนวางงานเพิ่มขึ้นนับลานคน ✯✮✯ รัฐบาลตองกูเงิน

กวา 1 ลานลานบาทมาบรรเทาความเดือดรอนใหประชาชนกลายเปนหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเกิน 60% ของ จีดีพี ✯✮✯ และยังซํ้าเติมดวยสงครามระหวางยูเครน

ที่แทจริงคือกลุมนาโตกับรัสเซียสงผลใหมีการกีดกันทางการคาทําใหราคาพลังงานสูงข้ึนและขาดแคลนสรางความเดือดรอนใหประชาชนทั่วโลก ✯✮✯ สําหรับ

ชนชาวไทยถึงยุคนํ้ามันแพงที่สุดในประวัติศาสตรรวมทั้งแกสหุงตม ✯✮✯ การบริหารประเทศแทบทุกรัฐบาลยังเอื้อประโยชนใหกับนายทุนเปนสําคัญเพราะนั้นคือ

กระเปนถุงเงินของทุกพรรคการเมืองที่มีบทบาทสําคัญในสภา ✯✮✯ ซึ่งชี้ชัดกรณีนายทุนการเมืองโกงที่ดินการรถไฟที่เขากระโดง บุรีรัมยยังไมคืนให รฟท ✯✮✯ 

ทั้งที่ชี้ชัดโดยคําพิพากษาของศาลฎีกาแลว ✯✮✯ การพยายามออกกฎหมาย พ.ร.บ.การขนสงทางรางกาวลวงแทรกแซงการบริหารการรถไฟมุงเพิ่มโทษทั้งทางแพง

ทางอาญาแกพนักงานขับรถไฟโดยเฉพาะใหสูงขึ้น ✯✮✯ และยังกาวลวงการบริหารที่ดินของรถไฟฯเอื้อประโยชนนายทุนอีกดวย ✯✮✯ ยังๆไมพอยังแก ขดร. ให

บุคคลภายนอกขับรถไฟฯไดโดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยของผูโดยสารและทรัพยสินของการรถไฟฯแมแตนอย ✯✮✯ สมาชิก สร.รฟท. ท่ัวประเทศตองติดตาม

ความคืบหนาอยางใกลชิด รฟท. จะทําหนาท่ีปกปองสิทธิของสมาชิกและผลประโยชนของสมาชิกและของการรถไฟฯอยางสุดความสามารถ ✯✮✯ ยังไมพอยังแก 

พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 2543 ใหถอยหลังเขาคลอง ✯✮✯ เปนการทําลายระบบแรงงานสัมพันธที่ดีแตหนาดานอางเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญา ILO 

ฉบับ 87 และ 98 รูถึงไหนอายถึงนั้น ✯✮✯ นี่คือภาระความรับผิดชอบของคนรถไฟท้ังประเทศและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทุกแหงตองแสดงพลังอีกแลว 

✯✮✯ ขอมูลขาวสารเรงดวน สร.รฟท.จะรายงานทุกชองทางสื่อใหทราบตามลําดับ ✯✮✯ หลักสําคัญของชนชั้นแรงงานทั้งผองคือพี่นองจงรวมตัวกันใหเปนพลังที่

ยิ่งใหญเพื่อปกปองสิทธิศักดิ์ศรีของชนชั้นแรงงานใหถึงที่สุด ✯✮✯ เพื่อหยุดยั้งการกดขี่ขูดรีดทุกรูปแบบใหจงได พบกันใหมฉบับหนาสวัสดีครับ ✯✮✯     

                                                               หนาตระแกรง

 ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
อนุมัติหลักการร างพ.ร.บ.แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. …. เสนอโดย
กระทรวงแรงงานเสนอ ราง พ.ร.บ. ฉบบันี้ 
ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพจิารณาในรายละเอยีดผานความเหน็
คณะกรรมการกฤษฎีกาแลว ขั้นตอน
ตอไปสงใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา
ตอไปน้ัน ความเคลื่อนไหวในแวดวง
แรงงาน โดยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
2565  สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ  (สรส.) ร วมกับ สมาพันธ 

องคกรฝายแรงงานไมปลื้ม…  …  ..
คัดคานราง พ.ร.บ. แรงงานรัฐว�สาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ….

แวดวงแรงงาน

แรงงานขนสงระหวางประเทศ (ITF ) จัดสัมมนาวิเคราะห “พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสา
หกิจสัมพันธฺ พ.ศ…..” ณ หองประชุมชั้น 2 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ โดยมี
ผูแทนจากองคกรสมาชิกของทั้ง 2 องคกรใหความสนใจเขารวมสัมมนาอยางลนหลาม 
ซ่ึงความเห็นในการระดมความคิด ภาพรวมมีการแกไขเปล่ียนแปลง หลักการภายใน 
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 โดยมีการอางอิงอาศัย
หลักการใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ (อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 
87 และ 98) ซึ่งเปนอนุสัญญาที่สงเสริมใหมีการรวมตัวของคนงานเปนหลัก แตภายใน
รางกฎหมายฉบับนี้มีการเปล่ียนแปลงแกไขหลักการสําคัญในพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 สงผลกระทบตอการดําเนินงาน และทําลายความเปน
เอกภาพ ความเขมแข็งของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจอยูหลายประการ 
 ตอมาวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สมาพันธแรงงานรัฐซิสาหกิจสัมพันธ (สรส.)
ไดมีการเปดประชุมคณะกรรมการกลาง สรส. ครั้งที่ 5/2565 ณ หองประชุม
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแหงประเทศไทย (สร.รฟท. ) พิจารณาเรื่องคัดคาน
ราง พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. .... ที่ประชุมเห็นวาไมสอดคลองหลักการ 
ILO 87 & 98 มุ งทําลายและละเมิดระบบการรวมตัวเป นสหภาพแรงงาน
ที่เขมแข็ง รวมถึงมีความลาหลังทางความคิดของการปรับปรุงการบริการจัดการ
ระบบแรงงานสัมพันธ และจะมีการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อรวมกันคัดคานราง พ.ร.บ.ฯ 
ดังกลาว จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตอไป

“ส ามัคคี มีพลัง คือแรงผลักดันแหงความสําเร็จ ”

	วันเกิดและที่เกิด
	 นายทวี		ประไพ	ชื่นเล่น	ตุ๊	เกิดวันที่	1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2480		ต�าบลบางพลวง	
อ�าเภอบ้านสร้าง	จังหวัดปราจินบุรี
	 เสียชีวิตเมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2565	อายุรวม	85	ปี	
	บิดามารดา
	 นายละออ	ประไพ		อาชีพ	นายร้อยแผนที่ทหาร	แล้วลาออก	เข้าท�างานรถไฟ
เป็นนายสถานีรถไฟ	นางบุญศรี		ประไพ	อาชีพค้าขาย
	 มีพี่น้องร่วม	จ�านวน	6	คนนายทวี		ประไพ	เป็นบุตรคนแรก
	ครอบครัว
	 นางมาลี	ประไพ	ภรรยา	มีอาชีพค้าขาย	มีบุตรธิดารวม	3	คน
	การศึกษา
	 -	 ระดับปฐมศึกษา	โรงเรียนวัดกุดจิก	อ�าเภอสูงเนิน	นครราชสีมาและโรงเรียน 
วัดหัวไผ่	ต�าบลบางหลวง	อ�าเภอบ้านสร้าง	จังหวัดปราจินบุรี
	 -	 ระดับมัธยมศึกษา	โรงเรียนปราจินราษฎร์อ�ารุง	(ปจ.1)	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
ปราจีนบุรี
	 -	 โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ	รุ่นที่	15	ฝ่ายบัญชี	(พ.ศ.2498	เรียนได้ปี	2	ลาออก
เนื่องจากมีความไฝฝันอยากเป็นคนขับรถไฟ)
	 -	 นักเรียนช่างไฟอบรมรุ่นที่	5	(14	สิงหาคม	2499)
	ต�าแหน่งงานในการรถไฟฯ
	 -		นักเรียนอบรมช่างไฟ	เมื่อ	19	ส.ค.	2499		(ค่าแรงวันละ	15	บาท)
	 -		ต�าแหน่งช่างไฟ	2	เมื่อ	1	ก.พ.	2503	
		 -		แต่งตั้งเป็นช่างเครื่อง	1	เมื่อปี	2506
		 -		แต่งตั้งพนักงานขับรถ	ปี	2517
	การอบรม/ดูงาน
	 อบรมภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา	 
(เอยูเอ)	AUA	/12	ครอส	ระดับอินเตอร์มีเดีย
	 วิทยากรบรรยายให้กับสภาพแรงงานรถไฟฯอิตาลี
	 วิทยากรบรรยายให้กับสภาพแรงงานรถไฟฯออสเตรีย
	 วิทยากรบรรยายให้กับสภาพแรงงานรถไฟฯออสเตรเลีย
	 อบรมหลักสูตร	“การเปรียบเทียบกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ในเอเชีย	 อิตาลี่	
เยอรมัน	ออสเตรีย”	เมืองตูริน	ประเทศอิตาลี	45	วัน

		บทบาทต่อขบวนการกรรมกรรถไฟ

	 -	 การน�านัดหยุดงานของพนักงานรถจักรในปี	2519	กรณีขบวนรถเร็วและรถ
สินค้าชนกัน	ที่สถานีรถไฟตลิ่งชัน	เป็นข่าวไปทั่วโลกมีคนเสียชีวิตถึง	52	คน



หน้า         ฉบับประจำาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565                             ส่องทาง  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย4

1ต่อจากหน้า มีความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	…	 เพื่อเป็น

เหตุผลประกอบข้อเสนอต่อรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน	ดังนี้

	 1.	 ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศท่ี

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(ILO)	ก�าหนดให้เป็นสทิธข้ัินพืน้ฐานของผูใ้ช้แรงงาน

ตามอนสุญัญา	ILO	ฉบับท่ี	87	และฉบับที	่98	ว่าด้วยเสรภีาพในการสมาคม	และสทิธิ

ในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม	ถือเป็นหลักการพื้นฐานด้านสิทธิแรงงานที่

ส�าคัญที่สุดของ	ILO	ที่เชื่อกันว่าจะเป็นการสร้างหลักประกันส�าคัญให้กับคนงานและ

น�ามาซึ่งสังคมที่เป็นธรรมและสันติสุข	โดยความไม่สอดคล้องนั้นประกอบด้วย

	 	 1.1	 มีการจ�ากัดสิทธิของผู้ใช้แรงงานไว้เพียงรัฐวิสาหกิจ	 ผู้ใช้แรงงานใน

ภาครัฐ	เอกชน	แรงงานในระบบ	หรือนอกระบบ	รวมถึงแรงงานข้ามชาติ	ยังไม่มีสิทธิ

ท่ีจะรวมตัวจัดต้ังหรือเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของ

ตนได้อย่างอิสระ	ยังต้องให้รัฐ	 (อธิบดี)	ออกใบส�าคัญรับรองการจัดตั้ง	 รวมถึงยังไม่

รองรับการจ้างงานในปัจจุบันท่ีรัฐวิสาหกิจมีการจ้างงานแบบ	Precarious	Work	

แทนการจ้างแรงงานมาเป็นลูกจ้างประจ�ามาท�างานให้กับรัฐวิสาหกิจมากขึ้น	 เช่น	

ลูกจ้าง	Outsource	ลูกจ้างแบบจ้างเหมา	 เป็นต้น	ส่งผลท�าให้ผู้ใช้แรงงานเหล่านี	้

ไม่มีสหภาพแรงงานท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทนในการเจรจาปรับปรุงสภาพการจ้างให้ดีขึ้น	

หรือไม่สามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานแบบอุตสาหกรรมในรัฐวิสาหกิจนั้นได้	

	 	 1.2	 มีการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาต	ิ

อาชีพ	ศาสนา	 เพศ	อายุ	ความคิดเห็นทางการเมือง	 สีผิว	ของเขาเหล่านั้น	รวมถึง

เสรีภาพในการรวมตัว	ก�าหนดให้เป็นเพียงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ	แทนความ

เป็นสหภาพแรงงาน	ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.2543	 

เพื่อต้องการแยกผู้ใช้แรงงานรัฐวิสาหกิจออกจากขบวนการแรงงานไทยและแรงงาน

สากลท่ีถือเป็นการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้แรงงาน	และที่ส�าคัญยังปรากฏชัดเจน

ท่ีก�าหนดให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจนั้นต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง	อาทิ	

ร่างฯ	มาตรา	63	และมาตรา	73

	 	 1.3	 ลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ	 ไม่สามารถใช้สิทธิพื้นฐาน

การนัดหยุดงานได้และเป็นอิสระจริง	อันถือเป็นหลักการพ้ืนฐานด้านสิทธิแรงงานท่ี

ส�าคัญท่ีสุดของ	 ILO	 ท่ีเช่ือกันว่าจะเป็นการสร้างหลักประกันส�าคัญให้กับคนงาน	

และน�ามาซึ่งสังคมที่เป็นธรรมและสันติสุข	 รวมท้ังหลักการของการเจรจาต่อรอง	

(Collective	Bargaining)	ที่ดี	 โดยมีการก�าหนดขั้นตอนกระบวนการที่ซับซ้อน	ไม่มี

มาตรการป้องกันคุ้มครองใดๆ	แก่ลูกจ้างในระหว่างที่ลูกจ้างใช้สิทธินัดหยุดงานไม่มี

สิทธิได้รับค่าจ้าง	นายจ้างสามารถจ้างงานเพื่อท�างานแทนลูกจ้างซ่ึงนัดหยุดงานได	้

และที่เลวร้ายสุดร่างกฎหมายนี้	 ยังก�าหนดให้เป็นสิทธิของนายจ้างรวมถึงรัฐ	

(รัฐมนตรี)	ซึ่งเป็นผู้มีอ�านาจที่แท้จริง	

		 	 1.4	 	รัฐยังใช้กลไกของกฎหมายเข้าไปแทรกแซงหรือจ�ากัดสิทธิเสรีภาพ 

ในการยกร่างธรรมนูญ	ข้อบังคับองค์กรตนเอง	 และคัดเลือกผู้แทนของตน	และ 

การจัดการบริหารองค์กรของตนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ	

	 	 	1.5		จ�ากัดสิทธิเสรีภาพองค์กรนายจ้างและองค์กรแรงงาน	ในการจัดตั้ง

หรือเข้าร่วมกับองค์การแรงงานระดับชาติตามที่ประสงค์ได้	 โดยให้จ�ากัดอยู่เพียง

องค์การลูกจ้างแรงงานรัฐวิสาหกิจ

		 	 1.6		ไม่สนับสนุนการรวมตัวของลูกจ้างเป็นสหภาพแรงงาน	ดังเห็นได้จาก

นิยามของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง	ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในกรณี

ท่ีไม่มีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสามารถยื่นข้อเรียกร้องและเจรจาเพื่อท�าข้อตกลง

เกี่ยวกับสภาพการจ ้างได ้	 รวมถึงยังเป ิดโอกาสให ้ ลูกจ ้างท่ีไม ่ เป ็นสมาชิก

สหภาพแรงงานได้รับผลของบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างด้วย

	 2.	 ร่างกฎหมายนี้มีบทบัญญัติท่ีลดทอนความเป็นรัฐวิสาหกิจ	 ท่ีสามารถเข้า

ถึงและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานในหลักการขององค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศที่ควรจะเป็นและครอบคลุม	 อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือของรัฐ 

เพ่ือท�าลายสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจให้เกิดความอ่อนแอ	 เกิดความแตกแยก	

และท�าให้ล่มสลายในที่สุด	ซึ่งประกอบด้วย

	 	 2.1	 ลดทอนความเป็นรัฐวิสาหกิจ	โดยไม่นับรวมบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจประเภทองค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง

องค์การของรัฐบาล	หรือกิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น	มีทุนรวมอยู่

ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ	การที่กฎหมายไม่ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเหล่านี้ 

มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	ส่งผลให้ลูกจ้าง

ทีท่�างานในบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลเหล่านีถ้กูกดีกนัจากการบงัคบัใช้กฎหมาย

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	ที่ใช้งานกับลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ		ทั้ง	ๆ	บริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลเหล่านี้	เกิดจากการใช้ทุนของรัฐวิสาหกิจในการจัดตั้งขึ้นมา

สร.รฟท.ร่วมยื่นถอนร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …

อะไรคือปรัชญา?……..

“ปรัชญา คือ โลกทัศน์และมรรควิธีที่เป็นระบบใน

ลักษณะทฤษฎี เป็นความคิดทฤษฎีในการเรียนรู้

โลกและสังคม ช้ีนำา ทิศทางการก้าวรุดหน้าของ

สังคม ชี้นำาการปฏิบัติขับเคลื่อนของผู้คนอย่าง

เป็นรูปธรรม” 5อ่านต่อหน้า

ปรัชญา  
คติพจน์  
ค�าคม

เร่ือง	ขอคดัค้านและให้ถอนร่างพระราชบญัญติัแรงงานสมัพนัธ์ในรฐัวสิาหกจิ	พ.ศ.	…	

ณ	กระทรวงแรงงาน	โดยมีนายสุรชัย	ชัยตระกูลทอง	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวง

แรงงาน	เป็นผู้แทนรับ	

  หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย

	 โดยอ้างถึงหลักการปรับปรุงกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	 เหตุผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	 พ.ศ.2543	 ใช้บังคับมาเป็น 

เวลานาน	มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่

เปล่ียนแปลงไป	 สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน	 

การห้ามปิดงานหรือนัดหยุดงาน	หลักเกณฑ์การจัดตั้งและการด�าเนินงานของ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ	อันเป็นการส่งเสริม

เสรีภาพในการรวมตัวเพื่อจัดตั้งและด�าเนินกิจการขององค์กรดังกล่าว	 เพื่อให้

สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ	 ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษให้

เหมาะสม	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

  องค์กรแรงงานออกโรงคัดค้าน

	 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	 (สรส.)	 ได้ออกแถลงการณ์คัดค้าน	 เม่ือ

วันท่ี	 24	 มิถุนายน	 2565	 และขอให้กระทรวงแรงงานได้ทบทวนร่าง	พ.ร.บ.	

แรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	 ...	 ไว้แล้ว	โดยเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน	 (นายสุชาติ	ชมกลิ่น)	ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจกิจ

สัมพันธ์	ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.2543	 เป็นหนังสือที	่

สรส.	193/2563	ลงวันที่	2	ธันวาคม	2563		ได้พิจารณาอีก

  ความคืบหน้าของร่างกฎหมาย

	 โดยที่มาของร่างกฎหมายฉบับนี้คือรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน	ได้เสนอร่าง

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	...	มีการน�าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็น

ชอบในหลักการและเหตุผลส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติ

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	 ...	 ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาจน

ปรากฏว่า	 ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	 .	ที่ผ่านการ

พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะที่	9)	 ในวาระที่สาม	 โดยอ้างถึงเหตุผล

ความจ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้ 

การจัดท�าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง	การระงับข้อพิพาทแรงงาน	การช้ีขาดข้อ

พิพาทแรงงาน	การปิดงานและการนัดหยุดงาน	รวมทั้งการจัดต้ังและการด�าเนิน

กิจการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ	สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ	และสภาองค์การ

ลูกจ้างแรงงานรัฐวิสาหกิจ	อันเป็นการส่งเสริมเสรีภาพในการรวมตัวเพื่อจัดตั้งและ

ด�าเนินกิจการขององค์กร	ดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ	

ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้ยังสอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา	26	ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว

  สิ่งที่กังวลต่อการละเมิดสิทธิแรงงานของร่างกฎหมาย

	 สรส.	ที่ประกอบด้วยองค์กรสมาชิก	จึงได้ตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นต่อร่างพระราช

บัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	 ...	ประกอบกับหลักการและเหตุผล	ในการ

ขอปรับปรุงกฎหมายของรัฐบาลที่เสนอโดยกระทรวงแรงงาน	และร่างพระราช

บัญญัติแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	...	ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

กฤษฎีกา	(คณะที่	9)	ในวาระที่สามนั้น	มีหลักการและเหตุผลแตกต่างกัน	เพิ่มอ�านาจ

การจ�ากัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	รวมถึงยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน

ระหว่างประเทศ	ตามที่กล่าวอ้าง	 สรส.	 ได้จัดเวทีเสวนาร่วมกับคณะกรรมการ

ประสานงานสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย	 (ITF-THAI)	

เพื่อสังเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	 ...	 โดย	สรส.	 



สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย                             ส่องทาง         ฉบับประจำาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565   หน้า 5

	 	 	2.2	 	 เอื้อประโยชน์ให้นายจ้างและรัฐ	 (ราชการ)	แทรกแซงและละเมิด

สทิธิสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิ	รวมถงึลกูจ้างซึง่เป็นกรรมการสหภาพแรงงาน	ขัดต่อ

หลกัการและเหตุผล	ลดิรอนสทิธิการด�าเนนิกจิการสหภาพแรงงาน	ตามร่างฯ	ในมาตรา	75	

เมื่อเทียบกับพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.2543	 ท่ีก�าหนดให้

กรรมการสหภาพแรงงานไปด�าเนนิงานสหภาพแรงงานหรอืไปร่วมการประชมุสหภาพ 

แรงงานหรือสัมมนาใดๆ	 โดยถือเสมือนว่าการไปด�าเนินงานดังกล่าวเป็นการท�างาน

ให้กับนายจ้างให้เป็นไปตามที่สหภาพแรงงานและนายจ้างจะได้ตกลงกัน	ฯลฯ	

		 	 2.3	 	ลดสิทธิและยกเลิกมาตรฐานการคุ้มครองกรรมการหรือผู้แทนของ

สหภาพแรงงาน	 ในการท�าหน้าที่ด�าเนินกิจการสหภาพแรงงาน	คณะกรรมการ

กิจการสัมพันธ์ซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับทวิภาคีที่ส�าคัญในการพัฒนาระบบ

แรงงานสัมพนัธ์ทีด่	ี ผู้แทนเจรจาข้อเรียกร้อง	 โดยก�าหนดให้นายจ้างสามารถใช้สิทธิ 

ลดค่าจ้าง	 ตัดค่าจ้าง	 โยกย้ายหน้าที่หรือลงโทษได้ทันที	 ถือเป็นของกฎหมายท่ีส่ง

เสริมกลไกให้นายจ้างมีอ�านาจกระท�าการละเมิดสิทธิกับสหภาพแรงงาน	กรรมการ

สหภาพแรงงาน	ผู้แทนเจรจาข้อเรียกร้อง	 รวมถึงคณะกรรมการทวิภาคีได้อย่าง

เบ็ดเสร็จ	พร้อมมีการปรับเป็นโทษพินัยก็ยิ่งท�าให้สถานการณ์การละเมิดสิทธิย่อม 

มีมากขึ้น			

	 	 2.4	 ท�าลายความเข้มแข็งของสหภาพแรงงาน	ท�าลายหลักการของการ

เจรจาต่อรอง	(Collective		Bargaining)	ที่ดีในประเด็นที่เกี่ยวกับการยื่นข้อเรียกร้อง

จะกระท�าได้ยากข้ึน	 จากการก�าหนดให้รัฐวิสาหกิจมีได้หลายสหภาพแรงงาน

รฐัวสิาหกจิ	และการยืน่ข้อเรียกมเีง่ือนไขให้ต้องมสีมาชิก	1	ใน	5	(ร้อยละ	20	)	ในวนัท่ี

ยื่นข้อเรียกร้อง	หรือการแทรกแซงการเจรจาข้อเรียกร้องที่ก�าหนดให้สมาชิกยื่น 

ข้อเรียกร้องได้เอง	หรือให้อ�านาจนายจ้างยื่นเรื่องให้พนักงานประนอมข้อพิพาท	(รัฐ)	

ได้ตรวจสอบจ�านวนสมาชิก	และการเลือกตั้งผู้แทนเจรจา

	 3.	 ร่างกฎหมายนี้ลดความส�าคัญและจ�ากัดสิทธิเสรีภาพขององค์กรของ

ลูกจ้างในรัฐวสิาหกจิทีท่�าหน้าทีต่รวจสอบการทจุรติและการปกป้องผลประโยชน์ของ

รฐัวสิาหกจิ	ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนถือเป็นหน้าท่ีอันส�าคัญของ

สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจ	รวมถงึมแีนวคิดในการแปรรปูรฐัวสิาหกจิผ่องถ่ายทรพัย์สนิ

ของชาตแิละประชาชนไปเป็นของเอกชน	ซึง่ประกอบด้วย

	 		 3.1	 	 ลดทอนวัตถุประสงค์การจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ	 เพื่อ

ด�าเนินการและให้ความร่วมมือ	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของ

รัฐวิสาหกิจออกไป	ก�าหนดไว้เพียงอ�านาจหน้าที่	ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจจะยิ่งอ่อนแอลง	

จนไม่สามารถจัดบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคงของประชาชนได้	 เพราะสภาพ

ปัญหาการคอรัปชั่นในรัฐวิสาหกิจจะเพิ่มขึ้นมากมายจนอยู่ไม่ได้	 ท้ังนี้	 เนื่องจาก

โครงสร้างของการก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เอื้อให้นักการเมืองและนายทุนเข้ามา

แสวงหาผลประโยชน์	 และลูกจ้างฝ่ายบริหารต้องท�าตามนโยบายจนไม่สามารถ

ด�าเนินการป้องกันได้	 ในขณะนี้ต้องอาศัยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในการปกป้อง

รัฐวิสาหกิจ	หากตัดวัตถุประสงค์การจัดตั้งนี้ออกไป	จะท�าให้รัฐวิสาหกิจมีความเสี่ยง

มากขึ้นที่ต้องประสบกับสภาพปัญหาการคอรัปชั่นจนกระทั่งไม่สามารถอยู่รอดท�า

หน้าที่ให้บริการสาธารณะตามพันธกิจขององค์กรได้	 ในทางกลับกันรัฐควรต้องร่าง

กฎหมายให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจท�าหน้าท่ีแทนนายจ้างในส่วนของการยื่นฟ้อง

ศาลปกครองหรือกระบวนการทางกฎหมายได้ทุกกรณี	 เพื่อให้สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสามารถด�าเนินการและให้ความร่วมมือ	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

รักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ	ได้อย่างแท้จริงและมีประสิทธิภาพมากกว่าท่ีเป็น

อยู่ในปัจจุบันทั้งที่รัฐวิสาหกิจเป็นสมบัติของชาติและประชาชนท่ีพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	 ได้ทรงสถาปนาข้ึนมาเพื่อให้ท�าหน้าท่ีในการ

จัดบริการสาธารณะแต่ละด้านเพื่อความมั่นคงของชาติและประชาชน	แต่รัฐบาลโดย

กระทรวงแรงงานกลับไม่ให้ความส�าคัญ

	 	 	3.2	 	 รองรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ	การผ่องถ่ายทรัพย์สินของรัฐและ

ประชาชนไปเป็นของเอกชนกลุ่มคนเพื่อประโยชน์ของตนเอง	หรือกลุ่มทุนการเมือง

ได้	 รวมถึงยกเลิกอ�านาจการตรวจสอบของสหภาพแรงงานเพื่อสนับสนุนให้มีการ

ทุจริตคอรัปชั่นอย่างชัดแจ้ง	ตามร่างฯ	มาตรา	76	(8)	

	 4.	 	 ร่างกฎหมายมีแนวคิดเพื่อท�าลายระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในระดับ

ทวิภาคีทีส่หภาพแรงงานและนายจ้างจะไม่สามารถก�าหนดผูแ้ทนในการเจรจาต่อรอง

ร่วมกันได้	รวมถงึลดบทบาท	มาตรการคุ้มครองของผูแ้ทนฝ่ายลกูจ้าง	เป็นร่างกฎหมาย

ทีข่าดการมสี่วนร่วมจากผู้ใช้แรงงานอย่างแท้จริง	ด้วยเหตุผล	ดังนี้

	 	 4.1		ส่งเสรมิให้เกดิความขดัแย้งมากกว่าท่ีจะส่งเสรมิระบบแรงงานสมัพนัธ์ท่ีดี	

	 	 4.2	จ�ากัดสิทธิหน้าที่ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในการแต่งต้ังผู้แทน

เข้าร่วมเป็นกรรมการกิจการสัมพันธ์	

		 	 4.3	 	 ลดบทบาทอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ใน

รฐัวสิาหกจิ	โดยให้มหีน้าทีเ่พยีงพิจารณาให้ความเหน็ในการปรบัปรงุระเบยีบข้อบงัคบั

เท่านั้น	 ซึ่งเป็นความเห็นประกอบไม่สามารถปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุง

สภาพการจ้างได้	 รวมถึงไม่สามารถปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์เก่ียว

กับการลงโทษทางวินัย	ยังลดความถี่ของการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของคณะ

กรรมการกิจการสมัพนัธ์จากเดิมอย่างน้อยเดอืนละหนึง่ครัง้	 ไปเป็นอย่างน้อยสามเดอืน

ต่อหนึ่งครั้ง	ทั้งที่ในสภาพปัจจุบัน	ในรัฐวิสาหกิจมีเรื่องปัญหามากมายที่จะต้องอาศัย

การแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

	 5.	 ร่างกฎหมายนี้ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พ.ศ.2560	มาตรา	4	ที่ก�าหนดเป็นการทั่วไปถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	

และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง	ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับ

ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน	มาตรา	26	ที่ก�าหนดสิทธิและเสรีภาพของ

ปวงชนชาวไทยถึงการตรากฎหมายต้องไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ

บุคคล	รวมถึงมาตรา	42	ที่ก�าหนดให้บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคม	

สหกรณ์	สหภาพ	องค์กร	ชุมชน	หรือหมู่คณะอื่น	และมาตรา	74	ที่ก�าหนดให้รัฐพึง

จัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ	 โดยเฉ

พาะร่างฯ	มาตรา	63	และมาตรา	73	ที่ก�าหนดให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต้อง

เป็นกลางทางเมืองนั้น	ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2560	มาตรา	4	

และมาตรา	45	รวมถึงหลักการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	 (ILO)	ฉบับท่ี	87	

และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ซ่ึงไม่ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยใน

ประเทศไทยและที่ส�าคัญรัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	77	ได้ก�าหนดแนวนโยบายแห่งรัฐ	ที่

ก�าหนดให้ก่อนตรากฎหมายทุกฉบับ	 รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้

เกี่ยวข้อง	 วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็น

ระบบ	รวมท้ังเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน

และน�ามาประกอบการพิจารณาในขบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน

  ความต้องการของแรงงานต่อรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน

	 ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจพ.ศ....ที่ผ่านการพิจารณา

ของคณะกรรมการกฤษฎีกา	 (คณะท่ี	9)	วาระท่ีสาม	นั้นฝ่ายแรงงานเห็นว่ามีความ 

ล้าหลัง	 ถดถอย	 ท�าลายระบบแรงงานสัมพันธ์ทุกระดับรวมถึงการแทรกแซง	 

ละเมิดสิทธิการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานและผู้ใช้แรงงาน	 ถือเป็นแนวคิดในการ

ปรับปรุงกฎหมายที่ไม่มุ่งส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม	มองไม่เห็น

อนาคตท่ีมั่นคงของผู้ใช้แรงงานและรัฐวิสาหกิจท่ีถือเป็นกลไกหลักของรัฐที่เป็น

สมบัติของชาติเพื่อความมั่นคงของประชาชนอย่างมาก	เมื่อเทียบกับพระราชบัญญัติ

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	2543	 ท่ีมีอยู่เดิม	รวมถึงเป็นร่างกฎหมายท่ีเสนอ

คณะกรรมการกฤษฎกีา	 (คณะที	่9)	ที่เป็นกลุ่มคนเพียงจ�านวนน้อยเท่านั้น	และยัง

เป็นร่างกฎหมายคนละฉบับที่กระทรวงแรงงานเสนอไปให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใน

หลักการและเหตุผล

	 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	 (สรส.)	และองค์กรสมาชิกจึงมีข้อเสนอ 

เร่งด่วนต่อรัฐบาลและกระทรวงแรงงานดังนี้

	 1.	 ขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธในรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	...	และ

ขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานได้ถอนร่างกฎหมายฉบับนี้ออกไปก่อน

	 2.	 ขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน	 รับรองอนุสัญญาองค์กรแรงงาน

ระหว่างประเทศ	(ILO)	ฉบับที่	87	และ	ฉบับที่	98	ก่อน	แล้วจึงปรับปรุงกฎหมาย

แรงงานมนประเทศไทยเป็นไปอย่างการมีส่วนร่วมที่แท้จริงสอดคล้องกับหลักการ

ของอนุสัญญาทั้งฉบับดังกล่าวของ	 ILO	 เพื่อรวมกันแสดงความจริงใจต่อการพัฒนา

ระบบแรงงานสัมพันธ์ของประเทศให้สอดคล้องมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

	 3.	 ขอให้ปรบัปรุงกฎหมายแรงงานของประเทศไทยให้มเีพียงฉบบัเดยีวคลอบ

คลุมแรงงานได ้ทุกภาคส ่วน	 รวมถึงก�าหนดให ้สถานประกอบการหนึ่ งมี

สหภาพแรงงานได้เพียงแห่งเดียว

  ความคาดหวงั

	 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และองค์กรสมาชิกหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

ข้อเสนอในการคัดค้านและให้ถอนร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ	

พ.ศ.	…	ของรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน	จะได้รับพิจารณาให้บรรลุข้อเสนอร่วมกัน	

เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีส่วนร่วม	การพัฒนาระบบแรงงาน

ของประเทศสอดรับกับมาตรฐานแรงงานสากล	ค�านึงถึงหลักพื้นฐานด้านสิทธิ

แรงงานที่ส�าคัญี่สุดของ	 ILO	ที่เชื่อกันว่าจะเป็นการสร้างหลักประกันส�าคัญให้กับคน

งานและน�ามาซ่ึงสังคมที่เป็นธรรมและสันติสุขรวมทั้งหลักการของการเจรจาต่อรอง	

(Collective	Bargaining)	ที่ดีอย่างแท้จริง

“ ส า มั ค คี ก ร ร ม ก ร   
  W o r k e r s  U n i t e ! ”

4ต่อจากหน้า สร.รฟท.ร่วมยื่นถอนร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …



หน้า         ฉบับประจำาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565                             ส่องทาง  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย6

	 สวัสดีครับเพื่อน	ๆ	สมาชิกทุก	ๆ	ท่าน	กฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวกลับมาพบกันอีกในฉบับนี้	จากที่ได้กล่าวไว้

ในฉบับที่ผ่านมา	เราจะคิดว่ากฎหมายเป็นเรื่องไกลตัวของทุก	ๆ	คนอีกต่อไปคงไม่ถูกต้อง	ดังนี้แล้วจะคิดว่าธุระไม่ใช่ก็

ไม่ได้แล้วนะครับ	 เพราะกฎหมายเข้ามามีผลต่อการด�าเนินชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนถึงตาย	งั้นฉบับนี้ขอเริ่มด้วย

กฎหมายว่าสิทธิและหน้าท่ี	 ซ่ึงตามรัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายล�าดับสูงสุดของเรา	จึงได้มีการบัญญัติไว้ในหมวดที่	3	

ที่ว่าด้วย	“สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย”	โดยบัญญัติไว้ตั้งแต่มาตรา	25	ถึงมาตรา	49	ซึ่งรายละเอียดที่

บัญญัติไว้สามารถเข้าไปดูใน	ได้ครับ	วันนี้จะลองมาดูตัวอย่างเพื่อให้เห็นถึงประโยชน์	ของการมีกฎหมาย	ตัวอย่างเช่น	

ในหมวดที่	3	อย่างมาตรา	27	“บุคคลย่อมเสมอกันในทางกฎหมาย	มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน”	ได้บัญญัติไว้ในวรรคที่	1	

เป็นต้น	เพื่อน	ๆ	สมาชิกเห็นมั้ยครับว่ากฎหมายมีประโยชน์อย่างที่กล่าวไว้	กฎหมายมีสภาพบังคับใช้กับทุกๆคนต้องปฏิบัติ	นั้นก็หมายความว่าบนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันใน

สังคม	ทุก	ๆ	คนมีความเสมอภาคกัน	ถ้าสมมุติว่า	เราสามารถที่จะเรียนรู้กฎหมายเอง	ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วย	และท�าให้พวกเรา	“ชนชั้นแรงงาน”	ไม่ถูกเอา
เปรียบจากผู้ที่มีอ�านาจ	หรือชนชั้นนายทุน	ซึ่งในข้อเท็จจริงอย่างที่ทราบผู้ที่ออกกฎหมาย	ณ	ปัจจุบันมาจากชนชั้นนายทุนหรือไม่ก็เป็นตัวแทนของชนชั้นนั้น	 เอาแหละตอนนี้

พวกเรายังไม่อ�านาจพอที่จะก�าหนดออกแบบกฎหมายได้	แต่ถ้าเราพอเข้าใจถึงหลักการส�าคัญของการมีกฎหมายแล้วอย่างน้อยก็จะช่วยกันต่อยอด	 เพ่ือให้บรรลุถึงความฝันได้

ในไม่ช้า	ดังนั้นในระบอบประชาธิปไตย	กฎหมายบอกว่าอ�านาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชน	พวกเราคือคนกลุ่มใหญ่ในประเทศ	ค�าถามมีอยู่ว่า	“พวกเราจะท�าอย่างไร”	เมื่อพวกเรา

มอบอ�านาจให้กับผู้แทนผ่านระบบการเลือกตั้ง	 เพ่ือให้ได้มาซ่ึงตัวแทนของพวกเรา	แต่ท่ีผ่านมาพวกเราได้เลือกผู้แทนของพวกเราจริงๆหรือไม่	นี้คือค�าถามที่อยากจะฝากถึง

เพ่ือน	ๆ	สมาชิก	ฉะนั้นแล้วนับแต่นี้ต่อไปเราควรมองหาผู้แทนท่ีเป็นผู้แทนของเราจริงๆ	จะดีกว่ามั้ยครับ	 เพื่อให้ท�าหน้าท่ีแทนพวกเรา	ช่วยเป็นกระบอกเสียงแทนพวกเรา	

เพราะในระบอบประชาธิปไตย	คือการที่ทุกคนมาช่วยและแสวงหาสิ่งที่ดี	ๆ	ให้กับทุก	ๆ	คน	แต่ก็อาจมีบ้างที่บางเรื่องบางอย่างไม่ตรงกับใจที่ทุกคนต้องการเพราะเป็นคนกลุ่ม

ใหญ่ที่ได้มาอยู่รวมกัน	จึงเป็นที่มาของการ	“ถกเทียง	วิภาษวิจารณ์กัน	 เพื่อให้ใด้ข้อยุตติหรือตามมติของเสียงส่วนใหญ่	 ในระบอบประชาธิปไตย	 เมื่อได้ข้อยุตติ
แล้วก็น�าไปปฏิบัติ	 ในส่วนของเสียงข้างน้อยก็ยังมีโอกาสที่จะสงวนญัตติความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ไว้ก่อนได้และเม่ือมีข้อมูลที่มีเหตุผลเป็นท่ี
ยอมรับต่อเสียงส่วนใหญ่	 เสียงส่วนใหญ่ก็จะกลับมาท�าตามก็ย่อมได้	และนี้ก็คือความสวยงามในระบอบประชาธิปไตย” ซึ่งในมุมมองของผู้เขียนนี่ก็คือการเสมอ
กันในทางกฎหมาย	มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน	

	 	คราวนี้ก็มาดูกันที่สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ	 ในมาตรา	25	“สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย	นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะใน
รัฐธรรมนูญแล้ว	การใดที่มิได้ห้ามหรือจ�ากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่น	บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระท�าการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่งคงของรัฐ	 ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน	และไม่ละเมิดหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น”	ดังตัวอย่างที่ได้ยกขึ้นมาน้ี	กฎหมายท่ีเขียนขึ้นมามีสภาพบังคับกับทุกๆคนภายในรัฐ	แต่จะมีสักก่ีคนที่จะได้

ประโยชน์จากข้อความที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ	

	 	เมื่อมีค�ากล่าวว่า	“บุคคลต้องอยู่ภายใต้กฎหมายโดยเสมอภาพ	จะมีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้	หรือท�าให้เสียประโยชน์	หรือเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคล
ใดมิได้”	ดังนี้แล้วการรวมตัวขั้นพื้นฐาน	โดยการเป็นสมาชิกของสหภาพฯ	แล้วท�าการเลือกผู้แทนมากระท�าการแทนพวกเรา	ในเร่ืองต่างๆตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในวัตถุประสงค์

ของสหภาพฯ	ก็จะเห็นได้ว่าการมีผู้แทนที่เป็นผู้แทนของพวกเรา	ผ่านระบบการเลือกตั้งซ่ึง	จะได้ท�าหน้าท่ีปกป้อง	คุ้มครองและแสวงหา	สิ่งที่ดีให้กับสมาชิกก็จะดีใช่มั้ยครับ	

เม่ือเราจะเปรียบกับประเทศของเรา	ถ้าเราสามารถท่ีจะมีผู้แทนของพวกเราจริง	ๆ	 ก็ย่อมจะท�าได้	ดังเช่นตัวอย่างในการเลือกตั้งกรรมการสหภาพฯ	ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบอบ

ประชาธิปไตยข้ันพื้นฐานเลยก็ว่าได้	ทีน้ีถ้าขยับขึ้นมาอีกก็จะให้ผู้แทนของสหภาพฯที่เป็นสมาชิก	ขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของสหภาพหลายๆแห่งโดยมี

วัตถุประสงค์เดียวกัน	 เพื่อท�ากิจกรรมร่วมกันส่งผลให้เกิดประโยชน์ของส่วนรวม	ก็จะท�าหน้าที่เลือกผู้แทนขึ้นมาท�าหน้าที่	แทนองค์กรสมาชิก	หรือที่เราจะเรียกว่าสมาพันธ์	

อย่างนี้คือตัวอย่างนะครับ	

	 คราวนี้เราก็มาว่ากันที่กรอบใหญ่ในระบอบประชาธิปไตย	ซึ่งใช้ก�ากับเป็นแนวในการบริหารราชการของประเทศของเรา	ก็จะมีผู้แทนที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่ม

คนที่กฎหมายให้อ�านาจในการร่วมกันจัดตั้งพรรคการเมืองข้ึนมา	 เพื่อท�าหน้าท่ีแทนประชาชน	ประเด็นท่ีหน้าสนใจน่าจะอยู่ตรงนี้ครับ	 เมื่อกฎหมายให้อ�านาจทุกคนมีความ

เสมอภาคกัน	แต่ในความเป็นจริงนั้น	ก็คือความเท่าเทียมที่ทุกคนนั้นได้รับ	แต่มันจะต่างกันตรงที่ว่าระหว่างความเป็นธรรมกับความเท่าเทียมกัน	อย่างไหนควรจะมาก่อน	เมื่อ

กลุ่มทุนที่มีก�าลังทรัพย์มากกว่า	ย่อมจะได้เปรียบในการเข้าถึงเรื่องต่างๆได้มากกว่า	พวกเรา	 เท่ากับว่าความเท่าเทียมย่อมเป็นไปไม่ได้จริง	ความเป็นธรรมก็ไม่เกิด	แล้วจะมี

ประโยชน์อันใด	ฉะนั้นการรวมกลุ่มกันย่อมต้องส�าแดงพลังออกมาด้วย	จึงจะเกิดพลังเต็มที่เพื่อจะได้ใช้ในการขับเคลื่อน	โดยการเลือกผู้แทนของพวกเราขึ้นมาให้ได้	ซึ่งในความ

เป็นจริงพวกเราท�าได้	เพื่อนๆสมาชิกคิดว่าท�าได้มั้ย	ในส่วนตัวผู้เขียนคิดว่าท�าได้	แค่ลองเปิดใจแล้วลองคิดดูกันนะครับ	เพราะกฎหมายก็ให้อ�านาจที่จะท�าได้	เห็นมั้ยครับ	จาก

หั วข้อที่ว่า	ท�าไมถึงต้องมีกฎหมาย	 เพราะกฎหมายจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกๆคนตั้งแต่เกิดจนตาย	ดังนั้นเราจะไม่ลืม	วลีที่ว่า	“ชนช้ันใดเป็นผู้เขียนกฎหมาย	
กฎหมายท่ีออกมาก็มีไว้เพื่อรับใช้ชนชั้นนั้น”	 เมื่อพวกเราต้องการให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน	พวกเราคงต้องมาร่วมกันด�าเนินกิจกรรมทางการเมืองเข้ามามี

ส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่ต้น	โดยการเริ่มจากการท�าหน้าที่สมาชิก	ไปใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ	ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบ	ข้อบังคับของสหภาพกันให้ครบถ้วนนะครับ	เริ่ม

ต้นที่การใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกผู้แทนของพวกเรา	เพื่อท�าหน้าที่แทนพวกเราต่อไป	การเสนอความเห็นในที่ประชุมใหญ่	หรือเสนอความเห็นผ่านผู้แทน	เพื่อที่ผู้

แทนจะได้น�าความเห็นนั้น	เข้าไปหารือต่อที่ประชุมประจ�าเดือน	ซึ่งจัดให้มีการประชุมกันทุก	ๆ	เดือน	อย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก	ซึ่งระบอบประชาธิปไตยต้องการให้

ทุกคนมีส่วนร่วม	จะได้เกิดประโยชกับทุก	ๆ	คน	รวมถึงองค์กร	และประเทศชาติต่อไป	ฉบับนี้	“มุมกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัว”	พบปะพูดคุยกับมวลสมาชิกแค่นี้ก่อนพบกัน

ใหม่ฉบับหน้า	ฝาก	ติ	ชม	เสนอแนะ	และติดตามด้วยนะครับ.......สวัสดี

ด้วยความเชื่อมั่นพลังแรงงาน อนาคตต้องสดใส
   “เอวราง”

เน่ืองจากร่าง	พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว	ยังไม่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.2560	อย่างครบถ้วน	 เหตุผลท่ี	สร.รฟท.	

ยื่นหนังสือคัดค้าน	ร่าง	พ.ร.บ.ฉบับนี้เพราะ

	 1.	 กระบวนการจัดท�าร่าง	พ.ร.บ.การขนส่งทางราง	พ.ศ.	…	 ไม่เป็นไป

ตามรัฐธรรมนูญ	 เพราะไม่มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง	พ.ร.บ. 

ฉบับนี้	อย่างรอบด้าน

	 2.	 การให้อ�านาจกับกรมการขนส่งทางรางเกินกว่าการก�ากับดูแล

มาตรฐานต่าง	ๆ

	 3.	 มีบทบัญญัติที่ซ�้าซ้อน	ขัดแย้งกับบรรดาสิทธิ	และอ�านาจหน้าท่ีของ

การรถไฟแห่งประเทศไทย	 (รฟท.)	ตาม	พ.ร.บ.การจัดวางการรถไฟแลทางหลวง	

พ.ศ.2464	และ	พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2494

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	สร.รฟท.ยืนยันเจตนารมณ์ไม่ได้คัดค้านในเรื่องการก�ากับดูแลเร่ือง

มาตรฐานต่าง	ๆ	 เพียงแต่มีความเห็นว่าใน	ร่าง	พ.ร.บ.ฉบับนี้	 ได้มีการก�าหนดให้

อ�านาจหน้าที่กรมการขนส่งทางรางมากเกินกว่าการก�ากับดูแล	(Regulator	)	และ

อาจท�าให้กรมการขนส่งทางรางเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการขนส่งทางราง 

เสี ย เ อง	 อ�านาจหน้าที่ควรจะสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่หน่วยงานของรัฐ 

ถือใช้บังคับอยู่	 ไม่ควรท่ีจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายเดิมที่มีอยู่	หากมีการบังคับใช้

กฎหมายดังกล่าวจะมีผลกระทบกับองค์กรเกิดความสับสนในการน�าไปปฏิบัต ิ

เกิดผลกระทบกับสังคมและประชาชน

1ต่อจากหน้า คนรถไฟ รวมพลัง บุกรัฐสภา ยื่นค้าน พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. …

มุมกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัว
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	 หลังสงครามยูเครน	เกิดปรากฏการณ์เห็นได้ชัดที่	โลกใหม่แตกตัวออกมาจาก
โลกเก่า	ยืนตระหง่านท้าทายโลกเก่าที่โหดเหี้ยมไร้ความเป็นธรรม	อย่างองอาจ	และ
พร้อมที่จะท�าลายมันลงไป		สร้างโลกใหม่ที่สันติภาพ	ยุติธรรมและเที่ยงธรรม
		 การจุดไฟสงครามในยูเครน	และกระพือโหมเติมเชื้อเพลิงไม่หยุดหย่อน	โดย
มุ่ งขยายสงครามให้ยืนยาวของกลุ่มโลกเก่าที่มีสหรัฐฯ	ลัทธิครองความเป็นเจ้าเป็น
หัวโจก	โดยใช้นาโตเป็นเครื่องมือ	ได้ด�าเนินการคว�่าบาตรโดยฝ่ายเดียวต่อรัสเซีย	และ
คุยโวว่าเป็นการคว�่าบาตรเชิงนิวเคลียร์	โดยหมายมุ่งจะตีรัสเซียให้จมดินนั้น	ปรากฏผล
ว่าผู้รับกรรมกลับเป็นสหรัฐฯ	กับพวกในยุโรป	ที่ต้องเผชิญภาวะเงินเฟ้อสูงลิ่วเป็น
ประวัติการณ์	ขาดแคลนพลังงาน		ขาดแคลนอาหาร	ประชาชนเดือดร้อนไปทุกหย่อม
หญ้า	แต่รัสเซียกลับอยู่เย็นเป็นสุข	เงินรูเบิลเพิ่มค่าขึ้นเป็น	2	เท่าตัว
	 	การคว�่าบาตรด้านการเงิน	อายัดเงิน	และเตรียมยึดเงินของรัสเซียท้ังของ
รัฐบาลและส่วนบุคคล	ที่กลุ่มโลกเก่ากระท�าไปเยี่ยงโจรในครั้งล่าสุดนี้	สร้างความหวาด
วิตกอย่างมหันต์แก่ประเทศและประชาชนทั่วโลก		ส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวต่อต้านใน
รูปแบบต่าง	ๆ	ของการ	De	Dollarization	ไปทั่ว		หลบหลีกการใช้ดอลลาร์	ไปหาทาง
ใช้ เ งินสกุลอื่น	 	 ระบบ	 เปโตรดอลลาร์	ถูกบั่นทอนท�าลาย	 	กลไกช�าระเงินระหว่าง
ประเทศแบบต่าง	ๆ	ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด	 	ผู้คนท่ีเคยเกรงกลัวลัทธิครองความเป็นเจ้า
ต่างแสดงการแข็งขืนในรูปแบบต่าง	ๆ	ถึงกับเจ้าชายซาอุฯ	และ	EAU	ปฏิเสธไม่รับโทร
ศัพท์ไบเดน		ค�าสั่งของไบเดน	ไม่ขลัง	สั่งเพิ่มพลังการผลิตน�้ามันก็ไม่มีใครฟัง
	 การที่	สหรัฐฯ	กับพวกไม่กี่สิบชาติ	ต้องวิ่งเต้นประชุมจนขาขวิดถึง	3	องค์การ	
ในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว	โดยผู้เข้าร่วมประชุมซ�้าหน้ากันเกือบทุกการประชุมเป็นการ
สะท้อนถึงความร้อนใจ	ว้าวุ่นใจ	 เพื่อดึงพรรคพวก	ผนึกก�าลังกันให้แข็งแกร่งกว่าเก่า		
มาเล่นงานรัสเซีย	และ	จีน	ที่พวกเขาถือเป็นคู่ต่อสู้อันดับหนึ่ง	และยกเมฆว่าเป็นผู้ท่ี
คุกคามพวกเขาซึ่งพวกเขาต้องรวมก�าลังต่อต้าน		
	 องค์การนาโตที่แต่เดิมตั้งขึ้นป้องกันภัย	หลังจากสหภาพโซเวียตล่มสลายแล้ว	
นอกจากจะไม่ยุบตามสถานการณ์	กลับแปรเปลี่ยนเป็นองค์การรุกคืบไปทั่วยุโรปตะวัน
ออกจนคุกคามความมั่นคงของรัสเซีย	อันเป็นผลของต้นตอสงครามยูเครน	โดยสหรัฐฯ	
ไม่ยอมให้ประชาชนยูเครนยุติสงคราม	ซ�้ายังรุกคืบขึ้นสู่ยุโรปเหนือ	กระชับการปิดล้อม
รัสเซียให้หนาแน่นยิ่งขึ้น
	 	การประชุมนาโตซัมมิตคราวนี้	 สหรัฐฯ	ประกาศทุ่มก�าลังทหารเข้าควบคุม
ยุโรปอย่างเต็มที่		ตั้งกองบัญชาการทหารอเมริกันถาวรในโปแลนด์	ส่งทหารเข้าประจ�า
การใน	3	ประเทศย่านทะเลบอลติกแบบหมุนเวียน	เสริมชุดป้องกันภัยทางอากาศใน
เยอรมนี	และและอิตาลี		เสริมเครื่องบินรบ	F-35		2	ฝูงเข้าประจ�าการในอังกฤษ		และ
เพิ่มทหารกองก�าลังตอบโต้เร็วจาก	40,000	นาย	เป็น		300,000	นายทั่วนาโต	เพิ่มขึ้น
เ กือบ	8	 เท่า	พร้อมกับก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ให้	รัสเซียเป็นตัวคุกคามความม่ันคง
โดยตรงใหญ่หลวงสุด	และระบุว่าจีนก่อการท้าทายเป็นครั้งแรก
	 	ยิ่ งกว่านั้น	สหรัฐฯ	ยังให้นาโต	 เชิญ	ผู้น�า	4	ชาติในเอเชีย	อันได้แก่	ญี่ปุ่น		
เกาหลีใต้		ออสเตรเลีย	และนิวซีแลนด์	ไปเข้าร่วมการประชุม		ขยายบทบาทของนาโต
เป็นองค์การทหารโลก		ซึ่งแสดงเจตนาชัดว่าต้องการเชื่อมยุทธศาสตร์ในยุโรปเข้ากับ	
ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิก	 	รวมก�าลัง	พันธมิตร	สมุน	และพรรคพวก	ไว้ในนาโตหมด	
รวมศูนย์ก�าลังเพื่อโจมตีท�าลายรัสเซียและจีน
	 	ดู ภ ายนอก	 กลุ ่มโลกเก่าที่มีสหรัฐฯ	 เป็นหัวโจก	 คล้ายกับน่าเกรงขาม	 
แต่จริง	ๆ	แล้ว	ภายในกลวง	 	มันเป็นการด้ินรนอย่างสุดชีวิตของสิ่งเก่าท่ีก�าลังเส่ือม
ทรุด	พิจารณาจากด้านยุทธศาสตร์พวกเขาเป็นเสือกระดาษท่ีค่อย	ๆ	 เดินไปสู่การดับ
สูญในที่สุด		แต่เมื่อพิจารณาจากด้านยุทธวิธี	จากรูปธรรมของแต่ละกรณีแล้ว		พวกเขา
ยังมีเขี้ยวเล็บ	เป็นเสือจริง			
	 ที่ ว่าพวกเขาภายในผุกร่อนก็คือ	อย่างสหรัฐฯ	มีแต่ความเสื่อมถอย		ภายใน
ประเทศแตกแยกกันหนักชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อน		ช่องว่างระหว่างความรวยกับความ
จนนับวันถ่างกว้าง		ความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนนับวันทวีคูณ		เงินเฟ้อพุ่ง
ขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ในระยะ	40	ปี	และยังไม่มีทีท่าจะลดลง		การขึ้นดอกเบี้ยของ	
FED	12	ครั้ง	นับตั้งแต่ทศวรรษ	1950	 เป็นต้นมา	 	 เพ่ือแก้ภาวะเงินเฟ้อนั้น	FED	
สามารถแก้ได้เพียง	3	ครั้ง		อีก		9	ครั้ง	ล้วนประสบความล้มเหลว	และลงเอยด้วยการ
เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย		ซึ่ง	ครั้งนี้ก็คงเช่นเดียวกัน		ส่วนความนิยมของไบเดนในหมู่
ประชาชนก็ลดต�่ากว่า	38%	ประชาชนไม่ต้องการให้ไบเดน	เป็นผู้น�าสหรัฐฯ	อีกต่อไป		
แต่ถึงจะมีใครมาแทนก็คงท�าอะไรไม่ได้

	 ส�าหรับกลุ่มประเทศในยุโรป	 ทุกวันนี้ต่างก็หืดขึ้นคอ	หายใจได้ไม่ท่ัวท้อง		
เงินเฟ้อพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์	ทั้งยังขาดแคลนพลังงาน	ขาดแคลนอาหาร	อื่น	ๆ	อีก		
จะไปเอาก�าลังท่ีไหนมาท�าสงครามยืดเย้ือในยูเครน	หรือกับรัสเซียโดยตรง	ยิ่งไม่ต้อง
พูด ถึ งจะมาท�าสงครามกับจีนถึงเอเชีย	 ซ่ึงจีนไม่เคยมีปัญหาคุกคามด้านความมั่นคง
โดยตรง	แต่กลับมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างสนิทแน่นกับยุโรปตลอดมา
	 	โลกเก่าก�าลังดิ้นสุดชีวิตเพื่อความอยู่รอดต่อไป		ขณะที่โลกใหม่ที่มีจีน-รัสเซีย
เป็นผู้น�าก็ก�าลังเคลื่อนไหวรวมพลังกันให้เป็นกลุ่มก้อนที่แข็งแกร่งเพื่อต่อกรพันตูกับ
โลกเก่าที่มีสหรัฐฯเป็นหัวโจก	การประชุม	BRICS	PLUS	ครั้งที่	14		และ	“ปฏิญญา
ปักกิ่ง”	ที่ประกาศจากที่ประชุมครั้งนี้		ส่งสัญญาณให้โลกรู้ว่า	“โลกใหม่”	ที่ก่อตัวและ
ผนึกเป็นพลังบวกของโลก	พร้อมที่จะใช้	พลังสันติภาพของชาวโลก	มาตีโต้และยับยั้ง
สงครามรุกรานที่ฝ่ายโลกเก่าที่เป็นฝ่ายอธรรมพยายามจะก่อขึ้น
	 	ปฏิ ญญาปักกิ่ง	 เรียกร้องให้เน้นความร่วมมือระหว่างประเทศโดยถือ
ประชาชนเป็นแกนกลาง		ร่วมกันสร้างบรรทัดฐานและหลักการบนพื้นฐานกฎหมาย
ระหว่างประเทศ		เคารพซึ่งกันและกัน	มีความเที่ยงธรรมและยุติธรรม	มีจิตใจที่ร่วมมือ
กันได้ผลร่วมกัน	ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เป็นจริงในยุคปัจจุบัน	 	 เรียกร้องให้เคารพ
อธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของทุกชาติ	 	แก้ความขัดแย้งโดยผ่านการพูดคุย
เจรจาด้วยสันติวิธี		ให้ด�าเนินการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติ		ยกระดับความสัมพันธ์
หุ้นส่วนของ	BRICS	PLUS	อย่างเปิดกว้างและครอบคลุม	นี่เป็นการชูธงของโลกใหม่ที่
จะเปลี่ยนแปลงโลกเก่า
	 	กว่ า 	70	ปี	หลังสงครามโลกคร้ังท่ี	2	 ท่ีหัวโจกโลกเก่ากับพวกได้ด�าเนินการ
กด ข่ี 	 ข่มเหงรังแกไปทั่วจนผู้คนสุดแสนที่จะทนต่อไปได้อีก	 ผ่านการเรียนรู้	 สรุป 
บทเรียนและสะสมก�าลังเป็นเวลายาวนาน		มาบัดนี้	หลังจากผ่านการต่อสู้มานับคร้ัง 
ไม่ถ้วน		พวกเขาได้ค่อย	ๆ	สะสมบทเรียนผนึกเป็นพลังบวกที่เข้มแข็ง	รวมพลังต่อกร
กับผู้ข่มเหงรังแก		ไม่เพียงแต่สามารถรักษาตนไว้ได้		หากยังสามารถรวมพลังกันผงาด
ขึ้นเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้อย่างอาจหาญ
	 	ประเทศที่ถูกสหรัฐฯ	คว�่าบาตร	ปองร้าย	และพยายามจะฆ่าให้ตายที่เด่น	ๆ	
ในระยะที่ผ่านมา	มีอยู่	3	ประเทศ		ได้แก่	คิวบา		เวเนซุเอลา	และอิหร่าน		เวลาผ่านไป
นับสิบ	ๆ	ปี		พวกเขาไม่เพียงแต่ไม่ถูกท�าลายลง	แต่กลับเติบใหญ่เข้มแข็งยิ่งขึ้น	พร้อมที่
จะ เผชิญหน้ากับผู้ข่มเหงรังแก	ด้วยยุทธศาสตร์และยุทธวิธีท่ีเอาอ่อนสู้แข็ง	 ใช้น้อย 
ชนะมากด้วยจิตใจที่ฮึกห้าวเหิมหาญ	
	 การ ท่ีกองทัพอาสาสมัครประชาชนจีนร่วมกับกองทัพประชาชนเกาหลีเหนือ		
สามารถตีโต้การเข้ารุกรานของกองทัพสหรัฐฯ	ที่มาในนามของสหประชาชาติจนแตก
พ่าย	และยอมท�าสัญญาสงบศึกเม่ือต้นทศวรรษ	1950	การที่ประชาชนเวียดนามที่มี
ก�าลังอ่อนแอกว่าสามารถด�าเนินสงครามประชาชน	จนขับจักรวรรดินิยมสหรัฐฯ	ที่คุย
โวโอ้อวดในความเก่งกล้าต้องหนีหางชี้ขึ้นเครื่องบินเกือบไม่ทัน		และล่าสุด	ประชาชน
อัฟกานิ สถานท่ีมีแต่สองมือเปล่า	ก็สามารถโจมตีสหรัฐฯกับพวกนาโตจนหนีหัวซุก
หัวซุ นกลับบ้านแทบไม่ทัน	 	 เหล่านี้	พิสูจน์ให้เห็นว่า	 โลกเก่าก�าลังเส่ือม	 โลกใหม ่
ก�าลังรุ่ง		สุดท้ายโลกใหม่ที่มีหลายขั้วก็จะต้องเข้าแทนที่โลกเก่า
	 สรรพสิ่งในโลกนี้	ล้วนต้องเป็นไปตามกฎการพัฒนาที่	มีการเกิด		การพัฒนา	
และในที่สุดก็ต้องดับสูญ		เพราะความเสื่อมโทรม	เน่าเฟะ	ขณะที่จะมีสิ่งใหม่ที่ก้าวหน้า
มีอนาคตสดใสเกิดขึ้น	เพื่อสู้กับสิ่งเก่าที่เสื่อมโทรม	เพื่อผลักดันให้โลกพัฒนา		แม้ว่าเริ่ม
แรกพลั ง ท่ีก้าวหน้ายังเล็กและอ่อนแอ		แต่การต่อสู้ก็มิได้ยุติลง	 	 เมื่อเวลาผ่านพ้นไป
พลัง ท่ี เ กิดใหม่ก็จะค่อยๆเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นทีละขั้น	 	จนถึงขั้นที่พลังเกิดใหม่ที่
ก้าวหน้ า 	 มีความเติบใหญ่แข็งแกร่งขึ้นถึงขั้นที่จะยืนเผชิญหน้ากับพลังโลกเก่าที่
ปฏิกิริยา		นั่นก็คือได้ผ่านขั้นตอนที่	จากเล็กสู่ใหญ่		จากอ่อนสู่แข็ง		ที่สามารถค่อยๆ
บั่นทอนพลังโลกเก่าลงไป	นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณ	 	แต่ในปริมาณก็มี
คุณภาพด�ารงอยู่	 	 โลกเก่าค่อยๆ	อ่อนแอลง	 	 โลกใหม่ค่อยๆ	 เข้มแข็งขึ้น	จนมีก�าลัง
พอฟัดพอเหวี่ยงกัน	 	 เมื่อการพัฒนาด�าเนินไปถึงขั้นท่ีแน่นอนหน่ึงเมื่อพลังโลกใหม่มี
เหนื อกว่ า 	ก็ย่อมสามารถโค่นโลกเก่าที่เน่าเฟะลงไปได้	 	 เกิดการเปล่ียนแปลงเชิง
คุณภาพ		โลกใหม่ที่มีสันติภาพ		ความยุติธรรมและความเป็นธรรม		อยู่เย็นเป็นสุข	และ
เป็นโลกหลายขั้วฯ	ก็จะเกิดขึ้น		การเปลี่ยนผ่านนี้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่า
พลังของโลกใหม่มีความแข็งแกร่งขนาดไหน
	 	ทุกวัน น้ีหัวโจกโลกเก่า	มือถืออาวุธอยู่	 2	อย่างคอยข่มเหงรังแกประชาชน		
อย่างหนึ่ งคือกองทัพอันเกรียงไกร	 	อีกอย่างคืออ�านาจการเงิน	 	 เวลาผ่านไปยังไม่ถึง	 
80	ปี		มาบัดนี้	อาวุธ	2	ชิ้นนี้ชักไม่ขลังเสียแล้ว		มันถูกท้าทาย		ถูกต่อต้าน	จากพลังที่
ก้ าวหน้าของโลกใหม่	 โลกที่ส่งเสริมหลายขั้ว	 	ขั้วอ�านาจการเงิน	 	ดอลลาร์ก�าลังถูก
ท้าทายท่ี เห็นชัด		 ข้ัวการเงินหลายขั้วก�าลังเกิดขึ้นและขยายตัว	 	ส่วนขั้วกองทัพก็ถูก
ท้าทาย		ถูกทัดเทียม	และถูกล�้าหน้า		
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โลกเก่ากำาลังเสื่อมทรุด ดับสูญ  

โลกใหม่กำาลังเติบโต รุ่งเรือง
โดย  ไกร  เชี่ยวปรีชา

บทความ
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	 วันที่	6	กรกฎาคม	2565	สร.รฟท.	ได้ออกชี้แจง	ร่าง	พรบ.การขนส่งทางราง	

พ.ศ...มีผลกระทบกับสมาชิกและประชาชนอย่างไร	บริเวณนิคมรถไฟ	กม.11

	 วัน ที่ 	 1 8 	 กรกฎาคม	 2565	 กรรมการและเจ้าหน้าที่	 สร.รฟท	 .และ	 

สอ.สร.รฟท.	เข้าร่วมสัมมนาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

	 วันที่	22	กรกฎาคม	2565	สร.รฟท.และ	สอ.สร.รฟท.เปิดโต๊ะรับสมาชิกใหม่	

นายสถานีระดับ	5	และระดับ	6	ณ	สถานีกลางบางซื่อ	จ�านวน	300	คน

	 วัน ท่ี 	 7 	 ก รกฎาคม	2565	 (สร.รฟท.)	พร้อมสมาชิก	คนรถไฟและองค์กรสมาชิกของ 

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	 ร่วมยื่นหนังสือคัดค้าน	ร่าง	พรบ.การขนส่งทางราง	พ.ศ.	 ...	 

ต่อนายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภา

	 วันที่	21	กรกฎาคม	2565	ผู้แทน	สร.รฟท.น�าโดยนายสราวุธ	สราญวงศ์	ประธาน	สร.รฟท.
ได้เข้ ายื่ นต่อนายศุภชัย	 ใจสมุทร	ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
กา รข น ส่ ง ท า ง ราง	 พ.ศ…เรื่องขอเข้าร ่วมเป็นผู ้ สังเกตการณ์	 และให้ข ้อมูลในที่ประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	ณ	ห้องประชุม	CA	408	อาคารรัฐสภา	เกียกกาย	กทม.	ประธาน	

	 วันที่	26	กรกฎาคม	2565	สร.รฟท.ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	(สรส.)	

และสมานฉันท์แรงงานไทย	(คสรท.)	ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	(นายสุชาติ	

ชมกลิ่น)	ขอคัดค้านและให้ถอนร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ	พ.ศ.	…


ภาพกิจกรรม - ความเคลื่อนไหว

  วารสาร “ส่องทาง” ข่าวสารเพื่อผู้ใช้แรงงาน เจ้าของ : สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย อาคาร 4 หมู่ 1 นิคมรถไฟ กม.11 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 

บรรณาธิการ	 :	สุพิเชฐ		สุวรรณชาตรี

กองบรรณาธิการ	:	บรรพต	 สังคสุข,	 ปิยพันธ์	 ช�านาญภักดี,	 กชภูมิ	 ชนะวงศ์,	 นายเศกสิทธ์ิ	 นาคสัมฤทธ์ิ,	 

	 	 	 ยศพร	 วรรณโร,	 กัมพลสร	 เจตน์จุฑารัตน์,	 ศุภชัย	 ใบบาง,	 นครชัย	 โยธะชัยสาร,	 

	 	 	 สมชาติ	นาคแสนพญา,	รัฐพงษ์	มิตรรัก,	ปราโมทย์		โมกงาม

ที่ปรึกษา	 	 :	ศราวุธ	สราญวงศ์,	สมศักดิ์	โกศัยสุข,	สาวิทย์	แก้วหวาน,	กมล	ศิริจันทร์

พิมพ์ที่	 	 :		โรงพิมพ์ดอกเบี้ย	โทร.	0-2272-1169-72	โทรสาร	0-2272-1173

โทรศัพท์	:	02-9362002		mobile:	084-6643187
Comlink:	821-5224		Fax	02-5378403	
E-mail	:	srutthailand@gmail.com
www.srut.or.th

Line@	:

Facebook	page:	https://www.facebook.com/thaisrut/

ทุจริตในการรถไฟ

โปรดแจ้ง


