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ธันวาคม ๒๕๖๐
นายน้อมรับ
สวั ส ดี ค รั บ สมาชิ ก สหภาพแรงงานฯ การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำปี
๒๕๖๐ ได้ผ่านไปแล้วนะครับ ซึ่งที่ประชุมได้มีการรับรองงบดุล และ
รับรองแผนงานงบประมาณ ของสหภาพแรงงานฯ ในปี ๒๕๖๑ อีกทั้งได้
รับรองการแก้ไขข้อบังคับสหภาพแรงงานฯ ในหลายข้อ ซึ่งสมาชิกได้
อภิ ป รายหลายประเด็ น อย่ า งกว้ า งขวาง การแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ สหภาพ
แรงงานฯ นั้น อยู่ในแผนยุทธศาสาตร์สหภาพแรงงานฯ ว่าด้วยการปฏิรูป
สหภาพแรงงานฯ ที่ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่โอกาสแรกของการเข้ามาทำหน้าที่กรรมการบริหารชุดนี้ โดยมี
การประสานงาน และรับคำปรึกษากับกลุ่มงานทะเบียนกลาง สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน ซึ่งแต่เดิมสมาชิกทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าข้อบังคับสหภาพแรงงานฯ
ฉบับปัจจุบันมีปัญหาอยู่บ้าง โดยอาจส่งผลต่อการตีความที่ขัดแย้งกับเจตนารมณ์ตั้งแต่ต้น แต่เราต้อง
ยอมรับกันนะครับว่าข้อบังคับฯ ฉบับนั้น เป็นการยกร่างจากข้อบังคับฯ เก่า ที่กำหนดการเลือกตั้ง
กรรมการบริหารแบบเฉพาะรายกลุ่มเท่านั้น และเป็นข้อบังคับฯ ที่ใช้มาแล้วเป็นเวลายาวนาน ต่อมาที่
ความต้องการ ที่จะให้มีกรรมการบริหารที่มาจากกรรมการตัวแทนรายบุคคล ที่เลือกแบบรายบุคคล จาก
ส่วนกลาง และภูมิภาค และกรรมการตัวแทนรายกลุ่มที่เลือกจากสมาชิกแบบรายกลุ่ม และนำกรรมการ
ทั้งสองแบบมารวมกันเป็นกรรมการบริหารสหภาพแรงงานฯ ซึ่งใช้ในการเลือกตั้งกรรมการชุดปัจจุบันนี้
แต่ข้อบังคับฯ นั้นมีข้อที่จำเป็นต้องปรับปรุง โดยเมื่อข้อบังคับฯ ถูกแก้ไขแล้ว จำเป็นต้องยกร่างระเบียบ
ที่ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริหารต่อไป ซึ่งก็ขอให้สมาชิกโปรดติดตาม
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ไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๑ มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับระบบแรงงานสัมพันธ์ของบริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จำกัด ในหลายเรื่อง นายน้อมรับขอเล่าให้สมาชิกได้รับทราบในประเด็นดังต่อไปนี้ครับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

กรอบวงเงินการพิจารณาบำเหน็จประจำปี ๒๕๖๐
การปรับค่าตอบแทนค่าใบอนุญาตนักบิน
การแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน ในเรื่องวันหยุดตามประเพณี
ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ ของบริษัทฯ
การนำเครื่องลงเวลาปฏิบัติงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ Time Attendance
การปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน ในเรื่องโทษทางวินัย ภาคทัณฑ์
การแก้ไข พรบ. คุ้มครองแรงงาน ส่งผลต่อการปรับค่าตอบแทนความชอบฯ กรณีเกษียณ
จากเดิม ๓๐๐ วัน เป็น ๔๐๐ วัน หรือไม่

กรอบวงเงินการพิจารณาบำเหน็จประจำปี ๒๕๖๐
จากที่สมาชิกได้ทราบจากบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ จำต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการ
พิจารณาบำเหน็จประจำปีให้กับพนักงาน โดยให้เป็นไปตามผลการประเมินรัฐวิสาหกิจ ตามนโยบาย
ค่าตอบแทน และระบบแรงจูงใจของรัฐบาล ถ้ารัฐวิสาหกิจถูกประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีสามารถพิจารณาใช้
กรอบสูงสุดได้ คือมีวงเงินในการพิจารณาบำเหน็จเท่ากับการเพิ่มได้ร้อยละ ๗.๕ โดยไม่ให้มีการขอเพิ่ม
กรอบวงเงิน การนี้ทำให้กรอบวงเงินของการประเมินผลการพิจารณาบำเหน็จของบริษัทฯ จะต้องไม่มี
กรอบเงินอื่นใดที่เพิ่มกว่าร้อยละ ๗.๕ แม้ว่าจะอ้างว่าขอกรอบวงเงินเพิ่มจากความจำเป็นต้องใช้ในการ
เลื่อนตำแหน่งให้พนักงาน หรือการเพิ่มพิเศษอื่นๆ ก็ตาม ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถ
พิจารณาเพิ่มเองได้มาต่อเนื่อง มันจึงส่งผลกระทบต่อการพิจารณาบำเหน็จในปี ๒๕๖๐ ของพนักงานทั้ง
บริษัทฯ ลดลง นายน้อมรับเองหวังว่าในการพิจารณาแบบซึ่งหน้าสองต่อสองกับผู้บังคับบัญชาที่ผ่านมา
นั้น ผู้อำนวยการกอง ผู้บังคับบัญชา ผู้ประเมินทุกหน่วย ได้อธิบายให้พนักงานทุกคนได้ทราบ และได้มี
การพูดคุยระหว่างประเมินเพื่อทำความเข้าใจอย่างดีแล้ว
สหภาพแรงงานฯ ได้เปิดหน่วยประสานงานรับเรื่องร้องทุกข์ จากการพิจารณาบำเหน็จฯ
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ หรือรับเรื่องร้องทุกข์จากการพิจารณาบำเหน็จที่ไม่เป็นธรรม เพื่อ
อำนวยความสะดวกในการให้สมาชิกได้นำในประเด็นต่างๆ ให้สหภาพแรงงานฯ เป็นตัวแทนเสนอต่อฝ่าย
บริหารโดยตรง ซึ่งขณะนี้มีประเด็นที่สมาชิกสอบถามเข้ามาแล้ว เช่น การดำเนินการตามนโยบายอย่าง
เคร่งครัดของบริษัทฯ ตามนโยบายรัฐบาลนั้น ถูกสั่งการมาถึงบริษัทฯ อย่างไร หรือเป็นมติ ครม. เมื่อไร
อย่างไร ฝ่ายบริหารควรชี้แจงให้พนักงานได้ทราบพร้อมเอกสาร หรือขั้นตอนการพิจารณาบำเหน็จแบบ
ซึ่งหน้าระหว่างผู้บังคับบัญชา กับพนักงานผู้ถูกประเมินนั้น ให้เพียงอ่านข้อความตามปัจจัยต่างๆ ซึ่งมัน
ไม่สื่อถึงเกณฑ์คะแนนที่ได้รับ ผู้ถูกประเมินไม่สามารถรับทราบเลยว่าปฏิบัติงานดีขึ้น หรือลดลง แต่ละ
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ปัจจัยน่าจะบอกถึงเกณฑ์ และบอกถึงพฤติกรรมผู้ถูกประเมินที่ดีขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบจากผล
การประเมินครั้งที่ผ่านมาได้ ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางที่ดี จะส่งผลต่อความศรัทธา และยอมรับต่อไป

การปรับค่าตอบแทนค่าใบอนุญาตนักบิน
เรื่องนี้นึกว่าง่าย...ยังไม่สมหวังนะครับ นายน้อมรับขอให้พี่ๆ นักบินรออีกหน่อยนะครับ จากการ
ที่สหภาพแรงงานฯ เราเป็นตัวแทนสมาชิกนักบินขอให้บริษัทฯ ปรับค่าตอบแทนใบอนุญาตนักบิน
เช่นเดียวกับการปรับค่าใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ ที่บริษัทฯ ได้ปรับไปแล้ว โดยปรับ
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ เช่นกัน ค่าตอบแทนใบอนุญาตนักบิน เราทราบดีว่าสำคัญต่อภารกิจของบริษัทฯ และ
สายอาชีพนี้มีความต้องการในตลาดอุตสาหกรรมการบินสูงมาก บริษัทฯ เองต้องการรับนักบินเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ให้เพียงพอกับปริมาณงาน สหภาพแรงงานฯ เองก็เป็นตัวแทนสมาชิกที่เป็นนักบิน ร้องทุกข์
กับบริษัทฯ ในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ให้ปรับค่าตอบแทนใบอนุญาตนักบินนี้จากเดิมเพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๕๐ บริษัทฯ เองก็เห็นด้วยและจะดำเนินการแบบเร่งด่วน แต่ก็เกิดขอติดขัดในขั้นตอนการดำเนินการ
จนได้ บริษัทฯ ให้ตรวจสอบอำนาจการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนนี้ ว่าเข้าข่ายได้รับการยกเว้น
จากมติคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๑๓ อนุสองแห่ง พรบ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม่
ด้วยเหตุที่ว่ามติ ครม. กำหนดไว้ว่ารัฐวิสาหกิจที่ได้รับการยกเว้นนั้น สามารถดำเนินการการปรับ
ค่าตอบแทนเองได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น แต่ปรับได้เฉพาะอัตราเท่านั้น ใน
ส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นค่าตอบแทนกำหนดขึ้นมาใหม่ หรือจ่ายให้กับลูกจ้างในกลุ่มใหม่ หรือไม่เคยมี
การจ่ายมาก่อนหน้านั้น ต้องเสนอตามปรับตามขั้นตอนปกติ เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้รับการยกเว้น
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ซึ่งยุ่งยากมาก และต้องใช้เวลานาน บริษัทฯ จำเป็นต้องสอบถามไปยังสำนักแรงงานสัมพันธ์ กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อความมั่นใจอีกครั้ง โดยถามเป็นหนังสือ นายน้อม
รับได้ ทราบมาว่าประธานสหภาพแรงงานฯ ของเราอาสาที่จะช่วยติดตามหนังสือสอบถามนี้ และจะ
เดินทางไปหารือกับทางเจ้าหน้าที่กลุุ่มงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ด้วยตัวเอง พร้อมกับฝ่ายบริหารบริษัทฯ
นายน้อมรับทราบมาว่าเป็นข่าวดี การตีความมติ ครม. เกี่ยวกับการยกเว้นในอัตรานี้บริษัทฯ สามารถ
ปรับขึ้นเองได้ ซึ่งก็คงเหลือกับการกลับมาทำความเข้าใจภายในฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และสามารถปรับ
ค่าตอบแทนนี้ได้โดยผ่านคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์นั้นเอง
การแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน ในเรื่องวันหยุดตามประเพณี
ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำ
ลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจ ได้กำหนดไว้ว่ารัฐวิสาหกิจต้องจัดวันหยุดตามประเพณีให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่า ๑๓
วันต่อปี ซึ่งรัฐวิสาหกิจสามารถกำหนดวันหยุดตามประเพณีนี้มากกว่าได้ ในปี ๒๕๖๐ รัฐบาลได้มีการ
กำหนดวันหยุดตามประเพณีใหม่ คือในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม และวันที่ ๑๓ ตุลาคม โดยยกเลิกวันหยุด
ตามประเพณีในวันที่ ๕ พฤษภาคม บริษัทฯ ได้นำหารือในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เพื่อ
รับรอง ทำให้วันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ เราเดิมกำหนดไว้ปีละ ๑๗ วัน เพิ่มขึ้นเป็น ๑๘ วันต่อปี
ดังนั้นการกำหนดวันหยุดตามประเพณีในปี ๒๕๖๑ ของบริษัทฯ ควรมีไม่น้อยกว่า ๑๘ วันครับ แต่ก็เกิด
ประเด็นที่ต้องตีความอีกคือ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้นเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และวันเข้าพรรษา ซึ่งถ้าจะให้วันหยุดตามประเพณีในปี ๒๕๖๑ มีไม่น้อย
กว่า ๑๘ วัน นายน้อมรับคิดว่าบริษัทฯ ควรกำหนดวันหยุดชดเชย ๒ วัน สำหรับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๖๑ โดยหากการหยุดชดเชยติดกันเกินหนึ่งวันให้เลื่อนวันหยุดชดเชยออกไป จึงเป็นประเด็นที่
บริษัทฯ ต้องหารือ กับกลุ่มงานแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอีกเรื่อง
หนึ่ง โดยคำตอบเป็นเช่นไรก็ตาม นายน้อมรับคิดว่าบริษัทฯ ควรกำหนดวันหยุดตามประเพณี สำหรับปี
๒๕๖๑ ไม่น้อยกว่า ๑๘ วันต่อปีนะครับ
ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ ของบริษัทฯ
วั น ที ่ ๒ ตุ ล าคม ๒๕๖๐ ที ่ ผ ่ า นมาสหภาพแรงงานฯ ได้ จ ั ด เวที ร ั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะจากสมาชิก และเพื่อนพนักงาน ในเรื่องการพัฒนาเส้นทางสายอาชีพ บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จำกัด โดยเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นในทุกๆ สายอาชีพของบริษัทฯ เช่น สาย
อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ วิศวกร งานบริหารทั่วไป หรืองานด้านสื่อสารข้อมูล โดยมี
ประเด็นที่น่าจะนำไปดำเนินการต่อในการแนะนำฝ่ายบริหารจำนวนมาก ซึ่งทางสหภาพแรงงานฯ เอง
กำลังวิเคราะห์แนวทางการขับเคลื่อนต่อไป ในส่วนของสายอาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศนั้น
ได้มองในประเด็น ๔ เรื่องๆ แรกคือค่าตอบแทนใบอนุญาตหอบังคับการบิน และค่าตอบแทนใบอนุญาต
เขตประชิดสนามบิน ที่ยังมีความเลื่อมล้ำกันอยู่ โดยเฉพาะการเปรียบเทียบระหว่างภูมิภาค กับส่วนกลาง
เรื่องที่สองบริษัทฯ ควรปรับให้มีโครงสร้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศในส่วน
ภูมิภาค เช่นเดียวกับส่วนกลาง เรื่องที่สามคือความแต่กต่างของโครงสร้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุม
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จราจรทางอากาศ ๑ ๒ ๓ ให้สามารถอ้างอิงเท่าเทียมกันในทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค เรื่องที่ ๔ คือ
สำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่ย้ายมาปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค เพื่อฝึกปฏิบัติงานแล้ว
เตรียมเพื่อจะย้ายกลับควรจัดลำดับการย้ายกลับเข้าส่วนกลางให้ชัดเจนและให้เป็นที่ยอมรับในทุกภาค
ส่วน สำหรับสายอาชีพวิศวกรนั้น มีประเด็น ๔ เรื่องๆ แรกคือการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มศักยภาพวิศวกร
ของบริษัทฯ นั้นหากบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็นควรดำเนินการต่อ หรือหากเห็นว่าไม่จำเป็นต่อไปก็
ควรประกาศยุติ เรื่องที่สองคืออัตรากำลังวิศวกรภูมิภาคที่ยังคงไม่สอดคล้องกับภาระงาน โดยบางศูนย์มี
ภาระงานมากกลับมีวิศวกรน้อย ซึ่งในส่วนภูมิภาควิศวกรบางส่วนจำเป็นต้องออกหมุนเวียนหอลูกข่าย
เรื่องสามคืออัตราจำกัดของวิศวกร ที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิศวกรระบบอาวุโสนั้นมี
โอกาสเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นในอัตราจำกัดที่มีน้อยในภูมิภาคยากมาก วิศวกรระบอาวุโสบางท่านคง
ตำแหน่งเดิมมามากว่า ๒๐ ปี ซึ่งสงผลกระทบต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เรื่องที่สี่คือความชัดเจน
ในการมอบหมายงานของวิศวกรที่หมุนเวียนหอลูกข่าย เนื่องจากบางหอลูกข่ายนั้นวิศวกรต้องทำหน้าที่
ทุกส่วนงานที่เกิดขึ้นในหอลูกข่ายนั้น โดยบริษัทฯ กลับ ไม่คิดเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นแต่เพียงงาน
ฝากเท่านั้น และในสายงานอื่นๆ ได้มีการพูดคุยอีกจำนวนมาก สหภาพแรงงานฯ จะหาแนวทางเพื่อ
ขับเคลื่อนในทุกๆ ประเด็นต่อไป โดยขอให้สมาชิกได้ส่งข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ ที่ได้พูดคุยกันกลับมาให้
สหภาพแรงงานฯ ด้วยนะครับ
การนำเครื่องลงเวลาปฏิบัติงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ Time Attendance
หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองระบบลงเวลาปฏิบัติงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วเมื่อช่วงสิ้นปี
๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายน้อมรับทราบมาว่าบริษัทฯ เตรียมนำระบบนี้มาใช้งานจริงในปี ๒๕๖๑ โดยคาดว่า
จะเริ่มกำหนดในระยะแรกกับพนักงานที่ทำงานแบบปฏิบัติงานเวลาปกติก่อน ทั้งในส่วนกลางและ
ภูมิภาค ในส่วนของพนักงานปฏิบัติงานแบบเข้ากะนั้น บางส่วนงานยังไม่ได้มีการทดลองใช้งาน แต่มี
ความซับซ้อนในการลงเวลาปฏิบัติงานที่มาก ใช้ทรัพยากรกระดาษ และแรงงานคนในการลงเวลา
ปฏิบัติงานมาก น่าจะอยู่ที่การลงเวลาของพักงานปฏิบัติงานแบบเข้ากะ ซึ่งบริษัทฯ จะกำหนดใช้จริงใน
ระยะต่อไป นายน้อมรับเห็นว่าการใช้งานจริงนั้น หากบริษัทฯ ต้องการนำระบบนี้มาใช้ ไม่ควรเริ่มแบบ
ระยะที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ควรเริ่มพร้อมกัน เมื่อทุกอย่างของระบบพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบ
อุปกรณ์ ความสะดวกในการใช้งานของระบบ และการสร้างความยอมรับ โดยขณะนี้บริษัทฯ อาจ
กำหนดการทดลองเป็นการทดลองระยะที่สอง ที่สาม ได้น่าจะดีกว่านะครับ
การปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน ในเรื่องโทษทางวินัย ภาคทัณฑ์
เรื่องนี้นายนอมรับขอยืนยันอีกครั้งนะครับ ว่าสหภาพแรงงานฯ นำเรื่องเข้าหารือการ
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ในประเด็นที่ว่าบริษัทฯ ควรระบุโทษทางวินัย ระยะเวลาการ
ภาคทัณฑ์ให้ชัดเจน เพราะเนื่องจากโทษภาคทัณฑ์ เป็นโทษสถานเบา คำว่าภาคทัณฑ์นั้น หมายถึงการ
คาดโทษสำหรับผู้กระทำความผิด เพื่อปรามไม่ให้ผู้กระทำความผิดนั้น ทำความผิดซ้ำขึ้น โดยหากกระทำ
ผิดซ้ำอีก จะถูกลงโทษในสถานที่สูงขึ้น ซึ่งหากไม่มีการกำหนดระยะเวลาการภาคทัณฑ์ ก็หมายความว่า
ภาคทัณฑ์ตลอดไป สหภาพแรงงานฯ จึงต้องการให้บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน เนื่องจากหาก
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ผู้กระทำความผิด กระทำผิดพลาดผิดซ้ำในระยะเวลาที่มากกว่านั้นมากแล้ว อาจถูกลงโทษในสถานที่
สูงขึ้นโดยบริษัทฯ อ้างว่าถูกรับโทษภาคทัณฑ์มาก่อน เรื่องนี้บริษัทฯ เห็นด้วยในหลักการว่าควรมีการ
แก้ไข และให้ตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างสายงานทรัพยากรบุคคล กับสหภาพแรงงานฯ ใช้ระยะเวลา
ทำงานมาระยะหนึ่ง ขณะนี้เสร็จสิ้นแล้ว สรุปได้ว่าการลงโทษสถานภาคทัณฑ์นั้น เป็นโทษสถานเบา
สถานที่สองต่อจากสถานตำหนิโทษเป็นหนังสือ มีระยะเวลาภาคทัณฑ์ตั้งแต่วันกระทำความผิด ๓ ปี ใน
ระหว่างการนำเสนอต่อคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ พี่สองชัย (ขออนุญาตเอ่ยนาม) ได้ถามมาว่าเหตใด
สหภาพแรงงานฯ ถึงค้านข้อเสนอในการพิจารณาในขั้นตอนคณะทำงานพิจารณาว่า ไม่ควรเลือกให้โทษ
ภาคทัณฑ์นั้นสามารถกำหนดให้ผู้ลงโทษวินิจฉัยได้ตั้งแต่ ๑ เดือน ถึง ๓ ปี เรื่องนี้นายน้อมรับขอชี้แจง
อย่างนี้นะครับ การเสนอให้มีกรอบระยะเวลาภาคทัณฑ์ที่เหมาะสมและชัดเจน และเป็นโทษทางวินัย
สถานเบาลำดับที่ ๒ เช่นเดิม เป็นเจตนาที่สหภาพแรงงานฯ เสนอในขั้นการทำงานร่วมกับสายงาน
ทรัพยากรบุุคลมีการขยายความคิดอย่างกว้างขว้างมีข้อมูลทั้งที่สหภาพแรงงานฯ นำเสนอ และบริษัทฯ
หาข้อมูลประกอบ ในส่วนข้อมูลที่บริษัทฯ เคยลงโทษพนักงานภาคทัณฑ์มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี มาแล้ว
เมื่อปี ๒๕๒๘ โดยเพื่อเทียบเคียงนั้น สหภาพแรงงานฯ ก็ขอให้บริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลในที่ประชุม
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ และหากว่าคณะทำงานร่วมฝ่ายบริษัทฯ จะเสนอการลงโทษภาคทัณฑ์มี
ระยะเวลากำหนดได้ตั้งแต่ ๐ วัน ถึง ๓ ปี นับจากวันที่กระทำผิดนั้น ไม่มีเหตุใดเลยที่ผู้แทนฝ่ายสหภาพ
แรงงานฯ จะคัดค้าน หรือหากค้านจะไปค้านเพื่ออะไร เพราะผู้แทนที่ส่งไปนั้นก็มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ที่
เกิดต่อสมาชิกอยู่แล้ว กลับกันเราต้องการให้การแก้ข้อบังคับนี้เกิดขึ้น และให้เร็วที่สุด จึงขอเรียนให้
สมาชิกทุกท่านโปรดพิจารณา
การแก้ไข พรบ. คุ้มครองแรงงาน ส่งผลต่อการปรับค่าตอบแทนความชอบฯ กรณีเกษียณ จากเดิม
๓๐๐ วัน เป็น ๔๐๐ วัน หรือไม่
คณะรัฐมนตรีมีมติแก้ไข พรบ.คุ้มครองแรงงาน ในข้อสำคัญ คือการปรับเพิ่มการจ่ายค่าชดเชยใน
หลักเกณฑ์ที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่ทำงานกับนายจ้างมาเกินกว่า ๒๐ ปีขึ้นไป ให้จ่ายเท่ากับอัตรา ๔๐๐
วันของค่าจ้าง ซึ่งรวมถึงเลิกจ้างกรณีเกษียณอายุด้วย โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งหลักการนี้เป็นมาตรฐานของหลักการอาเซียน คาดว่าน่าจะออกเป็นกฎหมาย
และมีผลบังคับใช้เป็นของขวัญให้พี่น้องแรงงาน ในช่วงวันแรงงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นี้ ในส่วนของ
รัฐวิสาหกิจคาดว่าจะพิจารณาสอดคล้องกับภาคเอกชน โดยคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
คาดว่าน่าจะทันสำหรับสมาชิกที่จะเกษียณอายุในปี ๒๕๖๑ นี้

นายน้อมรับ
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บทความสตรี

จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการฝึกโยคะ

หลายครั้งที่เรามักตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิต
และอะไรคือความสามารถพิเศษหรือพลังงานซ่อนเร้นของเรา ซึ่งบางคนโชคดีได้พบเป้าหมายของชีวิต
และสนุกไปกับการทำความฝัน ขณะที่บางคนกลับค้นหาตนเองไม่เจอแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามยถากรรม ละ
ทิ้งการค้นหาตนเองไปในที่สุด
ในศาสตร์โบราณไม่ว่าจะเป็นศาสตร์จีนโบราณหรืออินเดียโบราณจะเชื่อกันว่ามนุษย์มี
ศูนย์รวมความฉลาดล้ำลึกที่ยังคงหลับไหลในใจกลางสมองของมนุษย์ เราทุกคนต่างเป็นคนพิเศษไม่ทาง
ใดก็ทางหนึ่งแต่การจะให้พลังงานและความสามารถนี้ปรากฏออกมาทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
อาจต้องใช้เวลานานมากถ้าเราปล่อยชีวิตไปตามยถากรรมเช่นวิถีชีวิตคนเมืองอย่างเราๆท่านๆทุกวันนี้
เช้ารีบตื่นมาทำงานให้ทัน ตกเย็นกลับถึงบ้านก็เหน็ดเหนื่อยไม่มีใจไปคิดอะไรมากกว่าชีวิตประจำวัน
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หลักการปฏิบัติเพื่อย่นระยะเวลาให้ความสามารถปรากฏอย่างรวดเร็วหรือการค้นพบ
ตนเองมีอยู่ศาสตร์หนึ่งนั่นคือศาสตร์โยคะ การฝึกโยคะทำให้เราได้ทบทวนอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่ไม่ว่าจะเป็น
ร่างกายหรือลมหายใจและการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เป็นความกลมกลืนอยู่กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
อยู่กับสิ่งรอบข้างได้อย่างสมดุล เราอาจจะเริ่มจากหาสถานที่ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน หรือสอบถามข้อมูล
เบื้องต้นจากเพื่อนจาก Studio ต่างๆ อีกทั้งควรเลือกให้ตรงกับความถนัดความสนใจ ซึ่งโยคะในเมืองไทย
ก็มีอยู่หลากหลายศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามโยคะไม่ใช่เรื่องของความท้าทาย การแข่งขัน การโชว์ท่ายาก
ดังนั้นก่อนที่จะเริม่ ฝึกควรศึกษาและทดลองฝึกดูว่าตรงกับความต้องการของเราหรือไม่
ร่างกายของมนุษย์มีสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่ซ่อนเร้นอยู่ และเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำ
หน้าที่เชื่อมต่อระหว่างพลังธรรมชาติ จิตวิญญาณและพลังเหนือธรรมชาติไว้ด้วยกัน โดยอยู่ภายใต้สมาธิ
เราเรียกสิ่งมหัศจรรย์นี้ว่า “จักระ (Chakra)” ในคลื่นความถี่พิเศษนี้ จะเข้าไปปรับกลไกทางสมองให้
เซลล์สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการผ่อนคลาย และเมื่อเรามีจิตที่สมดุลก็จะ
หลั่งสารแห่งความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น สุขภาพดีทั้งกายใจ ส่งผลให้เรามีบุคลิกภาพที่ดี มี
สมาธิ เป็นคนไม่สะสมความเครียด อีกทั้งการปลุกจักระผ่านทางโยคะจะช่วยให้ร่างกายเรายืดหยุ่น คง
ความอ่อนเยาว์อย่างที่ทุกคนปรารถนา การทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันของเราจะมีพลัง ทำให้มี
ชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น รู้อย่างนี้แล้วจะรอช้าอยู่ทำไมกันคะ มาฝึกจักระเพื่อให้ได้สัมผัสถึงพลังงานที่ซ่อนเร้น
ในตัวเราเอง มากกว่าจะมองว่าเป็นปรัชญาโบราณที่จับต้องไม่ได้เท่านั้น เริ่มจากวันนี้กันเลยค่ะ แล้วคุณ
จะรู้ความจริงว่าพลังพิเศษในตัวของเรานั้นสามารถปลุกออกมาใช้งานได้จริงๆ
โอริสา เชี่ยวเกษม
คณะทำงานด้านสตรีสรร.ว.ท

Page | 8

