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กำรประชุม COP 21 ณ กรุงปำรีส  
(ถำม-ตอบ)  

UN 

Conference of the Parties หรือ COP 21 เป็น
การประชุมครั้งท่ี 21 ของคณะท่ีประชุมของ
อ งค์ ก า รสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ย เ รื่ อ ง การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การประชุม
ดังกล่าวจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1992 ภายใต้
โ ค ร ง ส ร้ า ง  United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) 
และมีการจัดประชุมเป็นประจ า การประชุม          
ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันดีได้แก่ การประชุมครั้งท่ี 11         
(ปีค.ศ. 1997) ท่ีกรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 

วาระการประชุม COP 21 คือ การต่อรองเพื่อ 
หาข้อตกลงลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ เนื้อหาของข้อตกลงดังกล่าวเป็น        
ข้อยอมรับระหว่างประเทศท่ีเข้าร่วมการประชุม
ท้ังหมด 196 ประเทศ และจะมีผลทางกฎหมาย
เมื่อมีประเทศท่ียอมรับ 55 ประเทศขึ้นไป           
(โดยสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศเหล่านี้ต้องรวมกันมากกว่าร้อยละ 55 
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกท้ังหมดของโลก) 
ประเทศต่างๆ สามารถเข้าร่วมข้อตกลงดังกล่าว

ได้ตั้ งแต่วัน ท่ี  22 เมษายน 2559 จนถึ ง  21 
เมษายน 2560 

ถาม-ตอบเกี่ยวกับข้อตกลง Paris Agreement 

ประเด็นส าคัญของข้อตกลงดังกล่าวคืออะไร? 

ข้อตกลงนี้ เป็นการปูทางไปสู่การยับยั้งไม่ให้
อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสหรือ
อาจจะไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ข้อตกลง
ดังกล่าวจะช่วยสร้างกระบวนการท่ีจะขับเคลื่อน
เพื่อยกระดับความมุ่งมั่นในการด าเนินการใน
ด้านดังกล่าวต่อไป 

ข้อตกลงปารีสเป็นข้อตกลงท่ีตั้งเป้าไว้สูงมาก 
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบท (มีไดนามิกส์) และ
เป็นสากล เป็นข้อตกลงท่ีครอบคลุมทุกประเทศ
และการปล่อยก๊าซต่ างๆ ท้ังหมด  และถูก
ออกแบบให้มีผลในระยะยาว ข้อตกลงดังกล่าวมี
ความส าคัญ เพราะเป็นความร่วมมือระหว่าง
นานาชาติในด้านความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศท่ีเป็นรูปธรรม 

ข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเงินทุน การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี 
และการสร้างศักยภาพในประเทศก าลังพัฒนา 
และจะช่วยในการขยาย (upscale) ความพยายาม
ในการจัดการปัญหาและลดความเสียหายท่ีมาจาก
การ เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 

การประชุมท่ีปารีสถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็น 
ก้าวแรกท่ียิ่ ง ใหญ่  และขั้นต่อไปคือการน า
ข้อตกลงดังกล่าวมาด าเนินการ การยอมรับ
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ข้อตกลงนี้ส่งสัญญาณให้โลกได้รับรู้ว่านานาชาติ
ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ ถือเป็นชัยชนะท่ีส าคัญของ 196 
ประเทศท่ีเข้าร่วมภาคีและบรรลุข้อตกลงนี้ 

ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหา            
(การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ) ได้หรือไม ่

ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยพัฒนาให้โลกดีขึ้นไป
จากท่ีเป็นอยู่และช่วยผลักดันให้เราสามารถก้าว
ไปสู่อนาคตท่ีมีความยั่งยืนมากขึ้น 

ข้อตกลงปารีสเป็นข้อตกลงท่ีมีการตั้งเป้าหมาย        
ไว้สู ง ซึ่ งถื อ เป็น เครื่ องมือ ท่ีจ า เป็นในการ
แก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศฯ และการปรับตัว         
ให้เข้ากับผลกระทบท่ีจะมาถึง 

ข้ อ พิ สู จ น์ ว่ า ข้ อ ต ก ล ง จ ะ ช่ ว ย แ ก้ ปั ญ ห า               
การเปลี่ ยนแปลงของสภาพอากาศนี้ อยู่ ท่ี             
การน าเอาข้อตกลงไปด าเนินการและปฏิบัติ 

 

ข้อตกลงดังกล่าวมีข้อบังคับต่อประเทศต่างๆ 
อย่างไรบ้าง 

ข้อตกลงปารีสบังคับให้ทุกประเทศท่ีร่วมลงนาม
ต้องด าเนินการ โดยค านึงถึงสถานการณ์และ
สภาพท่ีแตกต่างกันของแต่ละประเทศ ภายใต้
ข้อตกลงนี้แต่ละประเทศจะต้องรับผิดชอบใน          
การด าเนินการท้ังด้านการป้องกันและการปรับตัว
ต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 

แต่ละประเทศจะต้องยื่นแผนการด าเนินการของ
ตน และมีหน้าท่ีในการด าเนินการตามแผนนั้น 
ผล ท่ี ได้ รั บจากการน าแผนนี้ ไปปฏิ บั ติ คื อ          
การลดลงของแนวโน้มระดับอุณหภูมิโลก  

ข้อตกลงนี้ไม่เพียงเป็นการยกระดับกระบวนการ
การพัฒนาแผนระดับชาติให้เป็นทางการแล้ว   
ยังสร้างพันธะให้มีการประเมินและติดตามผล
การด าเนินการของแผนเหล่านี้ กระบวนการ
ดังกล่าวจะบังคับให้ประเทศต่างๆ ต้องผูกพัน
ตนเองอย่างต่อเนื่องและไม่ให้มีการถอนตัวออก
จากข้อตกลง 

ข้อตกลงปารีสเป็นเสียงยืนยันจากรัฐบาลต่างๆ 
ว่ามีความพร้อมในการด าเนินการตามวาระ 
2030 Sustainable Development Agenda 
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อะไรจะเกิดขึ้นหากประเทศสมาชิกไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามข้อผูกพัน จะมีการบังคับใช้
หรือไม่ 

มีเหตุผลมากมายท่ีประเทศต่างๆ จะต้องท าตาม
ข้อผูกพัน เพราะการด าเนินการตามข้อตกลงนั้น
เป็นผลประโยชน์ของประเทศเหล่านี้ ท้ังในด้าน
บรรลุผลประโยชน์ของการยับยั้งโลกร้อนและ          
ในด้านการแสดงความสามัคคีระหว่างนานาชาติ 

การหลีกเลี่ยงข้อตกลงจะไม่น ามาซึ่งผลประโยชน์
ใดๆ หากมี ผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นนั้นจะเป็น         
เพียงระยะสั้น และจะถูกบดบังโดยผลกระทบ    
ด้านลบท่ีจะตามมาท้ังจากท่าทีของประเทศอื่นๆ 
ตลาดการเงิน และประชากรของประเทศนั้น 

ข้อตกลงดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้ในปีค.ศ. 2020 
จะเกิดอะไรขึ้นในช่วงก่อนหน้านั้น  

การด าเนินการจะถูกเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ การเริ่ม
ด าเนินการ แผน climate post-2020 ประเทศ
ต่างๆ จะต้องเริ่มขับเคลื่อนทรัพยากรของตน 
รวมท้ังเงินจ านวน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ            
(1 billion US Dollar) ท่ีจะมาจากกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว และการลงทุนในด้านการลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอน 

นานาประเทศได้ลงชื่อ ณ การประชุมท่ีปารีส
เพื่อด าเนินการอย่างแข็ งขันในการส่งเสริม           
การด าเนินการด้านภูมิอากาศ ยกระดับเงินทุน 
และเริ่มด าเนินตามแผนของตน แต่ละประเทศ
จะมีโอกาสร่วมประเมินและปรับแผนของตน          
ในปี ค.ศ. 2018 

เราจะต้องบูรณการการด าเนินการด้านสภาพ
ภูมิอากาศและด้านการพัฒนาตามเป้าหมาย 
2030 Sustainable Development Agenda 
เพราะการด าเนินการท้ังสองมีความเชื่อมโยงกัน 

ข้อตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันตามกฎหมาย
หรือไม่ 

ข้อตกลงปารีสเป็นเครื่องมือทางกฎหมายท่ีจะ
ช่วยน าไปสู่การด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรมด้าน
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  และ  
เป็นส่วนผสม (ไฮบริดจ์) ระหว่างบทบัญญัติท่ีมี
ผลผูกผันทางกฎหมายและบทบัญญัติ ท่ีไม่มี           
ผลผูกพันทางกฎหมาย 

ข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยข้อตกลงหลัก 
(core agreement) ท่ี ควบคุ มกระบวนการ
ระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพันกับประเทศต่างๆ 
ในขณะท่ีองค์ประกอบอื่นๆ เช่น สัดส่วนสมทบ     
ท่ี ค า ด ไ ว้ ข อ ง แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ท ศ  (intended 
nationally determined contribution) นั้ น            
ไม่มีข้อผูกมัดในระดับนานาชาติ  (กล่าวคือ
ข้อตกลงปารีสมีผลบังคับให้แต่ละประเทศ
ด าเนินการตามข้ อตกลง (agreed process)          
แต่ไม่ได้ก าหนดถึงผลท่ีจะได้รับ (open-result) ) 
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ข้อตกลงปารีสได้เน้นถึงความถูกต้อง (Equity) 
และความยุติธรรม (Fairness) ตามที่ประเทศ
ก าลังพัฒนาได้ร้องขอหรือไม่ 

ข้อตกลงดังกล่าวได้เน้นในด้านดังกล่าวผ่าน
หลักการความรับผิดชอบร่วมกันอย่างแตกต่าง 
(common but differentiated responsibilities) 
ท่ีได้ถูกบรรจุไว้ในข้อตกลงดังกล่าว และข้อตกลง
ยั ง ได้ก าหนดหน้ า ท่ีของแต่ละฝ่ ายในด้ าน 
climate action ไว้อย่างชัดเจนตามหลักการ
ความรับผิดชอบร่วมกันอย่างแตกต่างและตาม
ความสามารถ และสภาพของแต่ละประเทศท่ี
แตกต่างกัน 

ทุกประเทศได้ส่ง‘สัดส่วนสมทบที่คาดไว’้ 
(intended nationally determined 
contribution - INDC) แล้วหรือไม ่

ก่อนการประชุมท่ีปารีสจะเริ่มขึ้นมีประเทศกว่า 
186 ประเทศส่ ง  INDC ของตนและอีกสอง
ประเทศได้ท าการส่ง INDC ในคืนสุดท้ายของ
การประชุม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมใน
วงกว้างเป็นอย่างมาก 

ข้อตกลงปารีสจะช่วยยับยั้งไม่ให้อุณหภูมโิลก
เพ่ิมขึ้นถึง 2 องศา หรือ 1.5 องศาตาม
เป้าหมายได้อย่างไร 

ข้อตกลงปารีสสร้างโอกาสท่ีเราจะสามารถท า
ตามเป้าหมายได้  ข้อตกลงดังกล่าวก าหนด
กระบวนการท่ีจะท าตามเป้าหมาย แม้จะไม่มี
การผูกมัดกับประเทศสมาชิกว่าจะต้องท าตาม
เป้าหมาย 2 องศาให้ได้ อย่างไรก็ตาม การท่ี
ประเทศต่างๆ 188 ประเทศ (คิดเป็นสัดส่วน
เกือบ 100 % ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของโลก) ได้ส่งเป้ าหมาย INDC ของตนเอง         
ถือเป็นผลท่ีน่าพึงพอใจ 

การประชุมท่ีปารีสจึงเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นใน
การเดินทางไปสู่จุดหมาย  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ
ข้อตกลงปารีส เกี่ยวเนื่องกับ Sustainable 
Development Goals (SDG) อย่างไร 

ข้ อ ต ก ล ง ด้ า นส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ แ ล ะ ก า ร
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยในการ
บรรลุเป้าหมาย SDG ท่ีจะน าไปสู่การขจัดความ
ยากจน สร้างเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง  และสังคม           
ท่ีปลอดภัย พร้อมด้วยสุขภาพและมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีได้ เป้าหมาย SDG 12 จาก 17 เป้าหมายนั้น
มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินการ            
ด้านสภาพภูมิอากาศ  ข้อตกลงต่างๆ ตั้ งแต่
ปฏิญญาลิมาจนถึงปารีสเองก็แสดงให้เห็นว่า  
แนวทางการจัดการปัญหา climate change 
นั้นเหมือนกับแนวทางการด าเนินการเพ่ือ SDG 
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นอกจากนี้ ในการประชุม  ท่ีปารีส ได้มีการ
น าเสนอมาตรการด้าน climate change ใหม่ๆ 
ท่ีจะเปิดให้ภาคประชาชนและเอกชนมีส่วนร่วม
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ท าไมจึงมีความรีบด่วนทีจ่ะต้องด าเนินการ
ในตอนนี้ 

อุณหภูมิของโลกเคยเพิ่มสูงขึ้นมาก่อนหน้านี้ แต่
ไม่เคยรวดเร็วอย่างท่ีเป็นอยู่ การเปลี่ยนแปลงใน
ทวีปอาร์คติคในช่วงหกปีท่ีผ่านมานั้นน่าตกใจ
เป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผล
มาจากกิจกรรมของมนุษย ์

อุณหภูมิของโลกสามารถถูกจ ากัดให้เพิ่มต่ ากว่า 
2 องศา หากเราด าเนินการทันทีแต่ทุกประเทศ
และทุกภาคส่วนจะต้องมีส่ วนร่ วมในการ
ด าเนินการ เพราะสิ่งนี้เป็นผลประโยชน์ต่อคน
ทุกคน 

เป้าหมายดังกล่าวนั้นเป็นไปได้ การด าเนินการ
ด้าน climate change ในตอนนี้จึงเป็นสิ่งพึง
กระท าในด้านเศรษฐกิจ เพราะหากยิ่งล่าช้าไป
ค่าใช้จ่ายก็ยิ่ งจะสูงขึ้น  เราสามารถกระตุ้น           
การเติบโตของเศรษฐกิจ ก าจัดความยากจน 
และยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของทุกคน
ได้หากด าเนินการตั้งแต่วันนี ้

 

 

ข้อตกลงปารีสได้กล่าวถงึความสูญเสียและ
ความเสียหาย (ที่มาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ) อย่างเหมาะสมหรือไม ่ 

ประเทศต่างๆ ท่ีเข้าร่วมการประชุมได้ลงมติเห็น
ด้วยกับแนวทางการด าเนินการ เพื่อหาวิธีการ
และการเตรียมการท่ีจ าเป็นส าหรับประเทศและ
ชุ มชน ท่ีมี ส่ วน ร่ วม  ในการท า ให้ เ กิ ด ก าร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อย แต่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสูง   

ฤดูหนำวที่อบอุ่นส่งผลให้รำคำน  ำมันตกต่ ำ
ต่อไป 

ที่มาของข่าว – Economist 

ราคาน้ ามันโลกยังคงดิ่งตัวต่ าลงอย่างต่อเนื่อง 
ล่าสุดราคาน้ ามันดิบต่ าว่า 40 เหรียญสหรัฐฯ       
ต่อบาร์เรล นับเป็นราคาท่ีต่ าท่ีสุดในช่วง 7 ปี           
ท่ีผ่านมา ราคาก๊าซธรรมชาติในอเมริกาเอง            
ก็ ท้ิงตัวลงต่ าเป็นประวัติการณ์เช่นกัน  ราคา          
ก๊าซธรรมชาติของอเมริกาต่ าท่ีสุดในช่วง 14 ปี          
ท่ีผ่านมา 

ราคาเชื้อเพลิงท่ีต่ าส่งผลกระทบต่อประเทศ
ผู้ผลิตน้ ามันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประเทศ         
ท่ีงบประมาณกลางขึ้นอยู่กับรายได้จากการขาย
น้ ามัน บริษัทน้ ามันต่างๆ เริ่มจ าเป็นต้องกู้ยืม
จากธนาคารเพื่อน ามาอุดหนุนการขาดทุน          
อย่างต่อเนื่องใน ช่วงท่ีผ่านมา การขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ในวันท่ี 16 
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ธันวาคมท่ีจะมาถึงคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ
บริษัทเหล่านี้อีก 

อย่างไรก็ตามราคาเชื้ อ เพลิ ง ท่ี ท้ิงตั วต่ าล ง 
นอกจากจะเป็นเพราะปริมาณการผลิตน้ ามันใน
กลุ่มประเทศ OPEC ท่ีมากกว่าความต้องการ
ของตลาดแล้ว ความต้องการการใช้พลังงานของ
ตลาดเองก็ลดต่ าลง โดยเฉพาะในเขตซีกโลก      
ด้านเหนือท่ีในปีนี้ฤดูหนาวมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง
กว่าปกติ นอกจากนี้นักสิ่งแวดล้อมก็เห็นว่า           
การประกาศข้อตกลงด้าน Climate-change            
ท่ีกรุงปารีสช่วงสุดสัปดาห์ท่ีผ่านมาเป็นการส่ง
สัญญาณว่าการสิ้นสุดของยุคน้ ามันนั้นเริ่มขึ้นแล้ว 

รำยงำนแรงงำนต่ำงด้ำวในอุตสำหกรรม
เนื อไก่ไทย 
ที่มา Swedwatch 

รายงาน Trapped in the Kitchen of the World 
– the situation for migrant workers in 
Thailand’s poultry industry จัดท าโดยองค์กร 
Swedwatch และ Finnwatch ซึ่ ง เป็นองค์ กร
อิสระท่ีดู แลความรับผิดชอบต่ อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อมของกิจการ และบริษัทต่างๆ ในสวีเดน
และฟินแลนด์ โดยได้ท าการตีพิมพ์ในวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2558 ท่ีผ่านมา หนังสือพิมพ์หลายๆ 
ฉบับได้กล่าวถึงรายงานดังกล่าว[1] จุดประสงค์
ของรายงานดังกล่าวคือ การตรวจสอบสภาพ 
ความเป็นอยู่ ของแรงงานต่ างด้ าวท่ีท างาน           
ในโรงงานและบริษัทผู้ผลิตเนื้อไก่ในประเทศไทย
และห่วงโซ่อุปทานของภาคส่วนดังกล่าวในสวีเดน 

โดยเห็นว่าการรายงานและตรวจสอบดังกล่าว          
จากประเทศผู้น าเข้า จะสามารถช่วยยกระดับ
สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานในประเทศผู้ผลิตได้ 

 

ผู้ศึกษาได้ท ารายงานจากข้อมูลการสัมภาษณ์
แรงงานต่างด้าว 98 คนท่ีท างานให้ 4 บริษัท           
(6 โรงงาน) ได้แก่  CP Foods Public Company 
Limited ( 2 โ ร ง ง า น )  Laemthong Poultry            
Co. Ltd. ( 2 โ ร ง ง า น )  Saha Farms Group           
(Golden Line Business Co Ltd.) (1 โรงงาน)           
แ ล ะ  Centaco Group (Sky Food Co. Ltd.)           
(1 โรงงาน) บริษัทท้ังหมดมีการส่งออกเนื้อไก่ไปยัง
สวีเดนในช่วงสามปีท่ีผ่านมา 

แรงงานต่างด้าวท่ีถูกสัมภาษณ์ท้ังหมดแจ้งว่า           
มีการเก็บเอกสารส่วนตัวเช่น หนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารการท างานโดยนายจ้างหรือนายหน้า   
จัดหางาน การสัมภาษณ์ยังแสดงให้เห็นว่ามีการ
เก็บค่านายหน้าจากแรงงาน และไม่มีการจัดหา
ประกันสุขภาพในทุกโรงงานท่ีถูกส ารวจแม้จะมี
การหักเบี้ยประกันจากเงินเดือนก็ตาม ตารางท่ี 1 
(http://www.bangkokpost.com/media/conte

https://wordpress.com/stats/insights/thaiindustrialoffice.wordpress.com#_ftn1
http://www.bangkokpost.com/media/content/20151126/1387101.gif
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nt/20151126/1387101.gif) แสดงให้เห็นถึงข้อมลู
ท่ีผู้ศึกษาพบจากการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว  

ในด้านห่วงโซ่อุปทานของภาคส่วนดั งกล่ าว           
ในสวีเดน ผู้ศึกษาได้ท าการตรวจสอบ การจัดซื้อ 
ภาคการตลาดของสวีเดน บริษัทน าเข้า 6 บริษัท 
และบริษัท Supermarket ขนาดใหญ่ 5 บริษัท 
การศึกษาดังกล่าวยังได้ให้ค าแนะน าต่อภาคส่วน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้ข้อเสนอแนะส าหรับ
บริษัทเนื้อไก่ในประเทศไทยดังนี้ 

 ปฏิบัติอย่างเร่งด่วนเพ่ือก าจัดข้อบกพร่องต่างๆ ที่
รายงานได้น าเสนอ ปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย
แรงงานไทยอย่างเคร่งครัด และก าหนดเป้าหมายระยะ
ยาวให้มีการยกระดับมาตรฐานแรงงานให้เทียบเท่ากับ
ระดับนานาชาติ 

 พยายามหยุดยั้งการจัดหาแรงงานที่มีการเก็บค่าใช้จ่าย
ที่ผิดกฎหมาย และยับยั้งไม่ให้นายหน้าท าการเก็บเงิน
กับแรงงานหรือท าให้แรงงานมีหนี้สินใดๆ 

 ด าเนินการแก้ปัญหาด้านสวัสดิการแรงงาน แรงงานที่
ถูกเก็บค่าประกันสุขภาพอย่างผิดกฎหมายควรที่จะ
ได้รับการคืนเงินที่ถูกเก็บดังกล่าว 

 หยุดการจัดเก็บหรือยึดเอกสารส่วนตัว เอกสารการ
เดินทางและหนังสือเดินทางของแรงงาน 

 ตรวจสอบไม่ให้มีการล่วงละเมิด เลือกปฏิบัติ หรือการ
ใช้ความรุนแรงต่อแรงงานจากผู้บังคับบัญชาหรื อ
นายหน้า 

 ตรวจสอบให้มีการเปิดให้แรงงานต่างด้าวสามารถสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการ 

 ตรวจสอบให้มีการแจ้งต่อแรงงานข้ามชาติ สิทธิที่แรงงาน
พึงจะได้รับในภาษาของตน และด าเนินการจัดท ากลไก         
ที่จะช่วยตอบค าถามและข้อข้องใจต่างๆ ของแรงงาน 

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่ ง ในประเทศท่ีมี            
การส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่จ านวนมาก
ประเทศหนึ่งของโลก และมีสหภาพยุโรปเป็น      
ตลาดและมีเป้าหมายท่ีส าคัญ ในปี  ค.ศ. 2014            
มีการส่งเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เนื้อไก่มาสู่ยุโรป            
เป็นปริมาณกว่า 207,000 ตัน ประเทศสวีเดน         
ได้ท าการน าเข้าเนื้อไก่จากประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปี
ค.ศ. 1990 รายงานดังกล่าวเป็นครั้งท่ีสองท่ีมี             
การรายงานด้านการใช้แรงงานข้ามชาติอย่าง 
ทารุณในประเทศไทย สทอ.อต. คาดว่ารายงาน 
Trapped in the kitchen of the world จะส่ ง 
ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์กสิกรรม
จากประเทศไทยในตลาดโลก  โดยเฉพาะใน           
ตลาดสหภาพยุโรปและประเทศที่ให้ความส าคัญ
ต่อด้านสิทธิมนุษยชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควร          
ท่ีจะแสดงท่าทีท่ีชัดเจนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
เช่นท าการตั้งคณะท างานเพื่อท าการตรวจสอบ 
ด าเนินการผลักดันให้มีการยกระดับมาตรฐาน           
ท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ ท้ังการควบคุม
ความเป็นอยู่ สวัสดิการ และสัญญาการจ้างงาน 
โดยให้โอกาสภาคส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเช่น 
ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและ NGO ต่างๆ มามีส่วน
ร่วมในการผลักดันด้วย 

[1] รายงานโดย หนังสือพิมพ์ Bangkok Post วันที่  26 
พฤศจิกายน 2558 และหนังสือพิมพ์ The Standard วันที่ 
26 พฤศจิกายน 2558 

http://www.bangkokpost.com/media/content/20151126/1387101.gif
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