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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
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แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ฉบบัที่ 21 (368) 
ประจ าเดือนมีนาคม 2561 พบกันในบรรยากาศการ
เลือกตั้งที่เร่ิมคึกคกัขึ้น เน่ืองจากเป็นเดือนแรกของ
การเปิดให้จดทะเบียนจัดตั้ งพรรคการเมืองและ
นายกรัฐมนตรีเองก็ประกาศว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้ น
แน่นอนภายในเดือนกุมภาพนัธ ์2562  

ในช่วงเดือนที่ผา่นมามีข่าวความเคล่ือนไหว
หลายเร่ืองที่ประชาชนให้ความสนใจติดตามอย่าง
ใกล้ชิดได้แก่ การสอบสวนของปปช.เร่ืองที่ผูน้  า
รัฐบาลคนหน่ึงมีนาฬิกาหรูราคาหลายสิบลา้น หลาย
เรือนโดยมีที่มาไม่ชดัเจน การท าคดีของต ารวจกรณี
นักธุรกิจใหญ่คนหน่ึงเข้าไปยิงสัตว์ป่าตายในเขต
รักษาพนัธุ์สัตวป่์าทุ่งใหญ่นเรศวร คดีลอตเตอร่ี 30 
ลา้น คดีที่กล่าวมาน้ีประชาชนก าลงัจบัตาดูว่า ผลการ
พจิารณาจะมีความเที่ยงธรรมหรือไม่ หรือจะเป็นการ
เลือกปฏิบติักบัคนบางกลุ่ม 

นอกจากประเด็นปัญหาที่ เพิ่งเ กิดขึ้ นใน
ปัจจุบนัแล้ว ยงัคงมีปัญหาสังคมระยะยาวที่พวกเรา
ชาวแรงงานยงัคงต้องให้ความสนใจต่อไป เร่ือง
ส าคัญเร่ืองหน่ึงคือปัญหาภาวะโลกร้อนซ่ึงมูลนิธิ
พิพิธภณัฑ์แรงงานไทยและมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 
ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้ นเม่ือต้นเดือน
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เช่นเดียวกับเ ร่ืองการสร้าง
ประชาธิปไตยในท่ีท างาน หากตอ้งการรู้ว่าภาวะโลก
ร้อนเก่ียวขอ้งกบัแรงงานอยา่งไร?หรือประชาธิปไตย

ในที่ท  างานช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อยา่งไร?หาค าตอบไดใ้นแรงงานปริทศัน์ฉบบัน้ี 

ในยคุรัฐบาลรอการเลือกตั้ง องคก์รแรงงาน
ที่เคยยอมรับการถูกจ ากดัสิทธิ เสรีภาพในช่วงแรกๆ 
เร่ิมออกมาเคล่ือนไหวเรียกร้องกันมากขึ้นเช่น การ
คัดค้านก ารใช้อ  าน าจต ามม าตรา  44  แ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการประกนัสงัคมที่ผูน้  าแรงงานเห็นวา่ควร
มาจากการเลือกตั้ง ในขณะเดียวกนัองคก์รแรงงาน 3 
แห่งได้ออกแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลยุติการคุกคาม
ละเมิดสิทธิประชาชนและคืนอ านาจอธิปไตยให้ปวง
ชนชาวไทยโดยเร็ว 

มีการเคล่ือนไหวของแรงงานที่น่าสนใจอีก
เร่ืองหน่ึงคือ คณะกรรมการสมาฉันท์แรงงานไทย
(คสรท.)ไดไ้ปร่วมใหก้ าลงัใจเครือข่ายปกป้องสองฝ่ัง
ทะเลกระบี่-เทพายติุโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เขา้มาชุมนุม
ในกรุงเทพฯเป็นรอบที่2 แต่ปรากฏว่ากรณีน้ีองคก์ร
แรงงานยงัมีความเห็นไม่ลงรอยกนั กล่าวคือหลงัจาก
ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ลงนาม
ขอ้ตกลงกบัเครือข่ายฯใหช้ะลอกระบวนการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าไปแลว้ สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย(สร.กฟผ.)ไดข้อใหพ้นักงานแต่งชุด
ด าประทว้งรัฐมนตรี ในฐานะที่สร.กฟผ.เป็นสมาชิก
ของสมาพนัธแ์รงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์(สรส.)และ
สรส.เป็นสมาชิกของคสรท. หากทั้ง 3 องคก์รจะไดมี้
การพูดคุยกันถึงจุดยืนในเร่ืองน้ี ก่อนที่จะมีการ
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แสดงออกต่อสาธารณชน ก็จะท าให้ขบวนการ
แรงงานไทยมีเอกภาพในการเคล่ือนไหวมากขึ้ น 
อย่างน้อยก็ภายใตก้ารน าของคสรท.ซ่ึงถือว่า เป็น

องคก์รน าระดบัชาติที่มีความส าคญัองคก์รหน่ึงของ
ขบวนการแรงงาน 
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         ทุกวนัที่คุณเขา้ท  างาน ผูบ้ริหารมักจะสั่งให้

คุณท างานตามค าสัง่และคาดหวงัว่า คุณควรจะท ามนั 

...หรือแทนที่จะขอความเห็นจากคุณว่า บริษทัควรท า

อย่างไรในการปรับปรุงการท างานทางธุรกิจเพื่อ

ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น แต่ส่ิงที่พบเห็นก็คือ 

เม่ือผูบ้ริหารยอมสละเวลารับฟังความคิดเห็นจาก

คนงานของเขา และใหค้นงานมีส่วนร่วมในการ 

ตดัสินใจในการบริหารจัดการในที่ท  างาน ผลที่จะ

ตามมาอาจเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ประชาธิปไตยในประเทศของเขาโดยไม่ไดต้ั้งใจ 

       ขอ้มูลจากการศึกษาของ Andrew Timming, 

Asso.  Prof.  Human Resource Management, 

University of Western Australia จากบทความ 

Conversation พบว่าส่ิงส าคญัที่ท  าให้ประชาธิปไตย

เบ่งบานนั้ นอาจเกิดมาจากเร่ืองง่ายๆ เช่นการให้

คนงานเข้าไปมีส่วนร่วม “มีสิทธิมีเสียง” (Voice) 

แสดงออกทางความเห็นในที่ท  างาน เม่ือคนงานมี

ความรู้สึกวา่พวกเขาสามารถมีอ านาจในการตดัสินใจ

ในส่ิงท่ีส่งผลกระทบกับคนงานในท่ีท างาน คนงาน

ส่วนใหญ่ มกัจะให้ความสนใจ และเขา้ไปมีส่วนร่วม

สกลเดช ศิลาพงษ ์
 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

6 
 

ท ากิจกรรมทางการเมืองนอกสถานที่ท  างาน ดังนั้น

เ ม่ื อคนงานสามารถ เ รียน รู้ ถึ ง คุณความ ดีขอ ง 

“ประชาธิปไตยในท่ีท างาน” (Democracy at Work) 

พวกเขาก็มกัจะน าความรู้และความคิดสร้างเสริมไป

ถ่ายทอดสู่ประชาสงัคมภายนอก 

 

            ตวัอยา่งท่ีไดม้าจากการส ารวจของคนงานกว่า 14 ,000 

จาก 27 ประเทศ Prof.Timming พบว่า คนงานท่ีผูบ้ริหารให้

อ  านาจในการตดัสินใจในการท างาน พวกเขามกัจะสนใจเขา้

ไปมีส่วนร่วมท ากิจกรรมทางการเมืองส าคัญๆ เช่น การ

ออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง เข้าเป็นสมาชิกของพรรค

การเมือง ร่วมกันลงรายมือช่ือเรียกร้องสิทธิต่างๆ หรือ

บอยคอตการซ้ือสินค้ารวมไปถึงติดตามการท างานของ

นกัการเมือง ในทางตรงกนัขา้มคนงานท่ีไม่สามารถเขา้ไปมี

ส่วนร่วมตดัสินใจในการท างาน พวกเขามกัจะไม่ค่อยสนใจ

การเมืองนอกสถานท่ีท างานมากนกั                         

             ยิ่งไปกว่านั้ นคนงานที่ไม่ชอบแสดงความ

คิดเห็นสามารถสร้างเสียหายให้แก่สังคมได้ ใน

ปัจจุบนันั้นมีความส าคญัอยา่งยิง่ยวดมากกว่าแต่ก่อน 

สังคมประชาธิปไตยมีความจ า เ ป็นต้องออกมา

เคล่ือนไหวปกป้องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของเรา 

จากงานวิจยัพบว่ามนัเป็นเร่ืองธรรมดาๆ และผลของ

การซึมซับในเร่ืองการรักษาความเป็นประชาธิปไตย

คือ “ปฏิบติัในส่ิงที่คุณสั่งสอน”  (Practice what you 

preach) นั่นหมายถึงการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคญัใน

ระบบการบริหารจัดการในที่ท  างาน การปฏิบติัต่อ

คนงานเหมือนท ากับทหาร ท างานตามผูบ้ริหารสั่ง

โดยปราศจากค าถาม สามารถส่งผลลัพธ์ที่ เสียหาย

อย่างร้ายแรงต่อสังคมและชุมชนที่พวกเขาอาศยัอยู ่ 

“ผูบ้ริหารแบบเผด็จการ” (The boss from hell) 

บ่อยคร้ังก าราบการอภิปราย หา้มการวภิาควจิารณ์และ

การไม่เห็นความส าคญัการแสดงความเห็นของผูอ้ยูใ่ต้

บงัคบับญัชา คนงานที่กลา้ออกมาพูดมกัจะถูกสั่งให้

เงียบอย่างรวดเร็วและสั่งสอนให้หุบปากแต่ให้ท  า

ตามที่สั่งเท่านั้น คนงานเหล่าน้ีค่อนขา้งจะขวญัเสีย

และส่วนใหญ่จะไม่ยอมเขา้ร่วมท ากิจกรรมทางการ

เมืองไม่ว่าจะเป็นในระดบัทอ้งถ่ินหรือในระดบัชาติ 

คนงานที่วา่น้ีอาจง่ายแก่การควบคุมมากกว่าการมีเขา้

ไปมีส่วนร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ซ่ึงท าให้พวกเขาไม่

สามารถกลายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศได้

อยา่งแทจ้ริง  

บา งที  ก า ร ส่ ง เส ริมประชา ธิปไตยที่ มี

ประสิทธิภาพไม่ไดม้าจากเบื้องบนแต่มาจากเบื้องล่าง

ขึ้นไปมากกวา่ครับ     
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เม่ือวันที่  5-6 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิ
พิพิธภณัฑ์แรงงานไทย และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 
จดัการประชุมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง “ภาวะโลกร้อนคือ
อะไร… เกี่ยวกับแรงงานตรงไหน?”  ที่โรงแรม
รอยลัฮิลส์ รีสอร์ท แอนดส์ปา จงัหวดันครนายก โดย
มีผูเ้ขา้ร่วม 40 กว่าคน ประกอบดว้ย สหภาพแรงงาน
ในประเภทกิจการอะไหล่ ช้ินส่วนยานยนต์ เหล็ก
โ ล ห ะ  ปิ โ ต ร เ ลี ย ม แ ล ะ เ ค มี ภัณฑ์  ก่ อ ส ร้ า ง
อุปกรณ์  และการขนส่ง 

 

“สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจกและการตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ” 

 นายจิณณวตัร แท่นนาค นักวิชาการ ส านัก
ยทุธศาสตร์ องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก 
น าเสนอว่า ปัญหาจากภาวะโลกร้อนผลกระทบที่
ชดัเจนคือหมีขั้วโลกเหนือตอ้งออกมาหาอาหารใน
บา้นผูค้นกิน เพราะว่า อาหารที่เป็นแมวน ้ าหายาก
มากขึ้น ดว้ยน ้ าแขง็ละลายรวดเร็วขึ้น ใน ขั้วโลกใตก้็
เช่นกันที่เกิดปัญหา จากขอ้มูลที่มีการลดก๊าซเรือน
กระจกในประเทศไทย ซ่ึงหน่วยงานท่ีต้องลดก๊าซ
เ รือนกระจกจะมีการก าหนดนโยบายให้แต่ละ
ประเทศก าหนดเร่ืองของการลดภาวะโลกร้อน ซ่ึง
ประเทศไทย  ก็คือหน่วยงานส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.)ที่มี
การรวบรวมขอ้มูลไว ้ซ่ึงสามารถที่จะน ามาใช้เป็น
ขอ้มูลในการพดูคุยกนัได ้

ภาวะโลกร้อนคอือะไร... 

เกีย่วกบัแรงงานตรงไหน? 
วาสนา ล าด ี
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 United Neighborhoods of Santa Clara 
County ( UNSCC) ได้ออกเป็นกรอบอนุสัญญาใน
การที่จะลดโลกร้อน และชั้นบรรยากาศมีความหนา
ขึ้ นของภาวะโลกร้อน ประเทศไทยได้เข้า ร่วม
อนุสญัญา ประเทศไทยไดรั้บพธีิสารเกียวโตมา แมว้่า 
ประเทศไทยไม่ได้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ค  าถามคือประเทศไทยไดป้ระโยชน์อะไรจากพิธีสาร
เกียวโต คือประเทศไทยเป็นหน่ึงประเทศที่ขาย
คาร์บอนเครดิตให้กับประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมาก ซ่ึงลดไดเ้พยีง 20 เปอร์เซ็นตเ์ท่านั้น แต่ว่า
การลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อขายเท่านั้ น จึงมีการ
ประชุมพิธีสารปารีส มี 174 ภาคี จาก197 ภาคี ใน
ความตกลงปารีส ประเทศไทยก็ร่วมอยู่ด้วย และ
ประเทศไทยได้ยืน่เจตจ านงไว ้2 ขอ้ ในการประชุม
ร่วมกนัเพือ่ควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน 2 องศา หากไม่ได้
ก็ขอที่ 1.5 องศา แต่วา่ ยากมาก ตอนน้ีความร้อนโลก
กลบัเพิม่ขึ้น ซ่ึงหากลดไม่ไดก้็ตอ้งเพิ่มความสามารถ
ในการปรับตัวเพื่อให้อยู่กับภาวะโลกร้อนได้ ซ่ึง
แผนการพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้มีการท าแผน
เร่ืองการปรับตวั ซ่ึงตอนน้ีประเทศไทยได้ให้ความ
ช่วยเหลือผ่านองค์กร JCC (หอการค้าญี่ปุ่ น -
กรุงเทพฯ)   เพื่อสนับสนุนการซ้ือเคร่ืองจักร 
เทคโนโลยใีหม่ ในการท่ีปรับลดก๊าซเรือนกระจกลง 
ซ่ึงประเทศไทยได้ประกาศที่จะปรับลดก๊าซเรือน
กระจกลดลง หลังจากที่นายกรัฐมนตรีไปประกาศ
เพื่อลดลง 2 องศา และตอนน้ีขั้นต ่าร้อยละ 7 ก็เพิ่ม
เป็นการลดให้ได้ร้อยละ 20 ซ่ึงตอนน้ีแค่ ร้อยละ
7   ยงัท าไม่ไดเ้พิ่มเป็นร้อยละ 20 -25 ซ่ึงตอนน้ีใน

ส่วนของอุตสาหกรรมต่างๆก็พยายามที่จะลดการ
ปล่อยก๊าซมากขึ้น 
 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็น
อนัดบัที่ 22 ของโลก ประเทศในอาเซียนที่ปล่อยก๊าซ
มากที่สุดคือ อินโดนีเซีย การที่ใช้ขอ้มูลเริมจากการ
ประติวตัิอุตสาหกรรม 1970- 2010 ซ่ึงการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกมีการปล่อยเพิม่ขึ้นทุกปี 

 
 ท าไมประเทศไทย จึงเป็นประเทศที่มีความ
เส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมากที่สุด ภาพที่
ส่งผลกระทบที่สุดคือภาคอุตสาหกรรม อุณหภูมิโลก
จะเปล่ียนมากที่สุดตั้งแต่ปี 2511 การที่จะไม่เพิ่มให้
สูงขึ้น แนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแต่ปี 1950 ประเทศบราซิล
มีการเพิ่มขึ้นและทุกประเทศมีการเพิ่มเกิน 1 องศา
เซลเซียล 
 เร่ืองต่อมาคือค่าเฉล่ียน ้ าฝน ที่เพิ่มขึ้นทุกปี 
จนเกิดภาวะน ้ าท่วมทุกพื้นที่ และประเทศไทยมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิม่ขึ้น ยิง่เม่ือเศรษฐกิจดีมีการ
ปล่อยก๊าซเพิ่มมากขึ้ น น่าจะเป็นส่วนหน่ึงของ
ภาคอุตสาหกรรม และเม่ือปี 2013 ที่ก๊าซเรือนกระจก
มีค่าการลดลง ซ่ึงอาจเป็นเพราะเศรษฐกิจช่วงนั้นไม่ดี
ก็ได ้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงหรือต ่านั้นขึ้นอยู่
กับความเติบโตของเศรษฐกิจด้วย ซ่ึงป่าไม้ไ ม่
สามารถที่จะดูดซบัใหเ้กิดความร้อนให้ลดลงได ้ จาก
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การตรวจวดัอุณหภูมิที่สูงสุดในประเทศไทยคือ 44 
องศา ที่จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และที่สกลนครที่อุณหภูมิ
ต  ่าสุด 14 องศา สภาพอากาศผลกระทบกับปริมาณ
น ้ าฝนที่ตกน้อยตกมากแต่ละปี  ฝนตกทั่วไปของ
ประเทศไทยโดยเฉล่ียของปริมาณน้าฝนต่อปี คือ 
1,300-2,000 มิลลิเมตร ต่อปี ประเทศไทยฝนฤดูฝน
จะเป็นช่วง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 

 
 การที่ประเทศไทยได้มีการไปรับมาว่าจะ
เปล่ียนแปลง เพือ่การลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม
ของประเทศ จะลดให้ไดร้้อยละ 7-20  นั้นถึงหรือคง
ไม่ถึง ท าไดเ้พยีงร้อยละ 15 ซ่ึงในส่วนของขอ้เสนอ 
 1.  การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน
ประเภทพลงังานธรรมชาติ 
 2.  การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน
ประเภทพลงังานชีวภาพ 
 3. การผลิตพลังงานความร้อน จากพลังงาน
ทดแทนประเภทพลงังานธรรมชาติ 
 4. การผลิตพลังงานความร้อนจากพลังงาน
ทดแทนประเภทพลงังานชีวภาพ 
 5. ใชไ้บโอดีเซลในภาคการขนส่ง 
 6. ใชเ้อทานอลในภาคการขนส่ง 
 7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลงังานไฟฟ้า
ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) 

 8. การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเทคโนโลยี
สะอาด 
 9. เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์
เบอร์ 5 
 ซ่ึงประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจก
ในปี พ.ศ.2558 จากภาคพลงังาน ทั้งส้ิน 40.14 ลา้น
ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 
11 การมีส่วนร่วมก็มีขอ้เสนอของประเทศในการลด
ก๊ าซเ รือนกระจกและการด า เ นินงานด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายหลงัปี ค.ศ. 2020 
การด าเนินงานด้านการปรับตัวที่ประเทศไทยให้
ความส าคญั 
 1.  ส่ ง เส ริมการบ ริหารจัดการน ้ า แบบ
ผสมผสาน 
 2. สร้างความมัน่คงทางอาหารภายใตป้รัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 
 3. ส่งเสริมการเกษตรอยา่งย ัง่ยนืและการผลิต
ทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
 4. สร้างศกัยภาพในการจดัการกบัผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพ 
 5. เพิม่พื้นที่ป่าเป็นร้อยละ 40 
 6. ป้องกันผลกระทบต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพและฟ้ืนคืนความย ัง่ยนืทางนิเวศ 
 7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษแ์ละการ
ท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื 
 8. ลดความรุนแรงจากภยัพิบตัิและลดความ
เปราะบางของประชากร 
 9. เสริมสร้างศกัยภาพในการใชแ้บบจาลอง
ระบบภูมิอากาศ 
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 10 .  ติดตั้ ง ระบบเ ตือนภัย ล่ วงหน้ าที่ มี
ประสิทธิภาพ 
 11. ศูนยค์วามรู้ในระดบัภูมิภาค 
 โดยมีการแบ่งเป็น 3 สาขา ที่มีการแบ่ง คือ
การจัดการของเสีย และพลังงานพลังงานขนส่ง มี
พ ลั ง ง า นล ม  พลั ง ง า นทดแทนว่ า  มี เ ท ค นิ ค
กระบวนการใชพ้ลงังานเหล่าน้ีอยา่งไร ซ่ึงรัฐบาลจะ
มีการบงัคบัใชใ้นปี 2564 แลว้แรงงานเก่ียวตรงไหน 
คือ การปฏิบัติงานที่ ร้อนขึ้ น ท าให้ศักยภาพการ
ท างานที่ลดลง การเคล่ือนยา้ยของแรงงานภาคเกษตร 
ภาคแรงงานนอกระบบ เม่ือท าการเกษตรท าไม่ได้ก็
ต้องมีการเคล่ือนยา้ยแรงงาน สุดท้ายคือการเข้าสู่
สังคมไร้คาร์บอน หรือสังคมคาร์บอนต ่ า  หาก
เปล่ียนแปลงวนัน้ีไม่สามารถแกอ้ดีตในขา้งหน้าได ้
แต่ก็สามารถปรับเปล่ียนวิธีชีวิต ตั้ งรับร่วมสร้าง
อนาคตขา้งหนา้ได ้
“ภาพรวมของกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก” 
 นางนารีรัตน์ ธนะเกษม นักวิชาการช านาญ
การศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก กล่าวว่า เน่ืองจากอุณหภูมิที่เปล่ียนไป ซ่ึง
เหตุการณ์ในประเทศไทยที่เห็นไดช้ดัเจน คือ กรณีที่
เกิดน ้ าท่วมใหญ่เม่ือปี 2554 การท่ีน ้ าท่วมนั้น เกิดจาก
น ้ าแข็งละลายที่ข ั้วโลกเหนือส่งผลให้น ้ าทะเลหนุน
สูง เม่ือปริมาณน ้ าฝนที่ตกลงมามีจ านวนมากไม่
สามารถระบายลงสู่ทะเลได้ด้วยน าทะเลหนุนสูงจึง
ส่งผลใหน้ ้ าท่วม เป็นตน้   
 อุ ณ หภู มิ ที่ เ ป ล่ี ย น แป ล ง  ปั ญห าด้ า น
การเกษตร เม่ือเกิดภาวะฝนแลง้ และน ้ าท่วมกระทบ

กับภาวะผลผลิตด้านเกษตรอย่างมากตอนน้ีก็ มี
ความคิดในการปรับวิธีการท าการเกษตรเพื่อการอยู่
รอด และย ัง่ยืน ซ่ึงภาวะโลกร้อน ภยัแลง้ น ้ าท่วมยงั
ท าใหเ้กิดความสูญเสียดา้นพนัธุพ์ืชต่างๆที่มีผลดา้นชี
วิภาพด้วยเช่นกัน ปัญหาด้านความร้อนที่สูงมากถึง
ขีดสุด ส่งผลใหเ้กิดอาการฮีทสโตรก ซ่ึงที่รัสเซียมีคน
เสียชีวติจ านวนมาก 

 
 อะไรคือ กลไกการลดก๊าซเรือนกระจก  เพื่อ
ลดก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงต้องมีการคิดค้นเพื่อให้
สอดคลอ้งกบับริบทของกรอบนโยบายของประเทศ
นั้นๆ ประเภทของกลไกการลดก๊าซกระจก 
 1. มีการใช้เบ้ืองตน้ของกลไกตลาด ในการ
น ามาซ้ือขาย ซ่ึงบางส่วนที่ไม่ใช่การตลาดก็มีเร่ือง
ภาษีการใชค้าร์บอน ซ่ึงเราไดเ้ขา้สู่พิธีสารเกียวโต ซ่ึง
กลไกมีหลายระดบั ความรู้เบื้องตน้ กลไกการตลาดก็
มีบางประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก ซ่ึงเขา
ปล่อยมากอยา่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงก็มาเป็นการ
สนับสนุนการเงินกับการซ้ือขายการลดก๊าซเรือน
กระจก ซ่ึงตรงน้ีตอ้งมีการตรวจสอบ ซ่ึงเม่ือมีการ
ก าหนดเป้าหมายแลว้ตอ้งไปให้ถึงเป้าหมายนั้น และ
ตอ้งมีความต่อเน่ืองในการลดก๊าซเรือนกระจก 
 2 .  กลไ กสนับส นุนท า งก า ร เ งิ น ด้ า น 
(Subsidy) คือ ทุกประเทศที่มีการลดก๊าซเรือนกระจก
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ก็จะไดรั้บการสนับสนุนทางการเงิน ซ่ึงตอนน้ีมีการ
เนน้พลงังานและขนส่ง 
 3. กลไกตลาดด้านการซ้ือขายก๊าซเรือน
กระจก (Emission Trading) ภาคพลงังาน จะมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ านวนมากก็จะมีการเปล่ียน
กระบวนการบางส่วนในการน าพลังงานทดแทนมา
ใช ้เช่น กรณีฟาร์มหมูที่มีการเปล่ียนจากการใชไ้ฟฟ้า
มาใช้ไบโอแก็สและมีการซ้ือขายได้ด้วย และมี
เป้าหมายที่แสดงให้เห็นถึงการที่จะเร่ิมลดก๊าซเรือน
กระจก 
 4. กลไกที่ไม่ใช่ระบบตลาด กลไกอ่ืนๆ มี
การวจิยั หาเทคโนโลย ีและการน าเทคโนโลยมีาใช ้มี
การพฒันาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อน ามาใช้ ซ่ึงการที่จะ
ใชก้ลไกไหนก็ตอ้งเหมาะสมกบันโยบายของประเทศ
นั้ นๆ ซ่ึงก็ต้องมีแผนการที่จะพัฒนากลไกนั้ นๆ 
มาตรการที่ส าคัญคือ ทางการเงินคือ ทั้ งพลังงาน
ความร้อน และไฟฟ้า 

 
 ส่วนที่ 2 เบื้องตน้ ของกลไกตลาดไดค้วาม
ร้อนพลงังาน และเช้ือเพลิง และกลุ่มjust go fundได้
เขา้มาให้การสนับสนุนเพื่อให้ลดความร้อน ซ่ึงก็มี
เงินที่เป็นกองทุนให้เปล่า แบบไม่ได้เอาคือ กลไก
ตลาดที่นิยมใชม้าก สามารถสรุปไดส้องส่วนหลกัๆ
คือ การสนับสนุนดา้นการเงิน (Subsidy) และกลไก
การซ้ือขายก๊าซเรือนกระจก (Emission trading) ซ่ึง
ประเทศโดยเฉพาะในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา 

โดยกลไกตลาดจะช่วยลด ขอ้จ ากดัจากการบงัคบัใช้
ต า ม ก ฎ หม า ย แ ล ะ น า ห ลั ก ก า ร ซ้ื อ ข า ย ท า ง
เศรษฐศาสตร์เขา้มามีส่วนช่วยในกิจกรรมต่างๆ กรณี
ที่ใหแ้บบเป็นIRR ที่เป็นการตอบแทนต ่าได ้กรณีไบ
โอแก็ส มีการให้การสนับสนุนโดยรัฐแบบ 5 ปี ใน
การพฒันา ซ้ึงตอนน้ีก็จะมีการน าเร่ืองภาษีการใช้
คาร์บอน ซ่ึงตรงน้ีก าลงัจะดูเร่ืองมาตรการภาษี หากมี
การลดคาร์บอนไดก้็จะลดภาษีให้เป็นตน้ ซ่ึงสังเกต
ได้ว่า ทุนขนาดใหญ่ที่เข ้ามาสนับสนุนจะผ่านทาง
ภาครัฐมากกว่าเอกชน ด้วยเป็นเร่ืองความน่าเช่ือถือ 
อยา่งกรณีเอสโกฟัน (ESCO)ที่มีการมาสนับสนุนทุน 
ยงัมีกลไกอ่ืนๆที่มีการแข่งขนัดา้นราคาดว้ย เช่นกรณี
การไฟฟ้าก็มีการดูวา่เอกชนท่านใดสามารถลดการใช้
ไฟฟ้าเป็นตน้ 
 การผลิตไฟฟ้าจากพลงัน ้ า และบาร์ซิลมีการ
ปลูกป่าเพิม่ ซ่ึงประเทศไทยไม่มีโครงการที่จะลดก๊าซ
เรือนกระจกโดยขายเร่ืองการปลูกป่า เป็นงาน CSR 
เน่ืองจากท่ีจะตอ้งไม่มีการตดัตน้ไมใ้นระยะเวลาหน่ึง
ที่อยา่งนอ้ย 30 -40 ปี และมีการตรวจสอบได ้
 อะไรคือคาร์บอนเครดิต เป็นการซ้ือขายกัน
ได ้เป็นสินคา้ชนิดหน่ึงที่มีลกัษณะการลดก๊าซเรือน
กระจก และมีการซ้ือขายหน่วยน้ี และมีการค านวณ
เป็นตันหน่ึงอยู่ท่ี 30 ยูโร ตลาดคาร์บอน ตลาดที่
รองรับการซ้ือขาย เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้ น
และมีการก าหนดราคาที่เป็นสากลที่สามารถรับได ้มี
ตลาดแบบเป็นทางการซ่ึงอยูใ่นยโุรปเท่านั้น แระเทศ
ไทยเป็นแบบตลาดสมคัรใจ ซ่ึงไม่ไดแ้ค่ประเทศไทย
เท่านั้นจะมีท่ีญี่ปุ่น และเกาหลีดว้ย เป็นการซ้ือขายใน
ประเทศไทยเท่านั้นเร่ิมจะมีโครงการต่างๆที่จะเข้า
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มาแลว้ นอกจากที่จะซ้ือขายคาร์บอนเครดิต ยงัมีการ
ซ้ือขายแบบเป็นทางการ ที่มียุโรปในนิวซีแลนด์ มี
คาร์บอนปร้ิน เป็นภาคทางการ การซ้ือขายเป็นราคา
เดียวกนั หากเป็นและสมคัรใจก็จะอยูท่ี่ประเทศนั้นๆ
ที่ก  าหนดราคา ซ่ึงจะอยูใ่นประเทศเท่านั้น ซ่ึงก็มีการ
ยืน่ตรวจสอบจนกวา่จะมีการประเมินเพื่อการซ้ือขาย
ได ้
 ตอนน้ี มีโครงการที่ เข้า  T-VER และ
ผู ้ประกอบการไหนจะเข้าก็ต้องมีการตรวจสอบ
ประเมินเพื่อเขา้โครงการได ้การที่ซ้ือขายก๊าซเรือน
กระจกๆไดต้วัน้ีเขาซ้ือขายตรงไหน ซ่ึงมีการเนน้เร่ือง
ลดตน้ทุน เพิม่ประสิทธิภาพ เพิม่แรงงานจูงใจ ไดเ้ร่ิม
ด าเนินการ ตั้งแต่ปี 2557 โดยองคก์ารบริหารจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ถือเป็นประเทศ
แรกของอาเซียน ที่มีการดาเนินการภายในประเทศ 
อย่างเต็มระบบ มีขั้นตอน 7 ขั้นตอน โดยรองรับ
ลักษณะโครงการได้ 8 ประเภท ทั้งด้านพลังงาน 
เกษตรและป่าไม้ ไม่จ  ากัดขนาดของโครงการ และ
การซ้ือขายและระบบการให้เครดิตคาร์บอนเครดิต
การซ้ือขาย คือเครดิตที่มีการโชว ์เป็นการซ้ือขายตาม
การด าเนินการตามปกติ โดยทัว่ไป การนาคาร์บอน
เคร ดิตจากโครงการลดก๊ าซ เ รือนกระจกหรือ 
โครงการ ดูดซับก๊าซเรือนกระจกไปใช ้การซ้ือขาย
คาร์บอนเครดิต ภาครัฐหรือผูก้  าหนดระบบ Trading 
น้ี จะต้องยึดหลักการส าคญัของการซ้ือขาย สิทธ์ิที่
ส าคญั ดงัน้ี 
 1. ระบบซ้ือขายจะตอ้งช่วยลดตน้ทุนและค่า
ดาเนินการของผูท่ี้อยูใ่นระบบได ้(Compliance cost) 

 2. เพิ่มประสิทธิผลในเชิงการลดก๊าซเรือน
กระจกไดจ้ริง (Environmental effectiveness) 
 3 .  สร้างผลรางวัล ให้กับโครงการที่ มี
ประสิทธิภาพไดจ้ริง 
 4. มุ่งสู่การเช่ือมโยงและสร้างผลตอบแทน
ใหก้บัเทคโนโลยใีหม่ที่ดีขึ้นในอนาคต 

 
 กลไกตลาดในด้านการซ้ือขายก๊าซเรือน
กระจก มาตรการที่  8 การซ้ือขายใบรับรองด้าน
พลงังานทดแทน หรืออนุรักษพ์ลงังาน แนวทางการ
สนับสนุน: ระดับโครงการ (Project based) หรือ
ระดับภาคส่วน และรองรับการซ้ือขายในตลาด
ระหวา่งประเทศ ซ่ึงประเทศไทยไม่มี มีแต่ในอเมริกา 
อินเดีย  ที่ประเทศจีนมีแคบแบร์นเทรด ซ่ึงมีการลด
ก๊าซกระจกในหลายมณฑลเหมือนกนั ในการลดการ
ใชถ่้านหิน กรอบการท างานก็ไม่ยาวมาก หน่ึงปีก็ได ้
ซ่ึงกลไกเหล่าน้ีจะมีในประเทศที่มีการปล่อยก๊าซ
จ านวนมาก ประกอบดว้ย แนวคิดการออกใบรับรอง 
(Certificate) ด้านพลังงานหมุนเวียน (Renewable 
energy certificate: REC) มีมานาน โดยที่เพื่อให้พื้นที่ 
(เช่นรัฐ หรือประเทศ) ที่มีการใชพ้ลงังานหมุนเวียน
ต ่ า ให้สามา รถ เพิ่ม สัด ส่วนก า รผ ลิตพลังง าน 
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(โดยปรกติจะเป็นการผลิตไฟฟ้า)  ให้ได้ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว ้

 
 มาดูกลไกอ่ืนๆบ้างเช่น ภาษีคาร์บอนซ่ึงมี
ตั้งแต่ปี 1920 ที่มาใช้ในประเทศที่ประสบปัญหา
ต่างๆ ที่ยเูครน ฝร่ังเศส ที่มีการประกาศไม่ใชถ่้านหิน
ในอนาคต เร่ืองกลไกตลาดในด้านการซ้ือขายก๊าซ
เรือนกระจก  มาตรการ 9 มาตรการ Cap-and-Trade 
แนวทางการสนับสนุน: ระดับโครงการ (Project 
based) หรือระดบัภาคส่วน และรองรับการซ้ือขายใน
ตลาดระหว่างประเทศ แนวคิด Cap and Trade ถือ
เป็นแนวคิดภายใตก้ลไกตลาดที่มีความส าคญัมาก ใน
การซ้ือขายน้ี เร่ิมตน้จากผูมี้อ  านาจหน้าที่ซ่ึงโดยมาก
จะเป็นรัฐบาล จะก าหนด จุดสูงสุดที่อนุญาตใหป้ล่อย
คาร์บอนได ้(อาจเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิด
อ่ืนแต่เทียบสัดส่วนกบัคาร์บอนไดออกไซด์) แต่ละ
โรงงานก็จะไดสิ้ทธิที่จะสามารถปล่อยไดใ้นจ านวน
หน่ึง โรงงานที่ปล่อยคาร์บอนเกินจุดที่ก  าหนดจึงตอ้ง
ไปซ้ือสิทธิมาจากโรงงานที่ปล่อยไม่ถึง สิทธิของตน
นั้น ถา้ปล่อยเกินโดยไม่ซ้ือจะไดรั้บการลงโทษหรือ
การปรับ การด าเนินการ ด้านการซ้ือขายก๊าซเรือน
กระจก ผ่านกลไก Cap-and-trade ในทุกประเทศของ
โลก เน้นบทบทไปที่ภาคพลงังาน โดยเฉพะในส่วน

โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ
ปูนซีเมนต์ เหล็ก กระดาษ เคมี และปิโตรเคมี เป็น
ตน้  การท าระบบ Emission Trading Scheme (ETS) 
เพื่อรองรับการซ้ือขาย มีความจ าเป็นมาก และแต่ละ
ประ เทศ มี ลั กษณะที่ ค ล้ า ยกัน  แ ต่ ต่ า งกัน ใน
รายละเอียด เช่น ด าเนินการ ETS ในระดบัเมือง รัฐ 
หรือ ระดบัประเทศ การก าหนด Allowances เป็นส่ิง
ที่ละเอียดอ่อน และ มีแนวคิดในการก าหนดระดับ 
การปล่อยที่แตกต่างกนั มีการศึกษาอยา่งละเอียด และ
ใชข้อ้มูลมาก การด าเนินการไม่จาเป็นตอ้งดาเนินการ
พรอ้มกันทั้งประเทศ ในบางประเทศที่มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสูง เช่น จีน ได้เร่ิมดาเนินการ Cap-
and-Trade ท าพื้นที่สาธิตเป็นบางเมืองและบาง
มณฑลก่อน 
 คาร์บอนแทรก แต่ละประเทศมีการรณรงค์
ก า รลดก า รใช้ ถ่ าน หิน  และล ดในก า รใช้ ใ น
อุตสาหกรรม เช่นนิวซีแลนด์ เกาหลี ออสเตเรีย ซ่ึงมี
หลายประเทศท่ีท าไปแลว้ หากประเทศไทยเก็บภาษี
คาร์บอนแทรก จะเก็บตรงไหน ตอนน้ียงัไม่มีการ
ด าเนินการ หากไม่ใช่ตรงน้ีจะมีมาตรการ หรือกลไก
ตรงไหน ทั้ งชีวมวล ชีวภาพ ซ่ึงตรงน้ีได้อยู่ใน
กระทรวงพลังงานแล้ว ซ่ึงกลไกทั้งสองแบบยงัไม
ได้รับการยอมรับ ท าให้ไม่ได้ถูกบงัคบัใช ้ซ่ึงกลไก
การท าส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์ และการใชฉ้ลาก
ผลิตภณัฑต่์างๆที่มี อยา่งฉลากเบอร์ 5 เป็นตน้ 
 การจดัเก็บ Carbon Tax ในประเทศต่างๆ 
การเก็บภาษีและการผลกัภาระภาษี คือรัฐเก็บภาษีเพื่อ
เพิ่มรายได ้ซ่ึงวิธีเก็บ ก็เก็บภาษีผูซ้ื้อ และผูข้าย เป็น
ภาษีต่อหน่วยคาร์บอน โดยคิดจากราคาของ 
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 เทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก ที่น ามา
ให้เห็นคือการที่ดึงมาจากไกด์ไลน์ที่แบ่งเร่ืองก๊าซ
เรือนกระจก การที่จะลดก็ใช้แต่ละสาขานั้นๆ ของ
ประเทศไทยยงัไม่มีการเก็บขอ้มูล ซ่ึงก็อยูก่บัวา่ขอ้มูล
นั้นๆที่ตอ้งการ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสาขาพลังงานเป็น
หลกั ซ่ึงมีเทคโนโลยกีารใชพ้ลงังานเป็นหลัก ซ่ึงมา
ใชใ้นกระบวนการผลิต ซ่ึงมีการใชแ้ละเหมือนการร้ัว
ไหลขา้มประเทศ 
 1. มุมมองเทคโนโลยีที่จะได้ดีที่สุดคือการ
ปรับปรุงการใช้พลบังงาน และการใช้พลังงาน
หมุนเวยีน 
 2. การปรับเปล่ียน เพื่อเขา้สู่โครงการเพื่อลด
ก๊าซเรือนกระจก การCSR การลดการใช ้
 3. คาร์บอนฟุตพร้ินท์ ซ่ึงถุงยางอนามยัก็มา
ของเร่ืองลดภาวะโลกร้อน เพื่อมีการขายสินคา้ การ
รับรองเร่ืองการลดคาร์บอน คาร์บอนฟุตบร้ินของ
องคก์ร อยา่งผลิตภณัฑ ์ก็มีการติดผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีการ
ติดฉลากผลิตภณัฑค์าร์บอนฟุตพร้ินท ์ซ่ึงเป็นเกณฑ์
เร่ืองการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

 นายศิโรฒน์  คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการ
แรงงาน กล่าวว่า จากการที่จดันิทรรศการภาพถ่าย
แววตาชาวบา้น #เทใจให้เทพา ซ่ึงเป็นภาพถ่ายของ
ชาวบ้านที่ ถูกจับจากการที่ เดินไปยื่นหนังสือต่อ
นายกรัฐมนตรีที่มีการลงพื้นที่ภาคใต ้ซ่ึงตอนน้ีแม้
รัฐบาลจะมีการบอกเล่ือนการตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ออกไป แต่ชาวบา้นยงัชุมนุมอยูห่น้าท าเนียบรัฐบาล 
และการที่รัฐมีการก าหนดนโยบายเร่ือง 4.0 ผลคือ
ประเทศไทยยงัใชน้โยบายแบบ0.1 อยู ่
 การกล่าวถึงค่าจา้งขั้นต  ่า รัฐมีการกล่าวถึง
ค่าจา้งขั้นต ่าท  าให้ประเทศน้ีพงั และมีคนที่กินขนม
เคก้ตอ้งมีการกินขนมเคก้ไปเร่ือย โดยที่ไม่ตอ้งการ
ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดกิ้นขนมเคก้เลย ซ่ึงรายไดเ้ฉล่ียของ
ครัวเรือนของประชากรไทยเฉล่ียต ่าลงเร่ือยๆ ซ่ึงเป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้างและทิศทางในประเทศไทยมี
รายได้เฉล่ียครัวเรือนลดลง ตัวเลขที่ เป็นเม็ดเงิน
เพิ่มขึ้นเพียง 9,000 บาท ทิศทางเฉล่ียต่อครัวเรือนท า
ให้ประชาชนจนลง แมมี้เม็ดเงินท่ีเพิ่มขึ้น และน่ีเป็น
รายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือน รายได้ 14,000 บาทต่อคน 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6  รายจ่ายเฉล่ียต่อครัวเรือนปี 54-58 
เพิม่ขึ้นร้อยละ 11 เท่ากบัวา่รายจ่ายมากกว่ารายได ้ซ่ึง
การพฒันาของประเทศไทยทิ้งคนไวเ้บื้องหลงัจ านวน
มาก การเพิ่มรายได้ของประชาชนเป็นหน้าท่ีของ
ภาครัฐที่ตอ้งท า ค่าจา้งที่เพิ่มขึ้น หากรายจ่ายสูงกว่า
รายไดก้็ไม่ตอ้งเพิม่ดีกวา่ เป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐตอ้งแก้
สถานะสภาพคล่อง คนในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มี
เงินฝากประจ า แต่รัฐกับบอกว่าการไม่ท าบัญชี
ครัวเรือนเลยจน 
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 การที่ มีข้อ มูลเ ร่ืองคนฝากประจ าลดลง
เพราะว่า เศรษฐกิจในประเทศมีปัญหา ยกเวน้แต่ว่า
จะบอกวา่ คนน าเงินไปลงทุนเพิ่มขึ้น ซ่ึงก็เป็นไปได้
ยาก ซ่ึงนกัเศรษฐศาสตร์มีการมองว่า เกษตรกรจะถูก
ทิ้งไวข้า้งหลงั เกษตรกรเป็นประเภทที่พฒันาไม่ได ้
ภายหลงัที่บอกว่า การพฒันาแลว้ทิ้งคนส่วนใหญ่ไว้
ขา้งหลัง คนส่วนใหญ่ตอ้งมีพ่อแม่ หรือครอบครัว
เป็นเกษตรกรมาก่อน การที่ราคายางตกต ่า ขา้วราคา
ตก เป็นการพดูถึงแบบเป็นเร่ืองตลก เร่ืองรายไดข้อง
ภาคเกษตร หรือเกษตรกรเป็นนโยบายทิ้งเกษตรกร
อย่างรุนแรง ซ่ึงรัฐบาลมีการกล่าวถึงนโยบายแบบ
เกษตรกรแปลงใหญ่  ต้องมีการรวมตัวกันเพื่อ
ปรับปรุงด้าน เทคโนโลยี แ ต่สองเ ร่ือง น้ีไ ม่ได้
แกปั้ญหาเกษตร เพราะวา่ ประเทศไทยเป็นเกษตรราย
ยอ่ย โดยการบอกวา่อาชีพเกษตรกรไม่ม่ีอนาคต ชีวิต
เกษตรกรจะเป็นอย่างไร ซ่ึงการที่ภาครัฐคิดแบบน้ี
ชีวิตเกษตรกรจะเป็นอย่างไร ตอนน้ีเกษตรกรไม่ท า
นา เพราะไม่มีแรงงาน ราคาเกษตรตกต ่า ก็ตอ้งเขา้สู่
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เป็นกลุ่มคนที่ขาด
อ านาจต่อรอง ส่ิงที่เกิดขึ้นการที่เขา้สู่ตลาดแรงงาน
แบบไม่มีความพร้อม และขาดอ านาจต่อรอง และ
น าไปสู่การเสียโอกาสในการพฒันา เพราะคนที่เป็น
แรงงาน ลูก หลานก็ตอ้งเป็นแรงงาน เพราะคนที่รวย
มาจากปู่ รวย พอ่รวย ลูกก็รวยมากขึ้น ท าใหเ้กิดให้คน
เขา้ถึงโอกาสที่จ  าท  าใหเ้กิดความเท่าเทียม 
 การที่จะใชเ้ทคโนโลยเีพื่อให้เกิดความคุม้ค่า
มากกวา่ในการพฒันาเพือ่เกิดความเท่าเทียม และการ
พฒันาเพื่อให้คนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมี
การพฒันาเพือ่ใหมี้ส่ิงแวดลอ้มที่ดีสามารถท าได ้และ

การพัฒนาในระดับประเทศจะท าอย่างไรในการ
พฒันาเพื่อคนส่วนใหญ่ในประเทศ และความเป็น
ประชาธิปไตยเป็นเป็นอย่างไร ประเทศไทย มีการ
รัฐประหาร ไม่เป็นระบบประชาธิปไตย เกิดการคอ
รับชัน่ และขา้ราชการปกครองประเทศ ซ่ึงเขาคิดว่า 
ประ เทศน่าจะดีกว่า น้ี  เพราะประชาชนไทยมี
ความสามารถ และภาคธุรกิจไทยมีความสามารถที่จะ
ท าให้ประเทศไทยไปได้ไกลกว่าน้ี ประเทศน้ีโตได้
มากกว่าน้ี ประชาชนสามารถรวยไดม้ากกว่าน้ี ส่ิงที่
เกิดขึ้นประเทศสามารถไปไดดี้กว่าน้ีหรือไม่ และ3-4 
ปีน้ี เสียโอกาสในการพฒันามากมาย นอกจากคน
ส่วนน้ อ ยที่ เ ข้ า ถึ ง อ า น า จ รั ฐที่ ไ ด้ป ร ะ โ ยชน์

 ซ่ึ งคนส่วนใหญ่ ไ ม่ ได้ประโยชน์  และย ัง เ สี ย
ประโยชน์ ภาพรวมเวลาน้ีเป็นช่วงของคนระดบัล่าง
ในประเทศน้ีไม่ไดต้ามสิทธิควรจะไดเ้ท่าที่ควรเวลา
เป็นรายไดข้องคนระดบัล่างรัฐจะกดให้ต  ่าที่สุด และ
อา้งผลกระทบกบัเศรษฐกิจ แต่หากเป็นเร่ืองเดียวกบั
การปรับค่าจา้งให้ราชการก็จะบอกว่าค่าครองชีพสูง
ตอ้งปรับขึ้นดว้ยภาวะเงินเฟ้อสูง ขึ้นถึงร้อยละ 47 แต่
ว่า แรงงานซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ก็บอกว่าเศรษฐกิจดี
อยูแ่ลว้หากปรับค่าจา้งสูงจะกะทบต่อเศรษฐกิจ โดย
ใชใ้ห้สองมาตรฐาน ซ่ึงไม่เป็นธรรม โดยใชแ้นวคิด
แบบสองแนวคิดที่ ไ ม่ เท่ากัน  ทั้ งที่ เ ร่ืองรายได้
ประชาชนเป็นเร่ืองใหญ่ 
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 รศ .ดร. เร ณู  เวช รัชต์พิมล  นักวิชาการ
ส่ิงแวดลอ้ม กล่าววา่ ปัญหาภาวะโลกร้อนนั้นกระทบ
กบัทุกส่วนของโลก และอาจมีหลายคนบอกว่า เม่ือ
โลกร้อนก็เปิดแอร์ เม่ือเกิดภาวะโลกร้อนอากาศ
แปรปรวนมากในภูมิอากาศ เกิดอากาศมัวๆซ่ึงเป็น
เพราะค่า PMในอากาศสูง ซ่ึงเม่ือไม่วนัที่ผ่านมาใน
กรุงเทพฯมีหมอกเต็มไปหมด นั้ นคือ มลพิษทาง
อากาศซ่ึงการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจของรัฐไทย 
ขา้ราชการไม่ไดใ้ห้ความสนใจเร่ืองของการพฒันาที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมหรือสร้างระบบในการดูแล
ตรวจสอบป้องกนัที่ดี และเม่ือเกิดภาวะต่างๆอยา่งน ้ า
ท่วมไฟไหม้ ก็จะกระทบต่อระบบนิเวศ ทั้งสัตวน์ ้ า 
สตัวบ์ก พนัธุพ์ชื ก็ไดรั้บผลกระทบดว้ย 

 
 ทิศทางการปรับตัวของประเทศ การเพิ่ม
พื้นที่ป่าในเอกชน การปลูกป่ามีเงินให้ พร้อมกบัแจก
พนัธุไ์ม ้เพือ่ใหเ้กิดการปลูกป่ามากขึ้น ซ่ึงหากมีที่ดิน
อยู ่อยากให้ปลูกไมใ้หญ่ไว ้ได้ทั้งอากาศที่ดี และได้
สุขภาพที่ดีดว้ย และยงัมีราคา เป็นรายได้ในอนาคต 
เป็นการเตรียมตวัเพือ่การอยูไ่ดใ้นวยัเกษียณ เพราะว่า
การอยู่ในเมืองมีมลพิษ การอยู่ต่างจงัหวดั เร่ืองน ้ า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่หลกัๆจะไดรั้บผลกระทบ 
ปี 2579 ที่จะเห็นการเปล่ียนแปลง ก็มีการจดัการเร่ือง
น ้ า ป่าไม ้และการจดัการก๊าซเรือนกระจก แต่ปัญหา

คือมีชาวบ้านกลุ่มหน่ึงได้รับผลกระทบจากการ
ประกาศป่าทบัพื้นที่ท  ากินของชาวบา้น เป็นเร่ืองคดี
ความ ซ่ึงประเทศไทยไดมี้การไปรับอนุสารเร่ืองการ
ลดภาวะโลกร้อน เพื่อการส่งเสริมเมืองคาร์บอนต ่า 
ซ่ึงรัฐต้องมีการประกาศเร่ืองกฎหมายส่ิงแวดล้อม 
การที่จะเขา้สู่สังคมคาร์บอนต ่า ก็ตอ้งมีการส่งเสริม
คาร์บอนเพือ่ขายส าหรับคนที่ปลูกตน้ไม ้แต่ยงัไม่พอ 
และรัฐควรมีการส่งเสริมเร่ืองคาร์บอนฟุตพร้ินที่เป็น
ฉลากสินค้า  ส่งเสริมให้คนใช้การเดินทางที่ลด
คาร์บอน คู่มือการรักส่ิงแวดลอ้ม โดยการส่งเสริมให้
มีการพฒันาโรงงานอาจจะได้ยินการโฆษณาเร่ือง
ถ่านหินสะอาด โดยความจริงเม่ือถ่านหินถูกขุดก่อน
ออกจากเหมืองตอ้งลา้งท าความสะอาดดว้ยน ้ าเพราะ
มีการปนเป้ือนดิน เศษหิน แต่แม้ล้างแล้วก็ยงัมีสาร
หนู สารนิกเกิล สารปรอทในถ่านหิน ซ่ึงการลา้งถ่าน
หิน ก็จะมีสารต่างๆที่กระทบต่อสภาพแวดล้อมใน
พื้นที่และน ้ าก็ไหลลงแหล่งน ้ า สัตวน์ ้ าที่มนุษยน์ ามา
รับประทานก็จะมีสารต่างๆท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
ปลาที่ได้รับสารบ้างก็พิกลพิการกระดูกคดระบบ
นิเวศเสียสัตว์ขนาดเล็กหรือปลาบางสายพนัธ์ถูก
ท าลาย เรียกว่า กระทบตั้งแต่ตน้น ้ า กระทบต่อหญิง
ตั้งครรภจ์ะมีการห้ามกินปลาก่อนตั้งครรภ์  3 เดือน 
เป็นตน้ 
  ส่วนของไฟฟ้าที่ประเทศไทยใชอ้ยูต่อนน้ีมี
การผลิตเกินอยูแ่ลว้ ไม่ใช่ว่าไฟฟ้าไม่เพียงพอในการ
บริโภคของประชาชนตามที่กล่าวอา้ง ซ่ึงแนวคิดการ
สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่ม หากสังเกตเดิมหากเราใช้ไฟฟ้า
ไม่ถึงค่ากระแสไฟจะสามารถตีกลบัไปไดแ้ต่ปัจจุบนั
จะไม่เป็นเช่นเดิมแลว้ หากประเทศไทยจะเป็นสังคม
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คาร์บอนต ่าตอ้งลด และมีการแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือน 
และในโรงงานต้องสร้างความตระหนักในการ
ประหยดัไฟฟ้า ดูแลส่ิงแวดล้อม วิจัยหานวตกรรม
ใหม่ๆในการพฒันาประเทศ และดูแลส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึง
ต้องมีการวางผัง เมืองเพื่อให้ มีการจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงรัฐบาลชุดน้ีกลับมีการประกาศปลด
ล็อคผงัเมือง ให้มีการพฒันาดา้นเศรษฐกิจเต็มที่โดย
ไม่ตอ้งมีการท าประชาพิจารณ์ หรือบอกประชาชน 
ตัวอย่างแบบกรณีมาบตะพุดที่ มีการสร้างนิคม
อุตสาหกรรม เดิมอาจไม่กระทบ แต่ว่า ตอนน้ีมีการ
ขยายผงัเมืองออกไปจนเกิดพื้นที่สีม่วง แทนที่จะเป็น
พื้นที่สีเขียว ค  าถามว่าท าไมเตาหลอมสแตนเลสที่ใช้
อุณหภูมิสูงใชพ้ลงังานแสงอาทิตยไ์ด ้เป็นตน้ 
 ประเทศไทยไปถึงไหน ก าลังมีการปรับ
กระบวนทศัน์ การพฒันา และการขบัเคล่ือนประเทศ
ไปสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต ่ าและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจริงแลว้ควรเป็นนโยบายส่งเสริมให้มี
การใช้ซูลาเซล พลังงานไฟฟ้า ซ่ึงสหภาพแรงงาน
สามารถน าความรู้เพื่อปรึกษากับนายจ้างในการ
ส่งเสริมใหใ้ชพ้ลงังานไฟฟ้า ส่งเสริมให้หมู่บา้นติดซู
ลาเซล เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง แต่ว่ารัฐบาลไม่ท า ไม่
ส่งเสริมดว้ยกลุ่มพลงังานในประเทศไทยเป็นกลุ่มที่มี
พลังมาก ตังอย่างประเทศสเปนผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานพลงังานแสงอาทิตยไ์ดต้ลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึง
มีการใช้วิวฒันาการในการจดัเก็บพลังงาน ประเทศ
ไทยมีพลงังานแสงอาทิตย ์หรือว่าจะใชพ้ลงังานจาก
น ้ าก็ได ้ยงัมีพลงังานใตพ้ิภพ พลงังานมูลสัตว ์น ้ าเสีย 
หรือวา่ลมสามารถมาผลิตพลงังานได ้เกิดการจา้งงาน
จ านวนมาก ถึง9.8 ลา้นทัว่โลก และประเทศที่น าหน้า

คือจีนที่น าในการใช้พลังงานหมุน จากเดิมช่วงที่มี
การแข่งขนัโอลิมปิกมีมลพิษจ านวนมาก ตอนน้ีปิด
โรงงานเอาออกไปนอกเมืองและพฒันาเป็นพลงังาน
หมุนเวียน ซ่ึงประเทศไทยในอนาคตเทคโนโลยีมา
แน่ และสังคมไทย และทั่วโลกเข้าสู่สังคมสูงวัย 
ประเทศไทยมีคนสูงวยัเพิม่ขึ้น ปี 2550 เพิม่ขึ้นร้อยละ 
10 ปี 2557 ผูสู้งอายสูุงขึ้นร้อยละ 14.9 คือ 10 ลา้นคน 
แนวโนม้การเปล่ียนแปลงคงเพิม่ขึ้นต่อเน่ือง 

 
 สังคมชราภาพส่งผลกบัระบบเศรษฐกิจ ช้า
ลง เพราะวา่ เกษียณอาย ุและการท างานก็น้อยลง คน
จะติดกบัรายไดป้านกลาง และเศรษฐกิจการเงินไม่โต 
เงินฝากดอกเบี้ยต  ่า และคนก็จะออกจากงานในระบบ
มาเป็นแรงงานนอกระบบ สัดส่วนการท างานฟรี
แลนด ์หรือนอ้งระบบมากขึ้น เม่ือเขา้สูงคนสูงวยั คน
ที่เขา้สู่ร่ัวแรงงานน้อยลง ท าให้อตัราการเฉล่ียรายได้
ต  ่าลง คนเสียภาษีน้อยลง และรัฐคงจะมีการจ่าย
สวสัดิการด้านสุขภาพหรือไม่ และรัฐจะน าเงินมา
ส่งเสริมด้านสวสัดิการผูสู้งวยัต่อไปหรือไม่ ซ่ึงอาจ
ตอ้งมีการพฒันาโมเดลใหม่ๆขยายปัญญา เช่นการ
จดัสรรทรัพยากรที่เหมาะสม ตอ้งรักษาวินัยการคลงั 
สร้างนวตักรรมและการพฒันาเทคโนโลยี พฒันา
การศึกษาในอนาคต เพิ่มผลิตภาพแรงงาน พฒันา
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อุตสาหกรรม เช่ือมโยงการผลิต ซ่ึงอุปกรณ์ความ
ช่วยเหลือผูสู้งอายใุนอนาคตขายได ้
 เป้าหมายการพฒันาประเทศ2579 การที่รัฐ
ได้มีการมอบนโยบายว่าเป็นประเทศที่พฒันาแล้ว 
ปฏิรูปประเทศ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันา
มั่นคงมั่งคัง่ ย ัน่ยืน มีการปรับสมดุลในการพฒันา
เพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย และคนไทยต้องมีทักษะคิด
วิเคราะห์ ใฝ่เรียนรู้ รายได้ประเทศตอ้งสูงขึ้น แต่ว่า
การที่น าคนที่รายไดต้  ่าสุดไปหาญต่อหัวกับคนที่ได้
ไดสู้งสุด คิดได้อยา่งไรจริงแลว้ควรมีการแยกให้ชัด
คนจนต ่าสุดเท่าไร เมืองไทยสีเขียว เมืองน่าอยู่ขยะ
เป็นศูนย ์ปัญหาว่าเม่ือแยกขยะแล้วการจดัเก็บก็ขัง
รวมอีก ซ่ึงในต่างประเทศจะมีการจดัการเร่ืองที่ทิ้ง
ขยะ และมีการแยกขยะชดัเจน 

 
 เศรษฐกิจชีวภาพบริการหลากหลายผลิตได ้
เข้าสู่สังคมเป็นธรรม มีคุณภาพ ซ่ึงชาวบ้านเทพา 
จงัหวดัสงขลาไปขอพบนายกถูกจบั แต่ว่าชาวบา้นที่
มีการมาให้ก าลังใจบิ๊กป้อม(พล.อ.ประวิตร วงษ์
สุวรรณ)ไม่มีใครถูกจบั เศรษฐกิจฐานความรู้ ซ่ึงก็ไม่
มีการส่งเสริม แม้ว่าประเทศไทยจะมีภูมิปัญญาอยู่
แล้ว การใช้สมุนไพรในการรักษา ภาครัฐกะทดัรัด 

ทนัสมยัโปร่งใส เร่ืองการใชว้ตัถุดิบจากประเทศไทย
หรือไม่ แรงงาน มีโครงการเพิม่ศกัยภาพ 
 แผนแม่บทด้านแรงงาน 2560-2564  มี
วิสัยทัศน์ แรงงานต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีการปฏิรูป
เ ร่ง ด่วน เพิ่มผ ลิตภาพแรงงาน ไทยแลนด์  4.0 
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของกระทรวงแรงงานที่จะกา้ว
สู่ Brain Power 
ในปี 2560 โดย กระทรวงแรงงานได้ปรับบทบาท
สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน ศูนยเ์ทคโนโลยีชั้นสูง 
เพิ่มขีดความสามารถ ทักษะด้าน STEM น าร่อง
กระจาย  12 แห่ง ทัว่ภูมิภาค จะมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น ภาคเอกชน+ภาครัฐ แนว “ประชารัฐ” มี
สถานประกอบกิจการเขา้ร่วม 180 แห่ง ใน 19 ธุรกิจ 
เป้าหมาย 10,000 คน การวิเคราะห์ของธนาคารโลก 
ประเทศไทย พ.ศ. 2557 มี GDP 13,149 พนัลา้นบาท 
ซ่ึงประเทศไทยเติบโตด้านการจา้งงานภาคบริการ
มากที่สุดร้อยละ 51.1 จากประชากรผูมี้งานท าที่ 
38.12 ล้านคน หากเทียบกับประเทศท่ีพฒันาแล้ว 
สิงคโปร์ ร้อยละ83.9 ประเทศญี่ปุ่ น ร้อยละ 70.9 
ทิศทางก าลังแรงงานก าลังลดลง แผน 12 ก าลัง
แรงงานลดลงร้อยละ 0.4   และแผน 13 ก าลงัแรงงาน
ลดลงร้อยละ 0.8 ภาระการคลงัเพิม่ขึ้น การผลิตพึ่งพา
แรงงานเพื่อนบ้านมากขึ้ น ด้วยประเทศไทยเข้าสู่
สงัคมสูงวยั 
 ผลิตภาพแรงงานไทยยงัต  ่า ความต้องการ
ก าลงัคนท างานที่มีทกัษะสูงขึ้น เพื่อเขา้สู่ประเทศที่มี
แรงงานค่าแรงสูง แต่ปัญหาประเทศไทยยงัติดกบัดกั
ความยากจน-ความเหล่ือมล ้า คนมีทกัษะสูง…รายได้
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เพิม่ และคนมีทกัษะต ่าจะตกงานเพิ่มขึ้น โดยนายทุน
น าหุ่นยนตจ์ะเขา้มาแทนที่ในการท างาน 
 ปัญหาสังคมที่ถูกครอบง าง่าย ขาดทกัษะคิด
วเิคราะห์ ไม่สามารถคดักรองเลือกรับ เช่นวฒันธรรม 
การปรับเปล่ียนเขา้กบั การเปล่ียนแปลงของโลก ซ่ึงมี
คนกลุ่มหน่ึงที่ประชุมในเวทีWorld Economic Forum 
2018 แลว้บอกว่า มนุษยต์อ้งเตรียมการเปล่ียนแปลง
คร้ังใหญ่ พร้อมที่จะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆแลว้ประเทศไทย
ก็ก าหนดไวใ้นการเปล่ียนแปลง หรือปรับเปล่ียนใน
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซ่ึงเม่ือถามผูใ้ชแ้รงงานวนัน้ี
วา่ มีประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัแรงงานหรือไม่ส่วนใหญ่
ไม่ทราบว่าต้องเปล่ียนแปลงอะไร แล้วเตรียมตัว
อย่างไรกับการเปล่ียนแปลงที่จะมาถึง และบทบาท
ของชุมชนต่อการพฒันาที่ย ัง่ยนื กรณีโรงไฟฟ้าและ
ท่ า เทียบเ รือ  ซ่ึ งการที่ จะ มีการสร้างโรงไฟฟ้า 
คุณสมบติัถ่านหิน จงัหวดักระบี่จะกระทบมากที่สุด 
คือ การใชเ้รือขนส่งถ่านหิน กระบี่เป็นแลมซาไซร์ มี
งานวิจยั 77 ประเทศหากมีโรงไฟฟ้าถ่านหินก็จะไม่
มาท่องเที่ยว และกระบี่ได้มีการโฆษณาเร่ืองการ
ท่องเที่ยวเกษตรกรรม มีพื้นหญ้าทะเล มีพระยูน 
มา้น ้ า การที่จะน าเรือขนถ่านหิน จุดที่จะสร้างโรงงาน
ถ่านหินคือแหล่งอาหารทะเล การสูบน ้ าทะเลก็จะมี
ตวัอ่อนสัตวน์ ้ า ขี้ เถา้ถ่านหินมีสารท่ีท าให้เกิดปัญหา
กระดูกสันหลงัสัตวน์ ้ า ซ่ึงพื้นที่เทพา จงัหวดัสงขลา 
มีชาวบา้นอยู่ทั้งวดั โรงเรียน ปอเนาะ มีการสูบน ้ า
ทะเลวนัละ 9,000 ลูกบาทเมตร และเม่ือสูบไปแลว้ก็
ทิ้งน ้ าร้อนลงทะเล ซ่ึงมีหินและปาการัง ความเป็นอยู่
และแหล่งอาหาร 

 นางสาวปรีดา ศิริสวสัด์ิ ผูแ้ทนมูลนิธิฟรีดริค 
เอแบ ร์ท  (FES) น า เสนอ  ความหมายของ Just 
Transition(JT)การเปล่ียนผ่านที่เป็นธรรม:ขบวนการ
แรงงานในต่างประ เทศ นั้ น  คื อ  ภาระในการ
เปล่ียนแปลงที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตอ้งไม่
โยนใหก้บัคนกลุ่มเดียว โดยนโยบายเพือ่ลดภาวะโลก
ร้อนต้องมีความเป็นธรรมต่อคนงาน นั่นคือ ช่วย
สร้างงานที่ดี เกิดงานที่มีคุณค่า และการคุม้ครองทาง
สังคม ความเป็นมาของการรณรงค์นั้ นมาจากการ
เรียกร้องของทหาร 

 
 ในช่วงของยุโรปที่ต ้องการให้ มีการจัด
สวัสดิการที่เป็นธรรมโดยได้รับการดูแล ยุคแรก 
สหรัฐอเมริกา หลงัสงคราม ลดก าลงัทหาร ทหารผ่าน
ศึกไดรั้บผลกระทบ ว่างงาน จึงมีการตั้งกองทุนเพื่อ
คนงาน (superfund for workers) ใชส้ าหรับอบรมฝึก
อาชีพและช่วยค่าครองชีพระหวา่งอบรม 
 ต่อมาเห็นว่า ช่ือน้ีเป็นภาพลบ เปล่ียนเป็น
กองทุนเพือ่การเปล่ียนผา่นที่เป็นธรรม(just transition 
fund) และถูกใช้กวา้งขวาง รวมทั้งการช่วยเหลือ
คนงานที่ได้รับผลกระทบหรือพลัดถ่ินจากนโยบาย
ส่ิงแวดลอ้ม 
การเปล่ียนผ่านท่ีเป็นธรรม กับ การเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดย 
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 ยคุที่ 1 ตั้งแต่ปี 1992-2008 ก่อนและหลงัการ
เจรจา “พิธีสารเกียวโต” พูดถึงประเด็นสังคมน้อย
มาก กลวักระทบเศรษฐกิจ 
 ยคุที่ 2 ปี 2008-2014 สหภาพแรงงานเขา้มามี
ส่วนร่วมมากขึ้ น มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้ น มี
งานวิจยัออกมา พบว่า มีโอกาสของงานใหม่ๆ  เกิด
แนวคิดเร่ืองงานสีเขียว 
 ยคุที่ 3 ปี 2015 ถึงปัจจุบนั  สหภาพแรงงาน
รณรงค์อย่างเข้มแข็ง จนค าน้ีได้รับการยอมรับใน 
“ขอ้ตกลงปารีส” รวมทั้งมีการยอมรับแนวปฏิบัติ
เร่ืองน้ีใน ILO 

 
 การเปล่ียนผ่านที่เป็นธรรม ใน “ข้อตกลง
ปารีส” ปี 2558 ขบวนการแรงงานสากลเป็นผูร้ณรงค์
เ รียกร้องจนได้รับการยอมรับ โดยข้อความใน
ขอ้ตกลง กล่าวว่า “ต้องค านึงถึงความจ าเป็นของการ 
เปล่ียนผ่านท่ีเป็นธรรมแก่ผู้ใช้แรงงาน และการสร้าง 
งานท่ีมีคุณค่า และอาชีพท่ีมีคุณภาพ ท่ีสอดคล้องกับ
การจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนาซ่ึงก าหนด
โดยแต่ละประเทศ” 
 อ ง ค์ ก า ร แ ร ง ง า น ที่ มี บ ท บ า ท  ITUC 
(สมาพนัธ์สหภาพแรงงานสากล) ได้รณรงค์เร่ือง
ขอ้ตกลงปารีส สร้างแนวปฏิบตัิ รณรงคใ์ห้น าไปใช้

จริง องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ให้มี
องค์กรไตรภาคียอมรับแนวปฏิบัติ สหภาพแรงงาน
ในประเทศต่างๆ สหรัฐฯ เดนมาร์ก แคนาดา เยอรมนั 
ออสเตรเ ลีย ฯลฯ น าหลักการไปปฏิบัติจริงใน
ประเทศ โดยแนวปฏิบตัิ ขอ้เสนอของ ITUC มีดงัน้ี
การลงทุนทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนตอ้งเน้นที่
การสร้างงาน/สถานประกอบการที่ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 การประเมินล่วงหน้าถึงผลกระทบของ
นโยบายปกป้องส่ิงแวดล้อมต่อการจ้างงาน แล้ว
วางแผนล่วงหน้า เพื่อชดเชยให้แก่ผูไ้ดรั้บผลกระทบ 
มีการปรึกษาหารือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งกวา้งขวาง 
เกิดการส่งเสริมการพฒันาอาชีพใหม่ให้แก่ผูไ้ด้รับ
ผลกระทบ เกิดการคุ้มครองทางสังคม และแผน
ปรับตัวส าหรับผูไ้ด้รับผลกระทบต้องหลากหลาย
ส าหรับแต่ละพื้นที่ เพื่อคุม้ครองเศรษฐกิจของชุมชน
ต่างๆ 
  ตวัอย่างในต่างประเทศ – สหรัฐอเมริกา 
ขอ้แนะน าส าหรับคนงานใชต่้อรองในการปิดเหมือง
ถ่านหิน ตอ้งเจรจาท าขอ้ตกลงเร่ืองงานกบัสหภาพที่
เป็นตวัแทนคนงานที่ได้รับผลกระทบ อบรมอาชีพ
ใหม่ และหางานใหม่ให้คนงาน ถ้าเขาตอ้งการ ให้
บ านาญท่ีเป็นธรรม และการดูแลสุขภาพแก่คนงานท่ี
ไม่มีงานใหม่และเลือกที่จะไม่อบรมฝึกอาชีพใหม่ มี
การสร้างงานที่เก่ียวกบัการฟ้ืนฟูพื้นที่นั้น ตอ้งให้ทุน
ส่งเสริมการสร้างอาชีพและพฒันาเศรษฐกิจในชุมชน 
และต้องให้ความส าคัญกับ “การสร้างงานที่ดีและ
เล้ียงดูครอบครัวได้” มากกว่า การอบรม อย่างเช่น 
การปฏิบตัิ – นโยบายเศรษฐกิจ – เดนมาร์ก คือ มี
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นโยบายเปล่ียนการผลิตพลังงานจากถ่านหินเป็น
พลังงานลม เร่ิมประมาณปี 1970 ถึงปี 2015 ลด
พลงังานถ่านหินลงคร่ึงหน่ึง เพิ่มพลังงานลมร้อยละ 
40 จา้งงานคนไดก้ว่า 30,000 คน และยงัเป็นผูผ้ลิต
กั ง หั น ล ม เพื่ อ ก า ร ค้ า ร า ย ใ หญ่ ข อ ง โ ล ก  ใ น
กระบวนการปรึกษาหารือเพือ่ปรับโครงสร้าง คนงาน
มีส่วนร่วม จึงกระตือรือร้นและสนับสนุนนโยบายน้ี 
เป็นตน้ 
 ตวัอยา่ง เยอรมนี คนงานเหมืองถ่านหินและ
เหล็ก จดัท านโยบายโดยปรึกษาหารือทุกภาคส่วน 
ก่อนตดัสินใจนโยบายส าคญั 4 ขอ้ 
 1. อุดหนุนค่าจา้งให้แก่การจา้งคนว่างงาน
และคนที่เส่ียงจะวา่งงาน 

 2. นโยบายตลาดแรงงานสนับสนุนการ
พฒันาสถานประกอบการ 
 3. สนบัสนุนการจา้งงานพร้อมกบัโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 4. การพฒันาแบบบูรณาการของพื้นที่เมืองที่
เป็นปัญหา 
 โดยปัจจัยส าคัญ ส าหรับคนใกล้เกษียณ – 
สนับสนุนการเกษียณก่อนอายุก าหนด โดยมีแผน
คุ้มครองรายได้ ส าหรับคนที่อายุย ังน้อย – มี
แผนพฒันาบุคลากรให้สามารถปรับเขา้กบังานใหม่
ไดใ้ชเ้วลา 40 ปี ลดจ านวนคนงานจาก 3.9 แสน เหลือ 
3.9 หม่ืน 
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ส านักงานสถิติแห่งชาติเผยตัวเลขว่างงานเพิ่ม  
 วนัที่ 15 กุมภาพนัธ ์2561 ส านกังานสถิติแห่งชาติ เผยแพร่รายงานสรุปผลการส ารวจ ภาวะการท างาน
ของประชากรเดือน มกราคม 2561 พบวา่ มีจ  านวนประชากรอาย ุ15 ปีขึ้นไป 56 ลา้นคน เป็นผูท้ี่อยูใ่นก าลงั
แรงงาน 37.79 ลา้นคน ผูมี้งานท า 37.07 ลา้นคน ผูว้า่งงาน 4.75 แสนคน และผูร้อฤดูกาล 2.43 แสนคน เม่ือ
เปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2560 พบวา่ จ  านวนผูมี้งานท าลดลง 1.4 แสนคน จาก 
37.21 ลา้นคน เป็น 37.07 ลา้นคน ผูว้า่งงานเพิม่ขึ้น 2.6 หม่ืนคน จาก 4.49 แสนคน เป็น 4.75 แสนคน และเม่ือ
เทียบผูว้า่งงาน เดือนธนัวาคม 2560 มี 3.64 แสนคน ขณะที ่ มกราคม 2561 มี 4.75 แสนคน เท่ากบัมีผูว้า่งงาน
เพิม่ขึ้น 1.11 แสนคน  
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 โดยอ่านรายงานทั้งหมดที่ : http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/ดา้นสงัคม/สาขาแรงงาน/

ภาวะการท างานของประชากร/ภาวะการท างานของประชากร61/Report_Jan18.pdf 

http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A361/Report_Jan18.pdf
http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib13/%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A361/Report_Jan18.pdf
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ค้าน ม.44 ตั้ งบอร์ดประกันสังคม ย ้าต้อง

เลอืกตั้ง 

 เม่ือวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2561 นายมนัส โกศล 
ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนท างาน (คปค.) 
แ ล ะ น า ย ส ม พ ร  ข วัญ เ น ต ร  ร อ ง ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย(คสรท.)ไดใ้ห้
สั ม ภ าษ ณ์  ก ร ณีก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง คณะก ร รม ก า ร
ประกันสังคมชุดใหม่ แทนที่คณะกรรมการชุดเดิม
ที่มาจากการแต่งตั้งด้วยค าสั่ง มาตรา44  ตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  40/2558 
เร่ือง การได้มาซ่ึงคณะกรรมการประกันสังคม ที่
ป รึ ก ษ า ข อ ง คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น สั ง ค ม 
คณะกรรมการการแพทย ์และคณะกรรมการกองทุน
เงินทดแทน เป็นการชัว่คราวเม่ือวนัที่ 5 พฤศจิกายน 
2558 ซ่ึงชุดที่แต่งตั้งนั้นก าลังจะหมดหมดวาระลง 
โดย พล.ต.อ.อดุลย ์แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ให้ไปหาแนวทางการเลือกตั้งที่
เหมาะสม และราคาท่ีเหมาะสม เพราะค่าด าเนินการ 3 
พนับา้นบาท แต่อยูว่าระเพยีง 2 ปี นั้นเห็นวา่ไม่คุม้ค่า 

 
 น า ย มนั ส  โ ก ศ ล  ป ร ะ ธ า น เ ค รื อ ข่ า ย
ประกนัสังคมคนท างาน (คปค.) ไดใ้ห้สัมภาษณ์ ว่า 
ตามมาตรา 8 พระราชบญัญติัประกนัสังคม (ฉบบัที่ 

4) พ.ศ. 2558 ระบุชดัให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ประกนัสังคม แต่จนบดัน้ีก็ยงัไม่มีการร่างเกณฑก์าร
เลือกตั้ง ซ่ึงเขา้ใจวา่ กระทรวงแรงงาน และส านักงาน
ประกนัสงัคม (สปส.) ก าลงัด าเนินการ ส่วนที่ว่าติดที่
การใช้งบถึง 3,000 ล้านบาทนั้ น งบดังกล่าวเป็น
ตวัเลขคร่าวๆ ที่ก่อนหน้าน้ีเคยเขา้ไปหารือกับทาง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซ่ึงก าหนดตวัเลข
จากการเลือกตั้งทัว่ไปอยูท่ี่ประชากรรายละ 87 บาท
ต่อคน งบประมาณเลือกตั้งทั้งหมดก็น่าจะประมาณ 
3,000 ลา้นบาท แต่ตวัเลขผูป้ระกนัตนจริงๆ มีอยูท่ี่ 13 
ลา้นคน ก็จะเท่ากบั 1,131 ลา้นบาท ซ่ึงไม่แน่ใจว่า
ตัวเลขที่  รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์อาจหมายถึง
ตัวเลขภาพรวมการเลือกตั้ ง  หรือมีการค านวณ
อย่างไร ซ่ึงจริงๆ แล้ว คปค. เสนอทางออก ซ่ึง
ประหยดังบไดม้ากกว่าคร่ึงหน่ึง โดยที่ผ่านมา คปค.
ได้ท  าหนังสือเสนอไปยงั นายจรินทร์ จักกะพาก 
ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานกรรมการ
ประกันสังคม เก่ียวกับโมเดลระเบียบการเลือกตั้ ง 
โดยการเลือกบอร์ดคร้ังน้ี จะแตกต่างจากบอร์ดชุด
เดิม ที่ คสช. แต่งตั้งไวเ้ม่ือปี 2558 ซ่ึงหมดวาระไป
แลว้เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2560 วาระละ 2 ปี และเดิม
กรรมการมีจ านวน 15 คน ฝ่ังละ 5 คน ทั้งฝ่ายรัฐ ฝ่าย
นายจา้ง และฝ่ายลูกจา้ง แต่ในกฎหมายใหม่ระบุให้มี
ทั้งหมด 21 คน ฝ่ายละ 7 คน โดยโมเดลของ คปค.
เสนอว่า ให้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ ง 77 เขต ใช้
ส านักงานประกันสังคมจังหวดัในการด าเนินการ 
และผูป้ระกนัตนมีสิทธิออกเสียงได ้1 เสียง  
 ส าหรับการเลือกจะแบ่งออกเป็นฝ่ายลูกจา้ง 
และฝ่ายนายจ้าง อย่างฝ่ายลูกจ้างจะท าการเลือก
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ผูแ้ทนเข้าไปในบอร์ดฯ จ านวน 7 คน โดยใช้วิธี
คัด เ ลื อ กจากพื้ นที่ แบ่ ง เ ป็นขั้ นต ่ าพื้ นที่ ไหน มี
ผูป้ระกนัตน 150,000 คน ให้มีผูแ้ทน 1 คนลงสมคัร
เป็นตวัแทนเขา้บอร์ด ขณะท่ีนายจา้งให้พิจารณาว่า
พื้นที่ไหนมีนายจา้งรวม 5,000 คน ให้มีผูแ้ทน 1 คน 
ซ่ึงรวมทั้ งประเทศจะมีผู ้แทนทั้ ง ฝ่ังนายจ้างและ
ลูกจา้ง ฝ่ายละ 125 คน หลงัจากนั้น ก็ให้มีการเลือก
ออกมาให้ได้ฝ่ายละ 7 คน ส่วนที่ว่าต้องมีการ
พจิารณา เพือ่ให้ประหยดังบประมาณ อาจมีขอ้เสนอ
เร่ือง ม.44 แต่งตั้งบอร์ดสปส. อีกคร้ังนั้น ทางเราไม่
เห็นดว้ย เพราะที่ผ่านมาบอร์ดชุดเดิมก็มาจาก ม.44 
ซ่ึงไม่จ าเป็นแล้ว และเราก็มี พ.ร.บ. ประกันสังคม 
ฉบบัที่ 4 พ.ศ. 2558 ใน ม.8 ก็ระบุชดัว่าตอ้งเลือกตั้ง 
จึงควรปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึง จากที่เคยหารือกัน
ทราบว่า จะใช้งบบริหารจัดการของส านักงานฯ
ประมาณ 10% ซ่ึงเป็นการเอามาจากดอกผลของเงิน
สมทบทั้ง 3 ฝ่าย ซ่ึงดอกผลดงักล่าวปกติก็น ามาใชใ้น
เร่ืองของการบริหารจดัการของส านกังานอยูแ่ลว้ เช่น 
เบี้ยประชุม หรือการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ไม่ได้
กระทบผู ้ประกันตน ในทางกลับกัน การมีการ
เลือกตั้งเช่นน้ีจะส่งผลดีต่อผูป้ระกนัตน เพราะท าให้
เกิดการมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง เน่ืองจากที่ผ่านมาการ
คดัเลือกกรรมการเขา้มานั่งในบอร์ดฯ ในส่วนของ
ผูป้ระกนัตนจะมาจากสหภาพแรงงานแห่งละ 1 เสียง 
ซ่ึงถือวา่นอ้ยเกินไป เพราะบางสหภาพแรงงานก็อาจ
มีคนไม่ถึงพันก็ มี  ดังนั้ น  การเลือกตั้ งจะท าให้
ผูป้ระกันตนทุกคนมีสิทธิมีเสียงในการเลือกผูแ้ทน
เพือ่มารักษาสิทธิประโยชน์ของตน 
 นา ยสมพร  ข วัญ เนต ร  ร อ งป ร ะ ธ าน
คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) 
กล่าวว่า หากจะใช ้ม. 44 ไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอน 
เพราะกฎหมายระบุอยูแ่ล้วว่า ตอ้งมีการเลือกตั้ง ซ่ึง 
พ.ร.บ. ประกนัสังคม ฉบบัที่ 4 ออกมาตั้งแต่ปี 2558 

และให้ออกระเบียบเลือกตั้งภายใน 180 วนั แต่พอ
บอร์ด สปส. มาจากค าสัง่ คสช. ก็ท  าให้ถูกละเวน้ แต่
เห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขบัเคล่ือน
เร่ืองน้ี ทาง คสรท. ก็ติดตามอยูว่า่จะด าเนินการเร่ืองน้ี
อยา่งไร ซ่ึงจ านวนตวัเลขที่บอกวา่ตอ้งใชง้บประมาณ
ถึง 3 พันล้านบาทนั้ น จริงๆไม่ถึง เท่าที่ทราบ
ประมาณ 1,000 กว่าลา้นบาท แต่ทาง สปส. ก็มองว่า
เยอะเกินไป ซ่ึงล่าสุดแม้ทาง คปค. จะเสนอโมเดล
ลดลงมาเหลือ 500 ลา้น ก็ยงัมีกระแสข่าวว่าเยอะไป
อีก ซ่ึงก็กงัวลเหมือนกนัวา่ จะเป็นหนทางให้ใช ้ม.44 
หรือไม่ แต่หากเป็นเช่นนั้น ทาง คสรท. ไม่ยนิยอม
และจะออกมาเคล่ือนไหวอยา่งแน่นอน 
 โดยทั้งน้ี คณะกรรมการสมานฉันทแ์รงงาน
ไทย เห็นวา่ หวัใจของการปฏิรูประบบประกนัสังคม
คือการบริหารจดัการที่เป็นอิสระ โปร่งใส มีส่วนร่วม
ตรวจสอบได ้ซ่ึงไดมี้การเสนอต่อหลายรัฐบาล โดยมี
สาระส าคญั  5 ประเด็น หลกัๆดงัน้ี 
 1.  ประกันสังคมต้อง เ ป็นองค์กรอิสระ 
กล่าวคือ ส านักงานประกันสังคมต้องเป็นองค์กร
อิสระที่ก  าหนดระเบียบวิธีการในการบริหารจดัการ
ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคไ์ดเ้องเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัความเป็นจริง และผูจ่้ายเงินสมทบมีสิทธิก าหนด
นโยบาย การปฏิบัติ สิทธิประโยชน์ มีส่วนร่วมใน
การบริหารองค์กร ตรวจสอบ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ตดัสินใจ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูป้ระกันตนอย่าง
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แทจ้ริง สงักดักระทรวงแรงงานภายใตก้ารก ากบัดูแล
ของนายกรัฐมนตรี 
 2. ความโปร่งใส กระบวนการการตรวจสอบ 
กล่าวคือ กิจการของส านักงานประกนัสังคมมีความ
จ าเป็นอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ในการปรับปรุงการ
บริหารจัดการให้มีความโปร่งใส มีกระบวนการ
ตรวจสอบเพื่ อ ให้ เ กิ ดประ สิท ธิภาพ  และ เ กิด
ประสิทธิผลที่ดีที่สุด จนกระทัง่ไดรั้บการยอมรับจาก
ผูป้ระกันตน และผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องทั่วไปว่า กิจการมี
ระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Governance) 
 3. หน่ึงคนหน่ึงเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการ
ประกนัสงัคม กล่าวคือ ผูป้ระกนัตนทุกคนควรมีสิทธิ
เลือกตั้งคณะกรรมการประกนัสังคมในลกัษณะหน่ึง
คนห น่ึ ง เ สี ย ง  ต้อ ง มี ก า รแก้ไขอ งค์ประกอบ
กระบวนการไดม้า คุณสมบตัิ อ  านาจหนา้ที่ และวาระ
การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของ
คณะกรรมการประกันสังคม เพื่อเป็นหลักประกัน
ชัดเจนให้ได้มาซ่ึงประธานกรรมการ  กรรมการ
ผูแ้ทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายผูป้ระกันตนซ่ึงมาจากการ
เ ลื อ ก ตั้ ง โ ด ย ต ร ง ข อ ง น า ย จ้ า ง แ ล ะ
ผูป้ระกนัตน  ผูท้รงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ 
ความเหมาะสม และไม่มีส่วนได้เสียในกิจกรรมที่
กระท ากบัส านกังานทั้งโดยตรงและโดยออ้ม 
 4. บตัรเดียวรักษาไดทุ้กโรงพยาบาลคู่สัญญา 
กล่าวคือ ผูป้ระกนัตนและคู่สมรสตอ้งมีสิทธิเขา้รับ
บริการทางการแพทยต์ามความตอ้งการหรือความ
สะดวกในแต่ละคร้ังของตนเองเฉกเช่นเดียวกับ
ประชาชนทัว่ไป ที่เขา้รับการรักษาหรือบริการทาง
การแพทยจ์ากสถานพยาบาลใดก็ไดต้ามความสะดวก
หรือความตอ้งการของตน การขยายสิทธิประโยชน์
ควรให้ผู ้ประกันตนเข้า ถึงสิทธิประโยชน์อย่าง

รวดเร็ว ตรงตามสิทธิ และเหมาะสมกับสภาพงาน
ของคนท างาน 
 5. ประกนัสังคมถว้นหน้าเพื่อคนท างานทุก
คน กล่าวคือ  การประกันสังคมเป็นหลักการท่ี
คนท างานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งร่วมกันสมทบเป็น
กองทุนเพือ่ประโยชน์ของผูป้ระกนัตนในอนาคตเม่ือ
เกิดเหตุใดเหตุหน่ึงจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผูป้ระกันตน ดังนั้ น 
คนท างานทุกคนควรเขา้สู่ระบบประกันสังคมเพื่อ
อยา่งนอ้ยเป็นหลกัประกนัใหก้บัตนเอง 

รายงานโดย วาสนา ล าดี 

3 องค์กรแรงงานแถลงยุติการคุกคามละเมิด
สิทธิประชาชนและคนือ านาจอธิปไตย 

 เม่ือวนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2561 แถลงการณ์ 
สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่ง
ประเทศไทย (สศกท.) สหพนัธ์แรงงานอุตสาหกรรม
ส่ิงทอการตัดเย็บเส้ือผ้าและผลิตภัณฑ์หนังแห่ง
ประเทศไทย (สพท.) กลุ่มสหภาพแรงงานยา่นรังสิต
และใกล้เคียง (กสรก.) เร่ือง ยุติการคุกคามละเมิด
สิทธิประชาชนและคืนอ านาจอธิปไตยใหป้วงชนชาว
ไทยโดยเร็วโดยเน้ือหาแถลงการณ์มีดงัน้ี   
 พีน่อ้งประชาชน ผูรั้กประชาธิปไตยทั้งหลาย 
เม่ือประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองของเผด็จ
การทหารเต็ม รูปแบบ จ ากการยึดอ านาจของ
ประชาชนไปเกือบ 4 ปี ด้วยค าที่ว่า “คืนความสุข
ใหก้บัประชาชน” แต่ไม่เป็นตามท่ีสญัญาไว ้แต่ท าให้
เศ รษฐกิ จของประ เทศตกต ่ า อ ย่า ง น่ า ใจหา ย 
โดยเฉพาะผลผลิตภาคเกษตร ข้าว ยางพารา ชาว
ประชาพากนัร้องเรียน การท าสวน การท าไร่ การท า
ประมงยงัอยูไ่ม่ได ้ผูใ้ชแ้รงงานไดรั้บผลกระทบ ดว้ย
การขึ้นค่าจา้งขั้นต ่าไม่ใชห้ลกัเกณฑเ์ดิมที่ตอ้งเท่ากนั
ทัว่ประเทศ ประกันสังคมขยายอายุการรับเงินชรา
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ภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี กองทุนส ารองเล้ียงชีพถูก
ท าลายหลกัการที่ให้สมทบฝ่ายละเท่ากนั การปราบ
ทุจริตคอรัปชั่น จดัการไม่ไดใ้นกลุ่มพวกพอ้งตวัเอง 
ทั้งเรือด าน ้ า นาฬิกาหรู สังคมยงักงัขา ดา้นการศึกษา 
การสาธารณสุข ประชาชนขาดการดูแล รัฐพยายาม
ท าลายระบบประกนัสุขภาพ รัฐมีแต่เก็บภาษีเพิ่มกบั
ประชาชน พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 
ค าสั่ ง  คสช.  ม .44 เ ป็น ปัญหา อุปสรรค ต่อ
ประชาชน  ผู ้ใช้แรงงาน ในการเรียกร้องระดับ
นโยบาย กลุ่มใด ฝ่ายใด ผูใ้ด ที่มีความเห็นต่าง คสช.
ไม่รับฟัง แต่กลบัตั้งขอ้กล่าวหา ท าการปราบ จบักุม 
คุมขงั 
 รัฐบาล ของคสช.ได้กระท าการในส่ิงที่
รัฐบาลทั่วไปไม่ท ากัน โดยเฉพาะการใช้ค  าสั่ ง
หัวหน้า คสช. ที่ 3 /2558 ที่จับกุม กับกลุ่มนิสิต
นักศึกษา ประชาชนผูรั้กความเป็นธรรม ที่เข้าร่วม
กิจกรรม “นัดรวมพลประชาชนอยากเลือกตั้ง แสดง
พลงัตา้นสืบทอดอ านาจ คสช.” เรียกร้องให้รัฐบาล
จัดการเลือกตั้ งโดยเร็ว และการเดินมิตรภาพเพื่อ
ปกป้องหลกัประกนัสุขภาพและพฒันาให้เป็นระบบ
รัฐสวสัดิการ แม้ว่าศาลปกครองมีค  าสั่งห้ามปิดกั้น 
ขัดขวาง แต่ก็ มีการจับกุมแกนน า  และบุคคลที่
สนับสนุน ซ่ึงเป็นการใชเ้สรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 เป็นส่วนหน่ึงของสิทธิ
มนุษยชนท่ีได้รับการรับรอง เป็นกติการะหว่าง
ประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและการเมือง ซ่ึงประเทศ
ไทยมีพนัธะกรณีที่จะตอ้งปฏิบตัิตาม 
 สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนยก์ลางแรงงาน
แห่งประ เทศไทย  (สศกท. )  สหพันธ์แรงงาน
อุตสาหกรรมส่ิงทอการตดัเยบ็เส้ือผา้และผลิตภณัฑ์
หนังแห่งประเทศไทย (สพท.) กลุ่มสหภาพแรงงาน

ยา่นรังสิตและใกลเ้คียง (กสรก.) สมาชิก 145 สหภาพ
แรงงาน จึงเรียกร้องต่อ หวันา้ คสช. และรัฐบาล ดงัน้ี 
 1. การใช้สิทธิเสรีภาพ 
 – ให้ยติุการด าเนินคดีกบักลุ่มเดินมิตรภาพ
ทั้งหมด รวมทั้งกลุ่มนักศึกษา ประชาชนที่เรียกร้อง
ใหมี้การเลือกตั้ง 39 คน โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
 – ให้ยกเลิกค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3 /2558 
โดยเร็ว รวมทั้ งให้ยก เลิกกฎหมายที่จ  ากัดสิทธิ
เสรีภาพ ของประชาชน คือ  พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ.2558 ค าสั่ง คสช. ม.44 ซ่ึงขดัต่อ
รัฐธรรมนูญ ปี 2560  

2. การเมอืง 
– ใหจ้ดัการเลือกตั้งโดยเร็ว (เลือกตั้งปีน้ี)เพือ่ 

คืนอ านาจอธิปไตยใหก้บัปวงชนชาวไทย 
 โดยเม่ือวนัที่ 20 มกราคม 2561 เครือข่ายภาค
ประชาชนองคก์รต่างๆได ้แถลงการณ์ยนืยนัเสรีภาพ
ในการชุมนุม “We Walk…เดินมิตรภาพ” ดงัน้ี 
 ตามท่ีเครือข่ายประชาชนในนาม People GO 
Network ได้จัดงาน “We Walk…เดินมิตรภาพ” 
ระหวา่งวนัที่ 20 มกราคม 2561 – 17 กุมภาพนัธ์ 2561 
เพือ่รณรงคใ์หป้ระชาชนตระหนกัถึงปัญหาทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อม เกษตรทางเลือก หลักประกันสุขภาพ 
และการใช้สิท ธิ เสรีภาพ โดยการเ ดิน เท้าจาก
กรุงเทพมหานครถึงจงัหวดัขอนแก่น โดยผูจ้ดังานได้
ด าเนินการแจ้งการชุมนุมตามพระราชบัญญัติการ
ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 2561 ไปยงัเจา้หน้าที่
ต ารวจ สภ.คลองหลวงซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในการด าเนิน
กิจกรรม ตั้งแต่วนัที่ 17 มกราคม 2561 แลว้นั้น วนัที่ 
19 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ต  ารวจได้ตอบกลับ
หนังสือแจ้งการชุมนุมสาธารณะระบุว่า จากการ
ตรวจสอบกิจกรรมมีพฤติการณ์จ าหน่ายเส้ือยดืซ่ึงมี
ข้อความส่ือความหมายในทางการเมือง และการ
ชกัชวนให้ประชาชนทัว่ไปร่วมลงลายมือช่ือยกเลิก



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

28 
 

กฎหมาย ซ่ึงไม่ใช่การชุมนุมสาธารณะที่เจ้าหน้าที่
ต  ารวจมีอ านาจดูแล แต่เป็นการมั่วสุม หรือชุมนุม
การเมือง ตามขอ้ 12 ของค าสัง่หัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 
ซ่ึงหากฝ่าฝืนตอ้งรับโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน ปรับ
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ องคก์รสิทธิ
มนุษยชนซ่ึงลงนามทา้ยแถลงการณ์น้ี มีความเห็นต่อ
ขอ้ช้ีแจงดงักล่าว ดงัน้ี 
 1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติไดมี้ขอ้สงัเกตเชิงสรุปต่อประเทศไทย
เม่ือมีนาคม 2560 แสดงถึงความกงัวลในการบงัคบัใช้
ค  าสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/58 และเสนอแนะให้ไทย
ประกนัสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก การจ ากดัหรือ
ห้ามด าเนินกิจกรรม “We Walk…เดินมิตรภาพ” ซ่ึง
เป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและเป็นการ
ชุมนุมโดยสงบนั้น จึงขดัต่อขอ้ 19 และขอ้ 21 ของ
กติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (ICCPR) ที่ไทยเป็นภาคี 
 2.  พระราชบญัญตัิการชุมนุมสาธารณะพ.ศ.
2558 มีวตัถุประสงคมุ่์งคุม้ครองพื้นที่สาธารณะโดย
ไม่ได้จ  ากัดประเภทของการชุมนุมไวแ้ต่อย่างใด 
เจา้หนา้ที่ต  ารวจ สภ.คลองหลวง ซ่ึงเป็นเจา้พนักงาน
ดูแลการชุมนุมสาธารณะจึงมีอ านาจในการดูแลและ
คุม้ครองการใช้เสรีภาพการชุมนุมในพื้นที่ดังกล่าว 
การปฏิเสธวา่การชุมนุมอยูน่อกเหนือจากอ านาจของ
ตนนั้น อาจถือเป็นการปฏิเสธการท า “หน้าที่” ตาม
พระราชบญัญตัิการชุมนุมสาธารณะ 
 3. ค าสั่งหัวหน้าคสช.ท่ี 3/2558 ซ่ึงออกตาม
มาตรา 44 รัฐธรรมนูญ 2557 นั้นเปิดช่องให้เจา้หน้าที่
ใช้ดุลพินิจระบุขอบเขตของการชุมนุม หรือมั่วสุม
ทางการเมือง ไดอ้ยา่งกวา้งขวา้ง โดยปราศจากความ
รับผดิ กลายเป็นปัจจยัทางกฎหมายที่จ  ากดัและละเมิด
ซ่ึงสิทธิข้างต้นเกินความจ าเป็นและไม่ได้สัดส่วน 
องค์กรสิทธิมนุษยชนตามรายช่ือข้างท้ายขอย  ้าว่า 

ค  าสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ขดัต่อมาตรา 34 และ
มาตรา 44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ซ่ึ งรับรองเสรีภาพในการ
แสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมไว ้และขดัต่อ
หลกันิติรัฐซ่ึงเรียกร้องให้ตรวจสอบทุกอ านาจ อยา่ง
ชดัแจง้ 
 4. การรวมรายช่ือเพื่อเสนอกฎหมายของผูมี้
สิทธิเลือกตั้ง เป็นการใชสิ้ทธิโดยตรงของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2560 มาตรา 
133 (3) มิใช่การมัว่สุม หรือชุมนุมทางการเมือง ที่ขดั
กบัขอ้ 12 ของค าสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 แต่อยา่ง
ใด การบงัคบัใชค้  าสัง่หา้มการชุมนุมทางการเมืองต่อ
การด าเนินกิจกรรมเดินมิตรภาพ แม้เป็นการสร้าง
ความหวาดกลวัแก่ประชาชน แต่ยิง่ตอกย  ้าให้เห็นถึง
สถานการณ์การคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
และเห็นถึงความจ าเป็นในการรวบรวมรายช่ือเพื่อ
เสนอกฎหมายให้ยกเลิกค าสั่งดงักล่าว ในปัจจุบนัได้
เป็นอยา่งดี 
 ด้วยเหตุผลข้างต้น องค์กรสิทธิมนุษยชน
ประกอบด้วย ศูนยท์นายความเพื่อสิทธิมนุษยชน 
มูลนิธินิติธรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้ม สมาคมนักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชน มูลนิธิศูนยข์อ้มูลชุมชน มูลนิธิผสาน
วฒันธรรม และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
จึ ง เ รี ย ก ร้อ ง ให้ เ จ้ า หน้ าที่ รั ฐ ยุ ติ ก า ร ใช้ค  า สั่ ง
หัวหน้าคสช.ที่  3/58 และเคารพเสรีภาพในการ
แสดงออกและการชุมนุม ตลอดทั้ งอ านวยความ
สะดวกแก่ผูจ้ ัดงาน ผูเ้ข้าร่วม และประชาชน ตาม
อ า น า จหน้ า ที่ ที่ บัญญั ติ ไ ว้ รั ฐ ธ ร ร ม นู ญแ ห่ ง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 และ
พระราชบญัญตัิการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 
 ทั้งน้ี การด าเนินกิจกรรม “We Walk…เดิน
มิตรภาพ” เม่ือวนัที่15 กุมภาพนัธ ์2561  ศาลปกครอง
สูงสุดมีค  าสั่งยนืตามค าสั่งของศาลปกครองกลาง ที่
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ให้ผูบ้ญัชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สั่งการให้ผู ้
บัญชาการต ารวจภูธรภาค 3 และผู ้บัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 4 ไม่ปิดกั้น ขดัขวาง การชุมนุมและ
คุม้ครองความสะดวกของประชาชนในกิจกรรม “We 
walk เดินมิตรภาพจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต มุ่งสู่จงัหวดัข่อนแก่น” โดยผบ.ตร.สั่งการให้ผู ้
บัญชาการต ารวจภูธรภาค 3 และผู ้บัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 4 ในฐานะเจ้าพนักงานดูแลการ
ชุมนุมสาธารณะมิใหก้ระท าการใดๆ ที่มีลกัษณะเป็น
การปิดกั้น ขดัขวางในการใช้เสรีภาพในการชุมนุม
ของนายเลิศศกัด์ิ ค  าคงศกัด์ิ กบัพวกรวม 4 คน ผูฟ้้อง
คดี และผูร่้วมชุมนุมภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 
และใช้อ านาจหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะและ
รักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนโดยเคร่งครัด ส่วนเหตุผลที่ศาลปกครอง
สูงสุดมีค  าสั่งยืนตามค าสั่งศาลปกครองกลางระบุว่า 
เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะเป็นสิทธิและเสรีภาพ
ที่ส าคญัประการหน่ึงของประเทศที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยซ่ึงรัฐธรรมนูญรับรองไว ้แต่จะ
ถูกจ ากัดไดเ้ฉพาะแต่กรณีเพื่อรักษาความมัน่คงของ
รัฐ ความปลอดภยัสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ซ่ึง พ.ร.บ.การชุมนุม
สาธารณะ พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดหลักเกณฑก์ารใช้
สิทธิชุมนุมสาธารณะไว ้และทาง“We Walk…เดิน
มิตรภาพ” ไดแ้จง้เร่ืองการชุมนุมต่อผูก้  ากบัการสถานี
ต ารวจภูธรคลองหลวงแล้ว  ผู ้ก  ากับการสถานี
ต ารวจภูธรคลองหลวงไม่ได้มีค  าสั่งให้แก้ไขหรือ
ค า สั่ ง ห้ า ม ก า ร ชุ ม นุ ม แ ต่ อ ย่ า ง ใ ด  แ ล ะ จ า ก
พยานหลักฐานมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต  ารวจในสังกัดของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ผูถู้กฟ้องคดีที่ 1 มีการปิดกั้น ขดัขวาง 
 ต่อมาก ลุ่ม กิจกรรม“We Walk…เ ดิน
มิตรภาพ” ไดเ้ดินทางไปถึงจงัหวดัขอนแก่น เม่ือวนัที่ 

16 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยจดัแบ่งเป็น 4  เส้นทาง 4 
ประเด็น โดยเส้นทางแรกคือเร่ืองประชาธิปไตยและ
รัฐธรรมนูญ  เส้นทางต่อมาคือเร่ืองหลักประกัน
สุขภาพและรัฐสวสัดิการ  เสน้ทางท่ี 3 คือเร่ืองเกษตร
และความมั่นคงทางอาหาร และเส้นทางสุดทา้ยคือ
เร่ืองทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มและสิทธิชุมชน โดยที่ทุก
เส้นทางที่ได้ก  าหนดการเดินนั้นได้มารวมตวักันที่
อนุสาวรียป์ระชาธิปไตยเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
เดินเขา้สู่ตวัเมืองขอนแก่น ทนัทีท่ีนักเคล่ือนไหวได้
เ ดิ น ท า ง ม า ถึ ง บ ริ เ ว ณ ด้ า น ห น้ า อ นุ ส า ว รี ย์
ประชาธิปไตย ไดแ้สดงออกทางสัญลกัษณ์ ดว้ยการ
ปักธงที่ตอ้งการส่ือสารต่อสาธารณชนใน 4 ประเด็น 
ได้แก่ หลักประกันสุขภาพ ความมั่นคงทางอาหาร 
สิทธิชุมชน และสิทธิทางการเมืองในรัฐธรรมนูญ
ใหม่ 

เรียบเรียงโดย วาสนา ล าดี  

สรส.เร่งรัฐบาลซ้ือรถไฟฟ้าแก้ปัญหาผู้โดยสาร
แออดั 
 เม่ือวนัที่ 7 กุมภาพนัธ์  2561 สมาพนัธ์
แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ ์(สรส.)  น าโดย       นาย  
สาวทิย ์แกว้หวาน เลขาธิการฯไดเ้ขา้ยืน่หนังสือ เร่ือง 
ขอใหพ้จิารณาสัง่การให้มีการซ้ือขบวนรถไฟฟ้าโดย
เร่งด่วนเพื่อแก้ไขความแออัดของผู ้โดยสาร ถึง      
พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้ือหา
หนงัสือมีดงัน้ี 
 ด้วยความ นิยมในก ารโดยบ ริการ เ ดิน
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตล้ิงก์ของประชาชนและผูโ้ดยสาร
ที่เพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีสถิติสูงสุดของ
การใช้บริการในเดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา เป็น
จ านวนที่มากถึง 85,221 คนต่อวนั หรือ 1,997,815 
คนต่อเดือน เกินขีดความสามารถในการให้บริการ
ของ บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ  ากดั ที่ปัจจุบนัมีขบวน
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รถไฟฟ้าเพียง 9 ขบวนๆ ละ 3 ตู ้สามารถรองรับ
ความจุของผูโ้ดยสารไดเ้พยีง 72,000 คนต่อวนัเท่านั้น 

ท าให้เกิดความแออัดของผูโ้ดยสารท่ีมาใช้บริการ 
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการให้บริการและความ
ปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ  ที่ผ่านมา บริษทั รถไฟฟ้า 
ร.ฟ.ท. จ  ากัด ไดแ้กปั้ญหาความแออดัของผูโ้ดยสาร 
ดว้ยการยกเลิกขบวนรถด่วนและถอดที่นั่งออกจาก
ขบวนรถ ด่วน เพื่ อให้สามารถรองรับจ านวน
ผูโ้ดยสารให้มากขึ้ น รวมทั้งแผนการเปล่ียนตู้ขน
กระเป๋าโดยสารมาเป็นตูข้บวนรถโดยสารแทน ที่จะ
ด าเนินการ แต่ก็จะรองรับผูโ้ดยสารไดเ้พียง 83,342 
คนต่อวนัเท่านั้น ยงัไม่เพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณ
ผูโ้ดยสารที่เพิม่มากขึ้นในแต่ละวนัได ้
 สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ หรือ 
สรส. ซ่ึงจัดตั้ งโดยองค์กรสมาชิกที่ เ ป็นสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจกว่า 44 แห่ง และมี สหภาพ
แรงงานรัฐวสิาหกิจ รถไฟฟ้า เป็นองคก์รสมาชิกดว้ย 
ไดรั้บหนงัสือขอความช่วยเหลือจาก สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ รถไฟฟ้า  ในการร่วม เ รียก ร้องให้
นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรัฐบาลและ
ประธานคณะกรรมการนโยบายและก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ ให้เ ร่งรัดสั่งการให้มีการซ้ือขบวน
รถไฟฟ้าโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขความแออัดของ
ผูโ้ดยสาร  ดงันั้น สรส. จึงกราบเรียนมายงัท่าน เพื่อ
ร่วมสนับสนุนการเรียกร้องของ สหภาพแรงงาน
รัฐวสิาหกิจ รถไฟฟ้า และขอให้พิจารณาสั่งการให้มี

การเร่งรัดการจดัซ้ือขบวนไฟฟ้าจ านวน 7 ขบวน โดย
เร่งด่วน โดยมีเหตุผลสนบัสนุน ดงัน้ี 
 1.  เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาความแออดัของ
ผูโ้ดยสาร อันเน่ืองจากปริมาณขบวนรถไฟฟ้ามีไม่
เพียงพอต่อปริมาผูโ้ดยสารที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี 
และที่ส าคัญ เพื่อให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ  ากัด 
สามารถใหบ้ริการระบบขนส่งมวลชนดว้ยระบบราง 
(รถไฟฟ้า) ที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองการใช้งาน
ของผู ้โดยสาร และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 
 2.  การใช้ขบวนรถไฟฟ้าที่มีอยู่ในขณะน้ี 
ให้บริการแก่ผูโ้ดยสารที่เกินขีดความสามารถ ท าให้
ขบวนรถไฟฟ้าไม่สามารถหยดุให้บริการ เพื่อท าการ
ซ่อมบ ารุงแบบ Preventive maintenance ตามก าหนด
ระยะเวลาของแผนซ่อมบ ารุงขบวนรถไฟฟ้าได ้
เน่ืองจากตอ้งน าขบวนรถออกให้บริการแก่ผูโ้ดยสาร
ที่มีจ  านวนมากตลอดเวลา ขบวนรถไฟฟ้าที่น าออก
ให้บริการอย่างหนักจะเกิดความเส่ือมสภาพของ
อุปกรณ์ของขบวนรถเร็วกว่าที่ก  าหนด อนัเป็นเหตุที่
ท  าให้ตอ้งส้ินเปลืองงบประมาณเพิ่มขึ้นในการซ่อม
อุปกรณ์ที่เส่ือมสภาพ และยงัส่งผลท าให้อายกุารใช้
งานของขบวนรถไฟฟ้ามีอายกุารใช้งานที่สั้ นลงอีก
ด้วย ส่งผลกระทบในระยะยาวต่อ คุณภาพการ
ให้บริการได้ ซ่ึงผูท้ี่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือ
ประชาชนผูใ้ชบ้ริการ 
 3. คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติในการประชุม
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 3 ธนัวาคม 2556 เห็นชอบ
โครงการจดัหารถไฟฟ้าธรรมดา (City Line Airport 
Rail Link) จ านวน 7 ขบวน ขบวนละ 4 ตู ้ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่ม
รายไดเ้ชิงพาณิชยด์า้นการโดยสารรถไฟฟ้า เพิม่ความ
ปลอดภยัในการเดินขบวนรถไฟฟ้า และแก้ปัญหา
ปริมาณผู ้โดยสาร ซ่ึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้ นอย่าง
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ต่อเน่ือง ท าให้ขบวนรถไฟฟ้าธรรมดา ที่บริษทัฯ มี
อยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน แต่กระนั้นก็ตาม ก็ยงั
ไม่มีการด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ดงัที่กล่าว โดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งอา้งว่า ให้รอความชดัเจน
ของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวนัออก (EEC) ก่อน โดยเฉพาะโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน ซ่ึง สรส. มีความเห็นว่า 
การจดัซ้ือขบวนรถไฟฟ้าเพื่อแก้ไขความแออัดของ
ผูโ้ดยสารที่ใช้บริการในขณะน้ีเป็นคนละเร่ืองกับ
แผนโครงการ EEC ที่ยงัไม่มีความชดัเจนในขณะน้ี 
และไม่มีความชดัเจนว่า โครงการรถไฟความเร็วสูง
เช่ือม 3 สนามบิน จะด าเนินการให้แลว้เสร็จเม่ือไหร่ 
ซ่ึงจะใชเ้วลาอีกหลายปี แต่ผูโ้ดยสารที่ใชบ้ริการเดิน
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตล้ิงก์ ไม่สามารถรอได้ เพราะ
สภาพความแออดัจะรุนแรงมากขึ้นเร่ือยๆ และส่งผล
กระทบต่อคุณภาพบริการและความปลอดภัยของ
ผูโ้ดยสาร หากยงัไม่เร่งรีบแกไ้ข 

เรียบเรียงโดย วาสนา ล าดี 

เครือข่ายแรงงานร่วมเทใจให้เทพา ยุติโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน - “We Walk…เดนิมติรภาพ” 
 เม่ือวนัที่ 18 กุมภาพนัธ ์2561 คณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)  สมาพนัธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์(สรส.)น าโดยนายสาวิทย ์แก้ว
หวาน ประธานคสรท และเลขาธิการสรส. นายชาลี 
ลอยสูง รองประธานคสรท. นางอภนัตรี เจริญศกัด์ิ  
รองประธานฝ่ายสตรีและเยาวชน คสรท. นายยงุยทุธ ์
เม่นตะเภา ประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย นางสาวเรืองรุ่ง วิเชียรพงษ์ ฝ่ายสตรี
และเยาวชนTeam  นายลาเร่ อยู่เป็นสุข ประธาน
สหพนัธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย และ
กรรมการสหภาพแรงงานกลุ่มต่างๆ รวมถึงสมาพนัธ์

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ (สรส.) ได้เดินทางไป
ร่วมเทใจใหเ้ทพาร่วมเป็นคนไม่เอาถ่าน กบัเครือข่าย
ปกป้องสองฝ่ังทะเลกระบี่-เทพายติุโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ซ่ึงชาวอ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา และจงัหวดักระบี่ที่
ได้อดข้าวประท้วง  เพื่อให้ รัฐบาลยุติการสร้าง
โ ร ง ไ ฟ ฟ้ า ถ่ า น หิน  ณ  บ ริ เ วณหน้ า อ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติ (UN) ถนนราชด าเนิน ทั้ งน้ีทาง
แรงงานยงัมีการน าน ้ า ด่ืม สตรีTeam อาหาร และ
ผลไมไ้ปมอบใหผู้ชุ้มนุมอีกดว้ย 

 
 โดยวนัที่ 13 กุมภาพนัธ ์2561 ชาวบา้นหลาย
พื้นที่และภาคเอกชน ได้ร่วมกันชุมนุมคดัค้านการ
สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 80 เมกกะวตัตข์องการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่จะสร้างขึ้นในพื้นที่ 
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ มีประกาศเจตนารมณ์ และ
รณรงค ์และวนัที่ 17 กุมภาพนัธ2์561ไดเ้ดินทางมายงั
ท า เนียบรัฐบาล และปักหลักชุมนุมอดอาหารที่
สหประชาชาติ จนกว่ารัฐบาลจะยกเลิกการสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยแหล่งถ่านหินเป็นทรัพยากร
พลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่สร้างผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนมานานเม่ือ 50 ปีก่อน ที่จะ
มีการต่อตา้นการขยายโรงไฟฟ้า และการสร้างท่าเรือ
เพื่อขนส่งถ่านหิน ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อระบบ
นิเวศน์ ส่งผลกระทบต่อแหล่งหญ้าทะเล และแนว
ปะการัง แหล่งอนุรักษ์และแหล่งประมง ชาวกระบี่
ไม่ตอ้งการใหจ้งัหวดัถูกท าลายจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
และต้องการรักษาแหล่งอาหาร การเกษตร การ
ท่องเที่ยว สืบไปเป็นมรดกส าคญัของลูกหลาน 
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 ต่อมาวันที่  20 ก.พ.61 ผู ้ชุมนุมเครือข่าย
ปกป้องสองฝ่ังทะเลฯ ร้องไห้ดว้ยความดีใจ หลงัจาก
มีการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงร่วมกบั นายศิริ จิระพงษ์
พนัธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อถอนรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพหรือ  EHIA 
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาฉบบัที่อยู่ระหว่าง
การพจิารณาของคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ
และโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ีฉบบัใหม่ออก
จากส านั ก ง านนโยบายและแผนการจัดก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภายในสามวนั
นบัตั้งแต่วนัที่ลงนามที่หนา้องคก์ารสหประชาชาติ 

 
 น า ย ส า วิ ท ย์  แ ก้ ว ห ว า น  ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย (คสรท) ไดใ้ห้
สมัภาษณ์ต่อรายการเสียงแรงงานเม่ือวนัที่ 20 ก.พ.61 
ว่า การเคล่ือนไหวของภาคประชาชนชาวบ้านที่
ร่วมกนัเดินมิตรภาพ จริงแลว้ก็เป็นกลุ่มท่ีขบัเคล่ือน
ประเด็นสวสัดิการ ดิน น ้ าป่า ร่วมกนัมาตลอด และ
ส่วนของเทพา กระบี่ก็เป็นกลุ่มคนที่พยามปกป้อง
เร่ืองส่ิงแวดล้อม หากเกิดการพฒันาที่ท  าลายสภาพ
ภูมิอากาศ ท าลายส่ิงแวดลอ้มก็ถือว่าเป็นการพฒันาที่

ผิดทิศทาง การที่ประชาชนได้ออกมาแสดงออก 
แสดงความคิดเห็นรัฐบาลก็มีหน้าที่ในการที่ตอ้งรับ
ฟังแลว้น าไปพจิารณาวา่ ส่ิงที่ท  าอยูน่ั้นสอดคลอ้งกบั
นโยบายของโลกเขาหรือไม่ ประเด็นการเดินของ
กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน People Go Network 
เดินมิตรภาพ ที่มีการเคล่ือนไหว เพือ่สะทอ้นปัญหาที่
ประชาชนได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐ 4 เร่ือง 
ได้แ ก่  รั ฐสวัส ดิ กา ร  ค วามมั่นค งทา งอ าหา ร 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิชุมชนและเสรีภาพ ซ่ึงการ
มาของรัฐบาลชุดน้ีคือตอ้งการที่จะมาสร้างความปอง
ดองลดขอ้ขดัแยง้ และสร้างประชาธิปไตย แรกๆคน
คงหวังกันมาก แต่ว่าที่ผ่านมากลับเอ้ือประโยชน์
ให้กบัทุนส่วนใหญ่ หลกัประกนัทางสังคม แรงงาน 
ที่ดินท ากินก็มีปัญหาจนเกิดความเหล่ือมล ้ าสูงขึ้น ซ่ึง
รัฐบาลควรมีการทบทวนหรือไม่ ว่าจะท าอยา่งไรให้
ประชาชนมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื ก็เป็นค าถามให้
ประชาชนว่าใครได้ประโยชน์ จึงมีกระบวนการ
ออกมาทวงถามสิทธิ เสรีภาพ หลักประกันต่างๆ 
รวมถึงการเลือกตั้ งที่ เ ล่ือนออกไปอีก การที่ภาค
ประชาชนออกมาขบัเคล่ือนก็เพื่อทวงถามความเป็น
ธรรมให้กับสังคม การที่ประชาชนออกมาเคล่ือน
มิตรภาพรัฐบาลต้องจ าแนกแยกแยะออกจากเร่ือง
การเ มือง  เพราะก ลุ่มที่ เค ล่ือนอยู่ น้ี เ ป็นก ลุ่มที่
เคล่ือนไหวอยู่ตลอดทุกรัฐบาล ไม่ได้เคล่ือนแค่
ในช่วงรัฐบาลน้ีเท่านั้น 

รายงานโดย วาสนา ล าดี 

 

 


