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 การขับเคล่ือนนโยบายแรงงานในวิถีทางการเมือง : 

บทเรียนจากประวัติศาสตร์ ประสบการณ์จากเยอรมนี 

 สถานการณ์และแนวโน้มการจ้างงานในภาคพลังงานของไทย 

 ข้อมูลการท างานของประชากรประจ าเดือนสิงหาคม 2561  

 ผลการด าเนินงานของกองทุนในการก ากับดูแลของกระทรวงแรงงาน 

 ยานยนต์ขยับเปิดโครงการ“เออร์ล่ี รีไทร์” 

 ค้าปลีกยักษ์ใหญ่ปฏิเสธข่าวจ้างออก/ความเห็นจากทนายสิทธิมนุษยชน 

 

ภาพ voicelabour 
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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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แรงงานปริทศัน์ออนไลน์ฉบับที่ 29(376) 

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นสัญญาณว่าก าลังเข้าสู่ช่วง

ปลายปีแล้ว พร้อมๆกับค ายืนยนัจากรัฐบาลว่าคน

ไทยจะไดเ้ลือกตั้งคร้ังแรกในรอบเกือบ 5 ปี ในเดือน

กุมภาพนัธ์ปีหน้าอย่างแน่นอน เป็นการส้ินสุดการ

รอคอยอันยาวนานของคนอยากเลือกตั้ งหลังการ

รัฐประหาร 22พฤษภาคม 2557 ผูน้ าแรงงานบางคน

คงเร่ิมได้รับการทาบทามให้เขา้ร่วมพรรคการเมือง

ต่างๆ ไม่ว่าในฐานะผูล้งสมัครรับการการเลือกตั้ง

หรือผูส้นับสนุนพรรคก็ตาม หวงัว่าแรงงาน คนจน

และคนด้อยโอกาสทุกกลุ่มจะได้รับการเหลียวแล

จากพรรคการเมืองต่างๆ โดยมีนโยบายที่จะท าให้

ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นมาน าเสนอเพื่อให้ประชาชน

ไ ด้ ตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ต า ม วิ ถี ท า ง ข อ ง ร ะบ อ บ

ประชาธิปไตย 

 แรงงานปริทัศน์ฉบับ น้ีมีบทความทาง

วิชาการที่น าเสนอบทเรียนการเปล่ียนผ่านที่เป็น

ธรรมจากเยอรมนี ซ่ึงถือเป็นประเทศอุตสาหกรรม

ก้าวหน้า ที่สหภาพแรงงานมีความเข้มแข็งและ

รัฐบาลมีนโยบายสวสัดิการที่ดีส าหรับคนท างาน 

เพื่อให้ประเทศไทยที่ก  าลังเร่งพฒันาอุตสาหกรรม

ตามอย่างประเทศตะวันตก แต่สหภาพแรงงาน

อ่อนแอ และรัฐบาลยงัไม่มีนโยบายสวสัดิการที่ดี

ส าหรับคนงานไดเ้สนอไวเ้ป็นแนวทาง ทั้งน้ี ในเร่ือง

ดงักล่าวมีการจดัเสวนาโดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท

และมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย มีผูน้ าแรงงาน

และผูน้ าจากเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกมาร่วม

กนัใหข้อ้คิดเห็น  โดยหวงัวา่รัฐบาลชุดใหม่หลงัการ

เลือกตั้งจะไดต้ระหนักถึงการมีนโยบายเพื่อให้เกิด 

“การเปล่ียนผ่านที่ เ ป็นธรรม”ในประเทศไทย

เช่นเดียวกบัที่นานาอารยประเทศก าลงัท ากนัอยู ่

 ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีงานใหญ่ของ

ขบวนการแรงงานคือ งานครบรอบ 25 ปีของการ

ก่อตั้งพพิิธภณัฑแ์รงงานไทย ซ่ึงจดัขึ้นที่ลานอาคาร

อเนกประสงคนิ์คมรถไฟ กม.11 เม่ือวนัที่ 21 ตุลาคม 

เป็นงานที่ได้รวบรวมนักวิชาการด้านแรงงาน 

รวมทั้ งดร.สเตฟาน โครบอท อดีตผู ้อ  านวยการ

มูล นิ ธิฟ รีดริค  เอแบ ร์ท  ซ่ึ งมา รับหน้าที่ แทน

ผูอ้  านวยการในประเทศไทยที่ลาคลอดบุตรชัว่คราว 

มาร่วมกันถ่ายทอดบทเรียนการขบัเคล่ือนนโยบาย

แรงงานในวถีิทางการเมือง ซ่ึงนอกจากจะร่วมกนัฟัง

เสวนาแล้วพี่น้องแรงงานทั้งหลายยงัได้ร่วมใจกัน
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ระดมทุนสนบัสนุนการท างานของมูลนิธิพิพิธภณัฑ์

แรงงานไทย ถือเป็นการชุมนุมผู ้น าแรงงานรุ่น

อาวโุสและรุ่นปัจจุบนัคร้ังใหญ่ที่สุดคร้ังหน่ึงในรอบ

หลายปีมาน้ี อ่านรายละเอียดไดใ้นแรงงานปริทศัน์

ฉบบัน้ี 

 สุดทา้ยน้ีมิอาจไม่กล่าวถึงเพลงแร็พที่โด่ง

ดงัที่สุดในขณะน้ีคือเพลง “ประเทศกูมี” ที่บอกเล่า

ประวติัศาสตร์และปรากฎการณ์อปัลกัษณ์ที่เกิดขึ้น

ในสังคมไทย จนยอดคนฟังทะลุไปถึง 24 ลา้นแล้ว

ถือเป็นการส่ือสารทางโลกออนไลน์ที่ประสบ

ความส าเร็จมากที่สุดคร้ังหน่ึงของคนธรรมดาสามญั

ที่อยากบอกเล่า เ ร่ืองราวที่ ถูกกดทับมานานให้

สาธารณชนไดรั้บรู้ เพลงน้ีก็เหมือนเพลงเพื่อชีวิตใน

อดีตที่พยายามสะทอ้นความจริงในชีวติของผูค้น ที่ผู ้

มีอ  านาจรัฐมักไม่ชอบถึงขนาดที่จะเอาผิดกับผู ้

เผยแพร่ แต่กลับยิ่งท  าให้ประชาชนทัว่ไปอยากฟัง

มากยิง่ขึ้น  
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ภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเป็นประเด็นร่วมสมัยที่ส าคัญของทุก

ประเทศทั่วโลก นานาประเทศต่างเห็นพอ้งกันว่า 

จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาวิกฤตโลกร้อน โดย

ก าหนดไวใ้นเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยืน (SDGs) 

ขององค์การสหประชาชาติปี  พ.ศ. 2558 และ

ขอ้ตกลงปารีสว่าดว้ยสภาพภูมิอากาศ ปี พ.ศ. 2558 

และในส่วนของประเทศไทยได้ให้การสนับสนุน

ขอ้ตกลงทั้งสอง และให้ความส าคญัต่อการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื โดยบรรจุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และมี    

แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(พ.ศ. 2558-2593)  

 

เ ม่ือวันที่  8 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา 

คณะกรรมการระหวา่งรัฐบาลวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on 

Climate Change: IPCC) ประกอบด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.กิริยา กุลกลการ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

https://en.wikipedia.org 
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นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ภ า ย ใ ต้ก า รสนั บ ส นุ นข อ ง

สหประชาชาติ ไดอ้อกรายงานส าคญัวา่ สังคมทั่วโลก

จะต้องยอมเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ทั้งในวิธีการใช้

พลังงาน การคมนาคมขนส่ง และการก่อสร้าง เพื่อ

หลีกหนีให้พ้นผลอันเลวร้ายที่สุดของภาวะโลกร้อน 

โดยเตือนให้ทั่วโลกช่วยกันปกป้องไม่ให้โลกร้อนขึ้น

เกิน 1.5 องศาเซลเซียส จากเดิมที่ก าหนดไว้ 2 องศา

เซลเซียส หลังจากนั้ นไม่ก่ีชั่วโมง มีการประกาศ

รางวลัโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจ าปีพ.ศ. 2561 

ผลปร า กฏ ว่ า  วิ ล เ ลี ย ม  น อ ร์ ด เ ฮ า ส์  (William 

Nordhaus) นักเศรษฐศาสตร์ที่ มีผลงานด้านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นหน่ึงในสองของผู ้

ไดรั้บคดัเลือกใหรั้บรางวลัดงักล่าว จึงเป็นการตอกย  ้า

ใหเ้ห็นว่า การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเร่ือง

ส าคญัอยา่งแทจ้ริง 

 

ในส่วนของขบวนการแรงงานในระดับ

สากลไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการแกไ้ขปัญหา

โลกร้อน แต่มีความกังวลว่า การเปล่ียนแปลงอย่าง

รุนแรง ทั้งในวิธีการใชพ้ลงังาน การคมนาคมขนส่ง 

และการก่อสร้าง เพือ่หลีกหนีปัญหาโลกร้อนดงักล่าว 

จะส่งผลกระทบต่อการจา้งงาน จึงไดร่้วมกนัพฒันา

กรอบแนวคิด “การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม” หรือ 

Just transition ขึ้น และประสบความส าเร็จเบื้องตน้

ในการรณรงค์ให้ข้อตกลงปา รีสว่าด้วยสภาพ

ภูมิอากาศ ยอมรับวา่ จะตอ้งค านึงถึงประเด็นน้ี  

บทความน้ีจึงจะพยายามอธิบายถึงกรอบ

แนวคิด “การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม” โดยในส่วน

แรกจะได้กล่าวถึงความหมายของแนวคิดดังกล่าว 

และเพื่อให้เห็นภาพที่ชดัเจนขึ้น ในส่วนที่สองจะได้

กล่าวถึงส่ิงที่เกิดขึ้นในประเทศเยอรมนีในประเด็น

ดงักล่าว ซ่ึงเป็นขอ้มูลที่ไดจ้ากการไปดูงานที่ประเทศ

เยอรมนีในระหว่างวนัที่ 7-13 ตุลาคม พ.ศ. 25611 

และในส่วนสุดทา้ยจะได้น าเสนอขอ้คิดในประเด็น

ดงักล่าวส าหรับประเทศไทย  

ส่วนที่  1: การเปลี่ ยนผ่านที่ เ ป็นธรรม (Just 

transition) คอือะไร  

                                                             
1
 การศึกษาดูงานท่ีประเทศเยอรมนีไดรั้บทุนสนบัสนุนจากมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 
ทั้งน้ี บทความน้ีเป็นขอ้คิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จ าเป็นตอ้งสอดคลอ้งกบัความเห็น
ของมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

https://www.dhakatribune.com 
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การ เปลี่ ยนผ่าน (Transition) ในที่ น้ี 

หมายถึง การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง (Structural 

change) ทางเศรษฐกิจและสังคม จากโครงสร้าง

ปัจจุบันไปสู่โครงสร้างใหม่ โดยการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างอาจเกิดขึ้ นเองตามธรรมชาติหรือจาก

นโยบายของภาครัฐ เช่น การเปล่ียนผ่านจากประเทศ

เกษตรกรรมไปเป็นประเทศอุตสาหกรรม การคน้พบ

แหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศเนเธอแลนด์เม่ือปี

พ.ศ. 2502 ส่งผลให้ภาคพลงังานขยายตวั ในขณะที่

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆไดห้ดตวัลงอยา่งมาก 

หรือนโยบายเปิดเสรีทางการคา้หรือโลกาภิวตัน์ท  าให้

การคา้ขายระหว่างประเทศง่ายขึ้น การน าเขา้ส่งออก

ระหวา่งประเทศส่งผลให้ภาคการผลิตที่สามารถผลิต

สินคา้ไดถู้กกวา่คู่แข่งต่างชาติสามารถขยายขนาดการ

ผลิต ในขณะที่ภาคการผลิตที่มีตน้ทุนสูงเม่ือเทียบกบั

คู่แข่งต่างชาติมีขนาดเล็กลง  

โดยการ เป ล่ี ยนผ่ านในบทความ น้ี  จะ

หมายถึง การเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยี

คาร์บอนเข้มข้นมาเป็นคาร์บอนต ่า หรือการเปลี่ยน

ผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน สืบ

เน่ืองมาจากการตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของนานาประเทศส่งผลให้ประเทศต่างๆ

ค านึงถึงผลกระทบของการผลิตและการบริโภคต่อ

ส่ิงแวดล้อม และก าหนดมาตรฐานที่เขม้งวดขึ้นใน

สินคา้ที่ถูกผลิตและส่งออก 

 

วิธีการเปล่ียนผ่านเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม 

ไดแ้ก่ การลดการพึ่งพงิการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่าน

หินลิกไนตม์าเป็นพลังงานหมุนเวียน เช่น พลงังาน

น ้ า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย ์เป็นตน้ ซ่ึงจะ

ส่งผลใหเ้หมืองและโรงงานไฟฟ้าถ่านหินตอ้งปิดตวั

ล ง  แ ร ง ง าน ใน เห มื อ ง  โ ร ง ง าน ไฟ ฟ้ า  แ ล ะ

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองตอ้งตกงานหรือหางานท าใหม่ 

ในขณะเดียวกนัก็จะเกิดโอกาสทางธุรกิจและการจา้ง

งานขึ้ น ในภาคพลัง ง านห มุน เวี ยน  ห รือก า ร

เปล่ียนแปลงในภาคการคมนาคมขนส่งมวลชนและ

รถยนตส่์วนบุคคลจากที่ใชน้ ้ ามนัมาเป็นรถไฟฟ้า การ

เปล่ียนแปลงดงักล่าว จะส่งผลต่อผูผ้ลิตและแรงงาน

ที่ผลิตรถยนต์ที่ใชน้ ้ ามัน แต่ก็เป็นโอกาสของธุรกิจ

และการจา้งงานในอุตสาหกรรมรถยนตไ์ฟฟ้า  

จะเห็นว่า การเปล่ียนผ่านจากเศรษฐกิจที่ใช้

เทคโนโลยีคาร์บอนเข้มขน้มาเป็นคาร์บอนต ่าเพื่อ

แก้ไขปัญหาโลกร้อนดังกล่าว มีความเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม ช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้ แต่มี

https://www.e3g.org 
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสงัคมเกิดขึ้นดว้ย โดยจะ

มีผู ้เสียประโยชน์และผู ้ได้รับประโยชน์จากการ

เปล่ียนแปลงดงักล่าว ซ่ึงส่งผลต่อการกระจายรายได ้

ความเหล่ือมล ้ าทางเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนใน

สงัคม การเปล่ียนผา่นดงักล่าว ในดา้นหน่ึงจึงส่งผลดี

ในแง่ส่ิงแวดลอ้ม เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆและเป็น

โอกาสส าหรับการจา้งงาน แต่ในอีกดา้นหน่ึงก็ส่งผล

กระทบต่ออุตสาหกรรมจ านวนมากที่ใช้เทคโนโลยี

คาร์บอนเขม้ขน้ และเป็นแหล่งจา้งงานของแรงงาน

จ านวนมาก โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็ก

และกลางและแรงงานที่ยงัไม่มีความพร้อมในด้าน

ทกัษะแรงงานและการเงินในการพฒันาไปสู่การผลิต

ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม จะมีความเส่ียงที่จะว่างงาน

หรือมีรายไดน้อ้ยลง 

 

 

ความเป็นธรรม (Justice)  

อมาตยา เซน (2011) ผูไ้ด้รับรางวลัโนเบล

สาขาเศรษฐศาสตร์ในปีพ.ศ. 2541 กล่าววา่ การคน้หา

ความเป็นธรรมที่สมบูรณ์เป็นเร่ืองล าบาก ความไม่

เป็นธรรมเป็นส่ิงที่ชดัเจนกว่า เราจึงควรคน้หาความ

ไม่เป็นธรรมที่รุนแรง แลว้ไปแกไ้ขเสีย   

คึกฤทธ์ิ ปราโมช2  กล่าวว่า ความเป็นธรรม

นั้นเกิดขึ้นได้ยาก หรือเกิดขึ้นไม่ได้เลย เพราะความ

เป็นธรรมเป็นความเห็นในเร่ืองประโยชน์ของตนเอง 

เป็นประโยชน์ที่เห็นว่าตนพึงมีพึงได้ ซ่ึงไม่ตรงกับ

ของคนอ่ืน เพราะคนอ่ืนก็ย่อมมีความเห็นในเร่ือง

ประโยชน์ของเขา และเม่ือเกิดความเป็นธรรมส าหรับ

คนใดคนหน่ึงแลว้ คนอ่ืนก็อาจตอ้งเสียประโยชน์ จึง

ไม่เป็นธรรมส าหรับคนอ่ืน เม่ือคนมารวมกนัอยูเ่ป็น

สังคม และต่างคนต่างถือเอาประโยชน์ของตนเป็น

มาตรวดัความเที่ยงธรรมแล้ว ก็จะเกิดกรณีพิพาท

ระหวา่งบุคคล หรือระหวา่งกลุ่มขึ้นเสมอ ไม่มีทางจะ

ตกลงกันได้ เช่น นายจ้างก็มีความเห็นอย่างหน่ึง 

ลูกจา้งก็มีความเห็นอีกอยา่งหน่ึง จึงตอ้งหาทางระงบั

หรือยุติข้อพิพาทให้ได้ จึงเกิดยุติธรรมขึ้ น ซ่ึงเป็น

ความเป็นธรรมที่ท  าใหย้ติุกรณีพพิาท ไม่ใช่ความเป็น

ธรรมดั่งตราชั่ง ด้วยเหตุน้ีความยุติธรรมจึงไม่ได้

                                                             
2
 วิวาทะระหว่าง พุทธทาสภิกขุ และ มรว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช เรียบเรียงโดย วรทศัน ์

วชัรวสี ในหนงัสือ คึกฤทธ์ิ กบั ศาสนา (2012) 

http://www.dhakalawreview.org 
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ขึ้นอยูก่บัใจแต่ละคน แต่ขึ้นอยูก่บัตวับทกฎหมายทั้ง

ปวงที่ก  าหนดประโยชน์ที่แต่ละคนพงึมีพงึได ้

ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม3 กล่าวว่า ความเป็น

ธรรมที่แท้จริงไม่มีในโลกน้ี ความเป็นธรรมเป็น

นามธรรม ส่วนความเป็นธรรมที่เป็นรูปธรรมนั้นไม่

มีใครตอบได้ ส่ิงที่ตอบได้เป็นความเห็นของคนๆ

หน่ึง ซ่ึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะไม่ตรงกับ

ความเห็นของคนอ่ืน ฉะนั้น ความเป็นธรรมจึงเป็น

ความเห็น ไม่ใช่ความจริง การคน้หาความเป็นธรรม

นั้นยากมาก เช่น ค่าจา้งขั้นต ่า 300 บาททัว่ประเทศ มี

ความเป็นธรรมหรือไม่ ลูกจา้งอาจจะเห็นว่าต  ่าไปไม่

พอกบัการยงัชีพ ในขณะที่นายจา้งอาจจะเห็นว่าหาก

สูงกว่าน้ี จะมีก าไรลดลงและแข่งขนักบัคู่แข่งไม่ได ้

ซ่ึงไพบูลย ์วฒันศิริธรรม มองว่า ความเป็นธรรมหาก

เกิดขึ้นไดมี้หนทางเดียว คือ ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง มาเจรจาหารือ ศึกษาพิจารณา

ร่วมกนั ในรูปแบบของการสานเสวนา (Dialogue) ซ่ึง

ถือเป็นส่วนส าคัญของระบอบประชาธิปไตยแบบ

ร่วมไตร่ตรอง ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมจดัการ หากคนที่

เก่ียวขอ้งได้เขา้มาศึกษาพิจารณา แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น ปรึกษาหารือกนั จนไดค้วามคิดเห็นร่วมกัน

ในการก าหนดทิศทาง นโยบาย มาตรการ วิธีการ 

ระยะเวลา และกลไกก ากบัดูแลเพื่อให้เกิดผลจริง จึง

                                                             
3
 งานสัมมนาประจ าปี 2554 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

จะใกล้เคียงกับความเป็นธรรมที่ สุด  เพราะผู ้ที่

เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเขา้ไปมีส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียมทัว่ถึง 

ทุกภาคส่วนเห็นว่าท าแบบน้ีจึงจะดี ซ่ึงไพบูลย ์

วฒันศิริธรรม  เห็นว่า นอกจากเศรษฐกิจแล้ว ยงัมี

เ ร่ืองของสังคม เ ช่น   ว ัฒนธรรม ความเมตตา

เ อ้ื อ เ ฟ้ื อ เ ผื่ อ แ ผ่  แ ล ะ เ ร่ื อ ง ส่ิ ง แ ว ดล้ อ ม แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วย โดยการมีส่วนร่วมตอ้งมี

เทคนิค มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล จึงจะสามารถ

หาความเห็นร่วมกนัไดว้า่ ประเทศที่พงึปรารถนาควร

เป็นอยา่งไร แลว้จึงมาร่วมกนัคิดว่ายทุธศาสตร์อนัจะ

น าไปสู่ประเทศที่พงึปรารถนาจะเป็นอยา่งไร 

 

ดังนั้ น การเปลี่ยนผ่านที่ เป็นธรรม  จึง

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างสู่เศรษฐกิจที่

เ ป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม ที่ทุก ฝ่าย  ทั้ งนาย จ้าง 

แรงงาน ผู้บริโภค ประชาชนทั่วไป และภาครัฐ ได้มี

ส่วนร่วมในการคัดสรรเทคโนโลยี และเจรจาจัดสรร

ผลประโยชน์ร่วมกัน  

ส่วนที่ 2: บทเรียนจากประเทศเยอรมนี 

https://medium.com 
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 จากการศึกษาดูงานในประเทศเยอรมนี ทั้ง

ในส่วนภาครัฐ ได้แ ก่  กระทรวงแรงงานและ

สวสัดิการสังคม ภาคการเมือง ไดแ้ก่ สมาชิกรัฐสภา

ของพรรคประชาธิปไตยสังคมแห่งเยอรมนี (Social 

Democratic Party of Germany: SDP) สถาบนัคลัง

สมอง (Think tank)จ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก่ มูลนิธิฟรีด

ริค เอแบร์ท (FES), Spree Academy, Future Lab 

Lausitz, สถาบัน E3G (สถาบันอิสระด้านการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ), องคก์ร Bread for the 

World, Dena (ส านักงานพลังงานเยอรมัน ), 

Wuppertal Institute for Climate, Environment and 

Energy สหภาพแรงงาน 3 แห่ง ได้แก่ Ver.di 

(สหภาพแรงงานด้านบริการ), สมาพนัธ์สหภาพ

แรงงานเยอรมัน (DGB), IG Metal (สหภาพ

แรงงานคนงานในอุตสาหกรรมโลหะ) และภาค

ประชาสังคม 2 แห่ง ไดแ้ก่ Lausitzer Perspectives 

และ หมู่บ้านพลังงานหมุนเวียน Feldheim สรุป

สาระส าคญัของการดูงานไว ้4 ขอ้ ดงัน้ี 

 

 2.1 การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของ

ประเทศเยอรมนี 

ประเทศเยอรมนีให้ความส าคัญในเร่ือง

พลังงานมาตั้งแต่ยุควิกฤตน ้ ามันที่เกิดขึ้นในปีค.ศ. 

1977 ซ่ึงในขณะนั้นเป็นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจที่

ตอ้งการลดภาระการพึ่งพิงน ้ ามนัที่มีราคาแพง ไม่ใช่

เพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม ต่อมาในปีค.ศ. 2011 เกิด

โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟูกูชิมะในประเทศญี่ปุ่ น

ระเบิดขึ้น  ประเทศเยอรมนีจึงตดัสินใจที่จะเปล่ียน

ผ่านด้านพลังงาน โดยปิดโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์

ภายในปีค.ศ. 2020 ในขณะที่อุตสาหกรรมเหมืองแร่

ถ่านหินมีขนาดและความส าคญัต่อประเทศลดลงมา

โดยตลอด  เพราะไ ม่สามารถแข่งขันราคากับ

ต่างประเทศได ้โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา แม้

ในช่วงเร่ิมตน้รัฐบาลจะยงัพยายามให้การอุดหนุน

และมีความหวังว่า  อุตสาหกรรมเหมืองแร่ของ

เยอรมนีจะสามารถกลบัมาเจริญเฟ่ืองฟูได้อีกก็ตาม 

การเปล่ียนแปลงในภาคพลังงานถ่านหินจึงเกิดขึ้ น

จากปัจจยัดา้นโลกาภิวตัน์ 

ต่อมาเม่ือประเทศเยอรมนีได้ตระหนักถึง

ปัญหาโลกร้อนมากขึ้น จึงไดด้ าเนินการตามขอ้ตกลง

ปารีสว่าด้วยเ ร่ืองการแก้ไขปัญหาสภาพอากาศ

เปล่ียนแปลงที่ไดก้  าหนดเป้าหมายว่าทัว่โลกจะตอ้ง

ช่วยกนัควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงขึ้นเกิน 2 องศา

เซลเซียสอย่างจริงจัง โดยตั้ งเป้ายุติการปล่อยก๊าซ

voicelabour.org 
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คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ และยติุการ

ใชพ้ลงังานถ่านหินลงในที่สุดภายในปีค.ศ. 2050 โดย

หนัไปผลิตพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน และ

เพิ่มพื้นที่การท าสวนพลังงานหมุนเวียน ปัจจุบัน

สัดส่วนไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 

35 และมีเป้าหมายจะเพิม่สูงขึ้นเป็นร้อยละ 80 ภายใน

ปี 2050 รองลงมาเป็นพลังงานจากถ่านหินลิกไนต ์

ร้อยละ 23 โดยลิกไนต์มีปริมาณคงเหลือในปัจจุบนั 

6.1 พน้ลา้นตนั ซ่ึงจะมีพอใชไ้ปไดอี้กประมาณ 30 ปี  

ทั้ ง น้ี  ทัศนค ติด้าน ส่ิ งแวดล้อมของคน

เยอรมนั มีววิฒันาการแบ่งไดเ้ป็น 4 ล าดบั ดงัน้ี  

1. ไม่ยอมรับวา่ ส่ิงแวดลอ้มเป็นปัญหา  

2. ส่ิงแวดลอ้มไม่ใช่ปัญหาหลกั เพราะตอ้ง

ใหค้วามส าคญัดา้นเศรษฐกิจก่อน  

3. ยอมรับวา่ เป็นปัญหา แต่แกไ้ขอะไรไม่ได ้

และ  

4. เห็นพอ้งกันว่า เป็นปัญหาที่จ  าเป็นตอ้ง

แกไ้ข  

โดยการเปล่ียนผา่นไปสู่เศรษฐกิจเทคโนโลยี

คาร์บอนต ่ านั้ นเก่ียวข้องกับทั้ งภาคพลังงาน การ

คมนาคมขนส่ง เกษตรกรรม และก่อสร้าง แต่ภาคที่

ประสบความส าเร็จและโดดเด่นมากที่สุดในเยอรมนี 

ได้แก่ ภาคพลังงาน ในขณะที่ภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ การคมนาคมขนส่งยงัพฒันาชา้มากเม่ือเทียบ

กับประเทศอ่ืนๆ รถยนต์ที่ใช้ในประเทศเยอรมนี

ยงัคงใชน้ ้ ามนัในการขบัเคล่ือนเป็นหลกั 

 

2.2 ประเด็นถกเถียงในเร่ืองการคุ้มครอง

ภูมิอากาศและความเป็นธรรม  

 เม่ือ 5 ปีก่อน ประเด็นการเปล่ียนผ่านดา้น

พลงังานไดส้ร้างความกงัวลใจเป็นอยา่งมากว่าจะท า

ให้เ กิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้ งในเ ร่ืองราคา

พลงังานที่จะเพิม่สูงขึ้น พลงังานจะมีไม่เพียงพอและ

ไม่เสถียร และการจา้งงานจะลดลง แต่ปัจจุบนัความ

กังวลดังกล่าวได้คล่ีคลายลงไปอย่างมาก ประเทศ

เยอรมนีสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงได้

ร้อยละ 28 จากเป้าที่ตั้งไวร้้อยละ 50-95% ภายในปี

ค.ศ. 2050 ในขณะที่ตน้ทุนค่าพลงังานไม่ไดแ้พงขึ้น 

เยอรมนีสามารถผลิตพลังงานไวใ้ช้ในประเทศได้

เพยีงพอ และมีเหลือส าหรับส่งออกดว้ย จากเดิมที่เคย

เป็นประเทศผูน้ าเขา้ นอกจากน้ี ไดแ้กไ้ขปัญหาความ

ไม่สม ่าเสมอของพลงังานลมและแสงอาทิตย ์ดว้ยการ

ใชแ้บตเตอร่ีเก็บกกัพลงังานไฟฟ้า ซ่ึงแมแ้บตเตอร่ีจะ

http://www.spiegel.de 
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มีราคาแพง แต่ก็มีความคุม้ค่า การจ้างงานในภาค

พลงังานหมุนเวียนไดเ้พิ่มสูงขึ้นเป็น 330,000 งานใน

ปีค.ศ. 2015 ยกเวน้ พลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยท์ี่

ย ังไ ม่สามารถแข่งขันราคากับต่างประ เทศได ้

โดยเฉพาะประเทศจีน นอกจากน้ี พลงังานหมุนเวียน

ยงัท าให้เกิดนวัตกรรม และท าให้จ  านวนการจด

สิทธิบตัรของเยอรมนีเพิม่สูงขึ้นอีกดว้ย 

 

ภาคพลงังานถ่านหินไดมี้บทบาทน้อยลงใน

ภาพรวมระดบัประเทศ ทั้งในแง่การเป็นแหล่งรายได้

และการจ้างงาน กล่าวคือ แรงงานที่ท  างานอยู่ใน

โรงงานไฟฟ้าถ่านหินมีจ านวนประมาณ 20,000 คน 

และในกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งอีกประมาณ 36,000 คน 

รวมเป็น 56,000 คน คิดเป็นเพียงร้อยละ 0.2 ของผูมี้

ง า น ท า แ ล ะ อ ยู่ ใ น ร ะ บบป ร ะ กั น สั ง ค ม  แ ต่

อุตสาหกรรมน้ีมีความส าคญักับภูมิภาคที่เป็นแหล่ง

ผลิตอยูม่ากพอควร เพราะเหมืองถ่านหินลิกไนตใ์น

ประเทศเยอรมนีกระจุกตวัอยู่ใน 3 ภูมิภาคเท่านั้ น 

ไดแ้ก่ เลาซิทซ์ ซ่ึงมีแรงงานอยูใ่นโรงงานไฟฟ้าถ่าน

หิน 8,300 คน และในกิจกรรมเก่ียวขอ้ง 13,000 คน 

รวมคิด เ ป็น ร้อยละ 17.5 ของผู ้มี ง านท า ใน

อุตสาหกรรมการผลิตของภูมิภาค ลุ่มแม่น ้ าไรน์ ซ่ึงมี

แรงงานอยูใ่นโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน 9,300 คน และ

ในกิจกรรมเก่ียวขอ้ง 14,000 คน รวมคิดเป็นร้อยละ 

10.2 ของผูมี้งานท าในอุตสาหกรรมการผลิตของ

ภูมิภาค และ โคโลญจน์ ซ่ึงมีแรงงานอยู่ในโรงงาน

ไฟฟ้าถ่านหิน 2,400 คน และในกิจกรรมเก่ียวขอ้ง 

4,000 คน รวมคิดเป็นร้อยละ 3.5 ของผูมี้งานท าใน

อุตสาหกรรมการผลิตของภูมิภาค นอกจากน้ี ภูมิภาค

ที่ผลิตถ่านหิน 3 แห่งน้ี ได้รับผลกระทบจากการ

เปล่ียนผ่านพลังงานไม่เหมือนกัน เช่น บางภูมิภาค

อาจสามารถปรับตวัไดง่้ายกว่า เพราะมีภาคการผลิต

อ่ืนรองรับ หรืออยู่ใกล้กับเมืองใหญ่ จึงจะได้รับ

ผลกระทบนอ้ยกวา่ 

การเปล่ียนผ่านด้านพลังงานของประเทศ

เยอรมนีที่ผ่านมาได้ค่อยๆเกิดขึ้ นโดยเร่ิมต้นจาก

เหตุผลอ่ืนที่ไม่ใช่เพื่อแกปั้ญหาโลกร้อน และเกิดขึ้น

ในช่วงที่เศรษฐกิจของเยอรมนีเข้มแข็ง ส่งผลให้

ประชาชนปรับตวัไดง่้ายขึ้นและมีระยะเวลาเพียงพอ 

อย่างไรก็ดี ส าหรับการเปล่ียนผ่านด้วยเหตุผลด้าน

ส่ิงแวดลอ้มคร้ังน้ี แม้ว่าประชาชนเกือบทั้งประเทศ

จะเห็นพอ้งต้องกันแล้วว่า พลังงานหมุนเวียนเป็น

ส่ิงจ าเป็น และแม้ไม่มีผลต่อการจ้างงานในเชิง

ปริมาณ แต่มีผลเชิงคุณภาพของการจ้างงาน และ

http://www.spiegel.de 
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เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายส่ิงแวดลอ้มที่ตั้งไวสู้งมาก การ

เปล่ียนผ่านจะต้องครอบคลุมในทุกส่วน ทั้ งการ

คมนาคมขนส่ง การเกษตรและก่อสร้าง  ซ่ึงจะ

กระทบคนจ านวนมาก เช่น หากเปล่ียนจากรถยนตท์ี่

ใชน้ ้ ามนัเป็นรถยนตไ์ฟฟ้า จะกระทบแรงงานจ านวน 

1 ใน 7 ของแรงงานทั้งประเทศ ซ่ึงการเปล่ียนผ่านน้ี

จ าเป็นตอ้งน าเร่ืองความยุติธรรม ทั้งทางด้านสังคม 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อม เขา้มาร่วมพิจารณาด้วย 

ซ่ึงเคร่ืองมือส าคญัที่ใช้เพื่อได้มาซ่ึงความเป็นธรรม

คือ ทุกฝ่ายตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมถกเถียงแสดงความ

คิดเห็นกัน ซ่ึงแม้จะเป็นเร่ืองยากที่จะเอาทุกฝ่ายมา

พูดคุยและหาทางออกร่วมกัน แต่จ าเป็นต้องท า 

เพราะถา้หากไม่ท าอะไรเลย จะเกิดหายนะขึ้นกบัโลก

ได้ และไม่ว่าจะสามารถคิดหานโยบายที่ ดีมาก

เพียงไรก็ตาม ย่อมต้องมีผูท้ี่ ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง จึง

จ าเป็นตอ้งมีสวสัดิการมารองรับ  

ป ร ะ เ ท ศ เ ย อ ร ม นี ไ ด้ มี ก า ร จั ด ตั้ ง

คณะกรรมก า รว่ า ด้ว ยก า ร เ จ ริญ เ ติ บโต  ก า ร

เปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและการจา้งงาน 

(Growth, Structural Change and Employment)หรือที่

เรียกกันว่า คณะกรรมการถ่านหิน ประกอบด้วย 

กรรมการจากหลายๆฝ่ายจ านวน 28 คน ในจ านวนน้ี

มีตวัแทนจาก 4 กระทรวง ไดแ้ก่ กระทรวงเศรษฐกิจ

แ ล ะ พ ลั ง ง า น  ก ร ะ ท ร ว ง ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม 

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงานและ

สวสัดิการสังคม นักวิชาการดา้นต่างๆ และตวัแทน

สหภาพแรงงาน 3 คน เป็นคณะกรรมการที่เป็นอิสระ

จากรัฐบาล มีการถกเถียงกนัในประเด็นเร่ืองเป้าหมาย

ที่จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงในแต่ละปี ราคา

พลงังานที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไร ภาคเศรษฐกิจ

ใหม่จะมีลกัษณะอยา่งไรในแต่ภูมิภาค ประชาชนจะ

ได้ รับผลกระทบอย่า งไร  จะ มีมาตรการหรือ

สวัสดิการชดเชยผู ้ได้รับผลกระทบทางลบและ

ครอบครัวอยา่งไรบา้ง ซ่ึงคณะกรรมการชุดน้ีไดเ้ร่ิม

ท างานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีค.ศ.2018 และจะได้

ข้อสรุปภายในส้ินเดือนตุลาคม  ปี  ค .ศ .2018 น้ี 

นอกจากการจดัตั้งคณะกรรมการถ่านหินแล้ว ยงัมี

การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายพันธมิตรภาคประชา

สังคมด้านภูมิอากาศ เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ข้อมูล

ข่าวสารความคิดเห็น และตรวจสอบการท างานของ

ภาครัฐ และมีองค์กรคลงัสมองหลายแห่งมาช่วยกัน

ศึกษาคน้ควา้วจิยัเพือ่ใหข้อ้มูลและขอ้เทจ็จริงอีกดว้ย 

 
www.alamy.com 
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ส าหรับสวัสดิการรองรับกรณีว่ างงาน

เน่ืองจากการเปล่ียนผ่านดา้นพลังงานนั้น คาดว่า จะ

ประกอบดว้ย เงินจากประกนัการวา่งงานที่จ่ายร้อยละ 

80 ของเงินเดือนที่เคยไดรั้บเป็นระยะเวลา 1 ปี ซ่ึง

เป็นเงินที่ไดจ้ากระบบประกนัสังคม หลงัจาก 1 ปีจะ

ได้รับเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ นอกจากน้ี จะยงัมี

เงินจากกองทุนที่ไดรั้บจากสหภาพยโุรป (EU) เงิน

ช่วยเหลือจากภาครัฐกรณีปิดกิจการที่ไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดพลาดของบริษทัและลูกจา้ง และเงินชดเชย

กรณีถูกลดชั่วโมงท างานลง โดยต้องเพิ่มชั่วโมง

ฝึกอบรมทดแทน ซ่ึงน่าจะมีการจดัตั้งกองทุนใหม่

เพือ่ใชส้ าหรับเร่ืองน้ีเป็นการเฉพาะต่อไป นอกจากน้ี 

ยงัมีแนวคิดจะแจกเงิน 20,000 ยโูรให้ประชาชนทุก

คนไดเ้อาไปใชป้รับทกัษะและคุณวุฒิดา้นการศึกษา

เพือ่รับมือกบัการเปล่ียนผา่นเชิงโครงสร้างอีกดว้ย 

 

 2.3 บทบาทของสหภาพแรงงานในช่วงการ

เปลี่ยนผ่าน 

 สหภาพแรงงานส่วนใหญ่ในประเทศมี

ความเห็นตรงกันว่า การคุ ้มครองส่ิงแวดล้อมเป็น

เร่ืองจ าเป็น เพราะ  “จะไม่มีการจ้างงานบนโลกที่ตาย

แล้ว”(จูด้ี บอนด์ส) โดยส่ิงแวดลอ้มและการจา้งงาน

ไม่จ าเป็นตอ้งขัดแยง้กัน แต่สามารถไปด้วยกันได ้

สหภาพแรงงานไม่ได้มองการคุม้ครองส่ิงแวดล้อม

ในด้านลบ แต่มองเห็นถึงโอกาสที่จะมีการจา้งงาน

ใหม่ๆเกิดขึ้นภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่ดีขึ้น เหมือนเช่น

ที่เกิดขึ้นในยคุที่มีการน าเคร่ืองจกัรและคอมพิวเตอร์

มาใชม้ากขึ้น ก็ไม่ไดท้  าใหก้ารจา้งงานลดลง เพียงแต่

เปล่ียนแปลงรูปแบบการท างาน มีคนเขา้ไปนัง่ท  างาน

ในส านักงานมากขึ้นและมีเคร่ืองทุ่นแรงช่วยให้การ

ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้ น  ภาคแรงงานได้

เ รียกร้องให้เ กิดการเปล่ียนผ่านอย่างเป็นธรรม 

กล่าวคือ ในขณะที่ตอ้งคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม ก็ตอ้งลด

ความเส่ียงที่จะเกิดกบัภาคแรงงานดว้ย โดยไดมี้การ

เสนอขอ้เรียกร้อง 5 ขอ้ ดงัน้ี  

1. เงื่อนไขการจ้างงานในภาคพลังงาน

หมุนเวียนจะตอ้งดีเหมือนภาคพลังงาน

ถ่านหิน 

2. ตอ้งมีการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ก่อน 

3. ต้องมีการสนทนาระหว่างภาครัฐ ภาค

ส่วนอ่ืนๆ และจะละเลยภาคแรงงาน

ไม่ได ้

4. ตอ้งมีการอบรมทกัษะใหม่ใหก้บัแรงงาน 

https://nactivist.tumblr.com/ 
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5. ต้องดูแลสวสัดิการให้กับแรงงานที่ไม่

สามารถเปล่ียนผ่านได้ เช่น แรงงานที่มี

อายมุาก 

ซ่ึงแนวคิดเร่ืองความเป็นธรรมน้ีได้รับการ

ตอบรับโดยองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ที่

ได้มีการก าหนดเป็นข้อแนะน าออกมา และใน

ข้อตกลงปารีสก็ได้มีการน าเอาแนวคิดน้ีไปเป็น

ประเด็นพูดคุย แนวความคิดเร่ืองการเปล่ียนผ่านที่

เป็นธรรมจึงเป็นเร่ืองที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจ และ

ร่วมกนัเป็นพนัธมิตร 

ส่ิงที่สหภาพแรงงานก าลงัประสบในปัจจุบนั

ซ่ึงเป็นยุคของการเปล่ียนผ่านคือ แม้ว่าอัตราการ

วา่งงานจะลดลง แต่สมาชิกสหภาพแรงงานมีจ านวน

ลดลงตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 เป็นตน้มา โดยในปัจจุบนัมี

จ านวน 6 ลา้นคนทัว่ประเทศ (คิดเป็นร้อยละ 14 ของ

แรงงานทั้งหมด) แรงงานในภาคพลงังานหมุนเวียน

ยงัมีสัดส่วนในสหภาพแรงงานน้อยเพียงร้อยละ 5 

เท่านั้น นอกจากน้ี แม้จ  านวนงานในภาคพลังงาน

หมุนเวียนจะเพิ่มขึ้ น แต่คุณภาพการจ้างงานไม่ดี

เท่ากับในภาคเศรษฐกิจเดิม ทั้งในแง่รายได้ การลา

พกัผ่อน ความมั่นคง สวสัดิการ และการมีส่วนร่วม

ของแรงงาน ซ่ึง ส่วนหน่ึง เ ป็น เพราะ เ ป็นภาค

เศรษฐกิจใหม่ บริษทัพลงังานหมุนเวยีนจ านวนมากมี

ขนาดเล็กและยงัไม่มัน่คง อีกทั้งความรู้ความเขา้ใจใน

เร่ืองสหภาพแรงงานของแรงงานยงัมีไม่มาก สัญญา

การจ้างงานจึงอาจยงัไม่ได้มาตรฐาน และการที่

แรงงานในภาคพลังงานหมุนเวียนยงัมีสัดส่วนใน

สหภาพแรงงานน้อย ท าให้อ  านาจการต่อรองต ่า ดัง

จะเห็นว่า แรงงานในภาคถ่านหินที่เลาซิทส์มีอ านาจ

การต่อรองสูง ปัญหาการปิดเหมืองจึงได้รับความ

สนใจมาก ในขณะที่ แรงงานในก ลุ่มพลังงาน

แสงอาทิตย ์แม้ได้รับผลกระทบที่อุตสาหกรรมไม่

สามารถแข่งขันกับคู่แข่งจากประเทศจีนได้ กลับ

ไม่ไดรั้บความสนใจเท่าไรนกั   

2.4 กรณีศึกษา  ภูมิภาคเขตเลาซิทซ์ 

(Lausitz)  

 

เลาซิทซ์  เป็นภูมิภาคเขตตั้ งอยู่ทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ของเบอร์ลิน อยู่ติดกับประเทศ

โปแลนด์ ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 2 

ชัว่โมง ปัจจุบนัเลาซิทซ์มีประชากรอาศยัอยูจ่  านวน 

1.3 ล้านคน เดิมทีเคยเป็นเขตเหมืองแร่ถ่านหิน

ลิกไนตข์นาดใหญ่ที่สุดในเยอรมนีตะวนัออก ในราว

ปีค.ศ. 1850 มีการใช้พลังงานไอน ้ าเป็นคร้ังแรก 

ลิ ก ไ นต์ในสมั ยนั้ น จึ ง เ ป็ น เ ค ร่ื อ งหม า ยขอ ง

Voicelabour.org 
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ความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ ในช่วงปีค.ศ. 1920-1930 

อุตสาหกรรมถ่านหินลิกไนตจึ์งไดพ้ฒันาเฟ่ืองฟูขึ้น

อย่างมาก จนกระทั่งเม่ือเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2 

เหมืองลิกไนตจึ์งได้ซบเซาลง ต่อมาเม่ือมีการก่อตั้ง

สาธารณรัฐประชา ธิปไตย เยอรม นี  (เ ยอรม นี

ตะวนัออก) ขึ้ น อุตสาหกรรมถ่านหินลิกไนต์จึง

กลับมาเฟ่ืองฟูขึ้นอีกคร้ัง เพราะต้องใช้ในการผลิต

ไฟฟ้าเพือ่พฒันาประเทศ เลาซิทซ์จึงกลายเป็นภูมิภาค

ที่ภาครัฐให้ความส าคัญ มีผูค้นอพยพเขา้มาอยู่เป็น

จ านวนมาก  เศรษฐกิจของ ภู มิภาค น้ี จึ งพึ่ งพิ ง

อุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นหลัก และละเลยการ

พฒันาภาคการผลิตอ่ืนๆ 

 

ต่อมาเม่ือเยอรมนีตะวนัตกและตะวนัออก

รวมเป็นประเทศเดียวกันในปีค.ศ. 1990 ส่งผลให้

ภูมิภาคเขตเลาซิทซ์สูญเสียความสามารถในการ

แข่งขัน ด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัยเทียบไม่ได้กับ

ภูมิภาคเขตอ่ืนในเยอรมนีตะวนัตก ท าให้เหมืองแร่

เลาซิทซ์ต้องลดขนาดการผลิตลงอย่างมาก ผู ้คน

อพยพออกจากพื้นที่เพือ่ไปหางานท าที่อ่ืน เลาซิทซ์จึง

มีสภาพเป็นชนบทที่มีเศรษฐกิจอ่อนแอตั้งแต่นั้นเป็น

ตน้มา ประชาชนที่น่ีซ่ึงมีภาษาเป็นของตนเอง จึงมี

ความ รู้ สึ กว่ า เ ป็นพล เ มืองชั้ นสองที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ

ประโยชน์อะไรจากการรวมประเทศ การเปล่ียนผ่าน

เพื่อควบรวมประเทศในคร้ังน้ีไม่ได้การเตรียมการ

รองรับในเร่ืองความเป็นธรรม 

นโยบายดา้นพลงังานของภาครัฐในปัจจุบนั

ที่ตอ้งการลดการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากถ่านหินลง 

จึงจะยิ่งส่งผลซ ้ าเติมภูมิภาคน้ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

แรงงานที่ท  างานในโรงงานไฟฟ้าลิกไนต์ ซ่ึงมีอยู่

ประมาณ 7,000-8,000 คน ซ่ึงในปัจจุบนัผลิตไฟฟ้า

ร้อยละ 10 ของประเทศ อยา่งไรก็ดี มีการประเมินว่า 

ในปีค.ศ. 2030 จ านวนแรงงานกว่า 2 ใน 3 จะ

เกษียณอายุ จึงจะเหลือแรงงานที่จะไดรั้บผลกระทบ

เพยีง  2,000-2,500 คน ที่จ  าเป็นจะตอ้งปรับทกัษะเพื่อ

ไปท า ง าน อ่ืน  แ ละ มี ค ว า มพยา ย า มจะส ร้ า ง

อุตสาหกรรมใหม่ใน ภู มิภาค น้ี  เ ช่น  พลัง งาน

หมุนเวยีน การวิจยัและการพฒันา และการท่องเที่ยว 

แต่ก็ประสบปัญหาที่ส าคัญคือ  การขาดแคลน

ทรัพยากรมนุษย ์หรือ ปัญหาสมองไหล ปัญหาของ

ภูมิภาคเลาซิทซ์จึงไม่ใช่ปัญหาเร่ืองไม่มีการจา้งงาน 

แต่เป็นปัญหาที่ไม่สามารถรักษาทรัพยากรมนุษยท์ี่มี

คุณภาพไวใ้นภูมิภาคได้ ทั้ งน้ี  สถาบันคลังสมอง 

Future Lab Lausitz ก าลังพยายามคน้หาอัตลักษณ์

และน าเสนอส่ิงที่เป็นไปไดส้ าหรับภูมิภาคน้ี ทั้งใน

voicelabour.org 
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เร่ืองความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรม 

ประสิทธิภาพพลังงาน การคมนาคมและดิจิตัล 

ส่ิงแวดล้อมและการท่องเที่ยว และอนาคตของการ

พฒันาภูมิภาคน้ี ในขณะที่ภาคประชาสงัคม Lausitzer 

Perspectives เป็นเวทีให้ประชาชน รวมถึงเด็กและ

เยาวชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมตอบโจทยว์า่ อนาคตของ

เลาซิทซ์จะเป็นอยา่งไร และพจิารณาวา่จะสามารถท า

อะไรไดบ้า้ง โดยประชาชนส่วนใหญ่ของภูมิภาคเห็น

ด้วยกับการปิดเหมือง แม้สมาชิกบางส่วนของ

สหภาพแรงงานในภูมิภาคจะไม่เห็นด้วยก็ตาม ซ่ึง

สดัส่วนของแรงงานในเลาซิทส์ที่จะไดรั้บผลกระทบ

จากการปิดเหมืองคิดเป็นเพียงร้อยละ 3.84 ของ

เท่านั้น     

หมู่ บ้ านพลัง ง านหมุน เวี ยนเฟลด์ ไฮม 

(Feldheim)  

 เฟลดไ์ฮม เป็นหมู่บา้นเล็กๆมีประชากรเพียง 

130 คน ตั้งอยูห่่างจากเบอร์ลิน 83 กิโลเมตรทางทิศ

ตะวนัตกเฉียงใต ้เป็นหมู่บา้นที่สามารถผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานหมุนเวียนใช้ได้อย่างเพียงพอภายใน

หมู่บา้นตั้งแต่ปีค.ศ. 2010 โดยพลังงานหมุนเวียน

ส่วนใหญ่เป็นพลงังานลม หมู่บา้นมีสวนพลงัลมที่มี

กงัหนัลมจ านวน 55 ตวั กงัหันลมตวัแรกถูกสร้างขึ้น

ในปีค .ศ. 1995 นอกจากน้ี ยงัมีสวนพลังงาน

แสงอาทิตยอี์กดว้ย โดยชาวบา้น สหกรณ์การเกษตร 

บริษทัพลงังานของเอกชน และภาครัฐไดร่้วมกนั 

 

ลงทุนตั้ งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน ทั้ งลมและแสงอาทิตย ์ภายในหมู่บ้าน 

นอกจากน้ี ยงัมีพลงังานชีวมวล (biogass) ที่ใช้ผลิต

ความอุ่นเพือ่ใชใ้นอาคารบา้นเรือน โดยในช่วงปีค.ศ. 

2003-2004 ที่ราคาสินคา้เกษตรโดยเฉพาะพชืไร่ตกต ่า 

ในขณะที่ ราคาไฟฟ้าสูงขึ้ นอย่างมาก  สหกรณ์

การเกษตรได้อาศยัวิกฤตน้ี หันมาผลิตพลังงานชีว

มวล จากผลิตผลทางการเกษตร เช่น ขา้วโพด ธญัพืช 

ก่ิงไม ้และมูลสัตว ์โดยร่วมลงทุนกบับริษทัพลงังาน

ของเอกชน ทั้งน้ี การที่หมู่บา้นเฟลด์ไฮมหันมาผลิต

ไฟฟ้าและความอุ่นด้วยพลังงานหมุนเวียนน้ี ท  าให้

หมู่บา้นไม่ตอ้งพึ่งพงิรายไดจ้ากสินคา้เกษตรแต่เพียง

อย่างเดียว เกิดการสร้างงานเพิ่มมากขึ้นในหมู่บา้น 

ส่ิงแวดลอ้มสะอาดขึ้น ลดตน้ทุนค่าไฟฟ้าและความ

อุ่นลงมาก และการที่มีบริษทัเอกชนเขา้มาตั้ง ท  าให้มี

เ งิ น ที่ ไ ด้จ า กก า รจัด เ ก็ บภ า ษี  น า ม า ใช้ส ร้ า ง

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในหมู่บา้น  

ส่วนที่ 3: ข้อคดิส าหรับประเทศไทย 9 ประการ 

voicelabour.org 
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 1. คนไทยต้องตระหนักว่าโลกร้อนเป็น

ปัญหา และเป็นปัญหาใหญ่ ไม่แกไ้ขไม่ได ้และตอ้ง

แกไ้ขอยา่งเร่งด่วน รอชา้ไม่ได ้ตอ้งไม่ห่วงแต่ปัญหา

เศรษฐกิจ แต่ตอ้งตระหนักถึงการเจริญเติบโตอย่าง

ย ัง่ยนื ที่ค  านึงถึงส่ิงแวดลอ้มดว้ย และโลกร้อนเป็นภยั

คุกคามของโลก ไม่ใช่ของประเทศใดประเทศหน่ึง 

ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยตอ้งเขา้ไปรับผิดชอบ

และร่วมกันแก้ไข โดยอาศยัโอกาสทางเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เพื่อให้ภารกิจกอบกู้รักษาโลกส าเร็จได้อย่าง

ทนัเวลา 

 

 2. ภาครัฐต้องแสดงเจตจ านงอันแน่วแน่ 

ภาครัฐตอ้งมีความกล้าหาญทางการเมืองที่จะออก

นโยบายเพื่อขบัเคล่ือนประเทศไปสู่เศรษฐกิจใหม่ที่

ใชเ้ทคโนโลยคีาร์บอนต ่าอยา่งเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมา 

ภาครัฐไทยท าเพียงแค่ส่งเสริมรณรงค์ ยงัไม่ได้มี

นโยบายที่ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงใดๆในเชิง

โครงสร้าง เช่น มีการรณรงค์รักษาส่ิงแวดล้อมด้วย

การลดการใชถุ้งพลาสติก ก็กระท ากนัอยา่งจ ากดั ไม่

แพร่หลายในสังคมไทยโดยทั่วไป ยงัไม่มีการเก็บ

ภาษีคาร์บอน แมจ้ะมีการผลิตพลงัหมุนเวียนเพิ่มมาก

ขึ้ น แต่ยงัไม่มีการลดการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน 

ซ ้ าร้ายยงัอาจมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่ง

ใหม่ขึ้นอีก  

 3. การเปลี่ยนผ่านต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม 

เม่ือภาครัฐมีนโยบายลดโลกร้อนอยา่งเป็นรูปธรรมที่

ก่อให้เ กิดการเป ล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างแล้ว 

ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจ าเป็นตอ้งเขา้มามีส่วนร่วมก าหนด

วิธีการเปล่ียนผ่าน และเจรจาประสานประโยชน์ 

เพือ่ใหเ้กิดการเปล่ียนผา่นที่เป็นธรรมขึ้นในสงัคม 

 4. การส่ือสารเป็นเร่ืองส าคัญ จ าเป็นอยา่งยิง่

ที่จะตอ้งส่ือสารใหส้งัคมไดม้ัน่ใจ ไม่หวาดกลวั และ

เห็นภาพตรงกันว่า  การเป ล่ียนผ่านจะน ามาซ่ึง

เศรษฐกิจใหม่ที่มีลกัษณะเป็นอยา่งไร ชีวิตของคนใน

สงัคมจะเป็นอยา่งไร จะตอ้งปรับตวัอยา่งไรบา้ง และ

จะได้รับการชดเชยเยียวยาอย่างไรหากต้องได้รับ

ผลกระทบทางลบ  

 5. ข้อมูลและงานวิจัยมีความจ าเป็น การ

เปล่ียนผ่านจะมีผลกระทบแตกต่างกันไปตามพื้นที่ 

จึงจ  าเป็นตอ้งศึกษาหาขอ้มูลเฉพาะของแต่ละพื้นที่ 

เพื่อหาทางออกที่เป็นไปได้และเหมาะสมกับพื้นที่

หน่ึงๆ 

http://oknation.nationtv.tv 
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 6. ภาคประชาสังคมต้องคิดก่อนการณ์ 

ประชาชนต้องรวมตัวกันสร้างเป็นเครือข่ายด้าน

ภูมิอากาศ เพือ่แลกเปล่ียนขอ้มูล ข่าวสาร และความรู้ 

คิดน าคนอ่ืน คอยตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 

และประสานผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ  

 7. ความมั่นคงในการจ้างงานและสวัสดกิารมี

แนวโน้มลดลง มีความเป็นไปไดว้่า การเปล่ียนผ่าน

ไปสู่เศรษฐกิจที่ใช้พลังงานหมุนเวียนเข้มข้น จะ

ส่ ง ผ ล ใ ห้ ก า ร แ ข่ ง ขั น ใ น ต ล า ด เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น 

ผูป้ระกอบการในตลาดอาจไม่ใช่ผูป้ระกอบการราย

ใหญ่เพยีงไม่ก่ีรายเหมือนก่อน แต่จะมีผูป้ระกอบการ

รายใหม่ที่มีขนาดเล็กลงและจ านวนมากขึ้นเขา้มามี

ส่วนแบ่งในตลาด ซ่ึงส่งผลดีในแง่การกระจายรายได ้

แต่ในขณะเดียวกนั การจา้งงานจะมีความมัน่คงและ

สวสัดิการน้อยลง โดยเฉพาะในบริษทัใหม่ที่มีขนาด

เล็กหรือเป็นบริษทัสตาร์ทอัพ จ านวนสมาชิกของ

สหภาพแรงงานก็มีแนวโนม้จะลดลงดว้ยเช่นกนั 

 8. พลังงานหมุนเวียนช่วยลดความจ ากัดด้าน

พลังงาน ในบางพื้นที่ในประเทศไทยที่ไฟฟ้ายงัมีไม่

พอใช ้เช่น ทางภาคใตข้องไทย หรือยงัไม่มีไฟฟ้าใช ้

เช่น พื้นที่ห่างไกลบนดอยสูง ถือเป็นโอกาสอันดีที่

พลังงานหมุนเวียนจะเข้าไปช่วยให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้ นด้วยการ

ลงทุนดา้นพลังงานหมุนเวียน แทนที่จะลงทุนสร้าง

โรงงานไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่   

 9. แนวคิดการเปลี่ยนผ่านที่ เ ป็นธรรม
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในบริบทของการเปลี่ยน
ผ่านสู่เทคโนโลยี 4.0 รวมถึงการเปล่ียนแปลงนโยบาย
ต่างๆของรัฐที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง 
ไม่วา่จะเป็นแผนยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือโครงการ
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)เป็นตน้ ที่จะมีผู ้
ได้ประโยชน์และผูเ้สียประโยชน์ ซ่ึงต้องมาร่วม
พูดคุยประสานประโยชน์กันทุกฝ่าย เพื่อให้การ
เปล่ียนผา่นไม่มีใครตอ้งถูกทิ้งไวข้า้งหลงั 

 

เอกสารอ้างอิง  
นิรมล สุธรรมกิจ และ กิ ริยา กุลกลการ 

(2560)การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม: การศึกษาเบือ้งต้น

ถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ต่อแรงงานในประเทศไทย. มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 

Sen Amartya (2011)The Idea of Justice. Belknap 

Press. United States. 

 

http://www.ฟิวเจอร์อิเลค็ทริค.com 
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ในงานเฉลิมฉลอง 25 ปี แห่งการก่อสร้าง
พพิธิภณัฑแ์รงงานไทย วนัอาทิตยท์ี่ 21 ตุลาคม 2561 
เวลา 16.00-17.30 น. ณ ลานอาคารอเนกประสงค ์
นิคมรถไฟ กม. 11 จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ไดมี้การ
เสวนาวิชาการเร่ือง “การขับเคล่ือนนโยบายแรงงาน
ในวิถีทางการเมือง:  บทเรียนจากประวัติศาสตร์ 
ประสบการณ์จากเยอรมนี” 

 

 ดร.สเตฟาน โครบอท อดีตผู้อ านวยการ
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท กล่าวว่า “สถานะผมเป็นทั้ง
สมาชิกพรรคการเมือง เป็นทั้งนกัสหภาพแรงงาน แต่

ผมจะใช้จุดยืนความเป็นนักสหภาพแรงงาน ไม่ใช่
สมาชิกพรรคการเมืองมามีอิทธิพลส าหรับการตอบ
ค าถามน้ีหากถามว่าอะไรคือบทเรียนของขบวนการ
แรงงานเยอรมนั” 

 ค าตอบที่ชัดเจน คือ  เหตุผลเพราะพรรค
การเมืองมาแลว้ก็ไป บางคร้ังเขม้แขง็บางคร้ังอ่อนแอ 
บางคร้ังก็เป็นรัฐบาล บางคร้ังก็เป็นฝ่ายคา้น แต่ที่ตอ้ง
มัน่คง คือ สหภาพแรงงานตอ้งดูแลผลประโยชน์ของ
ผูใ้ชแ้รงงาน ไม่ว่าพรรคไหนจะมาหรือจะไป จุดยืน
เรา คือ ตอ้งดูแลผูใ้ชแ้รงงาน จะเป็นรัฐบาลหรือจะไม่
เป็น กระทั่งพรรคการเมืองอาจสนับสนุนนโยบาย
สหภาพแรงงานหรือไม่สนับสนุนก็ตาม แต่ในฐานะ
ที่เป็นสหภาพแรงงาน เราต้องไม่ผูกติดกับพรรค
การเมือง น้ีเป็นประสบการณ์ที่ส าคญัมาก ตนเห็นว่า 
พรรคการเมืองไม่ควรเขา้มาควบคุมสหภาพแรงงาน 
แต่หากว่าสหภาพแรงงานจะเขา้มามีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขนัในพรรคใดพรรคหน่ึง น้ีเป็นเร่ืองที่น่ายินดี 
ในระบอบประชาธิปไตยพรรคการเมืองเป็นพลังhttp://siamreview.com 

การขบัเคลือ่นนโยบายแรงงานในวถิทีางการเมอืง : 

บทเรยีนจากประวตัศิาสตร์ ประสบการณจ์ากเยอรมนี 

บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ 

นักวิชาการสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม 

http://voicelabour.org/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a3/img_7491/
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ส าคญัแต่ไม่เพียงพอ ซ่ึงตอ้งการสหภาพแรงงานที่
เขม้แข็งดว้ย ทั้ง 2 องคก์ร ถือเป็นกลุ่มหรือสถาบนัที่
ส าคญั แต่ไม่ใช่ส่ิงเดียวกนั เพราะเราไม่ใช่สังคมเดิม
อีกแลว้ สังคมเดิมอาจเป็นคนที่ท  างานในภาคเกษตร
หรือโรงงาน ไม่ใช่มีอิสรเสรี  ในอดีตคนท างานไม่มี
อิสรเสรี การยกระดบัความเป็นอยู ่คือ ตอ้งมองหาว่า
ใครจะเขา้มาอุปถมัภห์รือช่วยเหลือตนเองได ้คนๆน้ีก็
อาจช่วยบางคนได้แต่ช่วยทุกคนไม่ได้ เช่นเดียวกับ
เร่ืองสหภาพแรงงาน ก็ไม่ควรมองหาคนมาช่วยเหลือ
เรา อาจช่วยแค่คร้ังคราวไดแ้ต่ไม่ใช่ระยะยาวที่ส าคญั
เราตอ้งเขา้ใจว่าเราอยู่ในสังคมยุคใหม่แล้ว ไม่ใช่ผู ้
อุปถมัภ ์เราตอ้งช่วยตนเอง ตอ้งพึ่งพาตนเองได้ เรา
ตอ้งเขม้แข็งตอ้งมีสมาชิก ตอ้งมีองคก์รที่เขม้แข็งใน
สถานประกอบการในโรงงาน อนัน้ีคือความทา้ทาย
หลักพวกเรามีตัวอย่างในเยอรมันที่ผลิตรถยนต ์
BMW โรงงานน้ีอยู่ที่ เยอรมันก็ย ังผลิตโดยใช้
เคร่ืองจกัรแบบเดิม และคนงาน 80 % เป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผลิต
รถยนตไ์ฟฟ้า อาจไม่มีสหภาพแรงงาน แต่คนยงัเป็น
คนเดิมที่ไปซ้ือของหา้งสรรพสินคา้ แต่ในปัจจุบนัคน
ซ้ือสินคา้ออนไลน์ มาส่งสินคา้ถึงบา้น สถานการณ์น้ี
เกิดขึ้นแทบทุกประเทศทัว่โลก ทางออก คือ เราตอ้งมี
สหภาพแรงงานในกิจการต่างๆในยคุใหม่น้ีที่ส าคญั
ที่สุด 

 ศาสตราภิชานแล  ดิ ลกวิทย รัตน์  คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น าเสนอว่า 
จริงๆแลว้ตอ้งเขา้ใจวา่พรรคการเมืองเป็นสถาบนัทาง
สังคมชนิดหน่ึง บทบาทของพรรคการเมืองก็ย่อม
แตกต่างกนั เยอรมนัมีประสบการณ์ประชาธิปไตยมา

อยา่งต่อเน่ือง ส่วนประเทศไทยยงัลม้ลุกคลุกคลานมา
แต่ปี 2475 ยงัมั่นคงไม่ได ้อย่างที่คุณโครบอทบอก 
นอกจากพรรคการเมืองกับสหภาพแรงงานจะ
แตกต่างกัน พรรคการเมืองกับขบวนการแรงงานก็
ตอบโจทย์คนละโจทย์  มีผู ้น าแรงงานไปท างาน
พรรคการเมืองเยอะ แต่ไม่มีซักคนเดียวที่ประสบ
ความส าเร็จไปจากแรงงาน เพราะคู่ปรับแรงงานคือ
ทุน แต่พอไปอยู่ในพรรคการเมือง ทุนคือระบบ
อุปถมัภ ์จึงไม่สามารถไปสร้างความนิยมได ้ถา้คุณ
เก่งสูก้บัทุนในพรรคการเมือง คุณจะไม่มีความหมาย
เลย เพราะคุณยงัต้องพึ่ งทุน มันตอบโจทย์คนละ
โจทย ์ถ้าถามว่าประสบการณ์เยอรมันกับไทย ก็จะ
พบวา่ห่างไกลกนัมาก เราจึงตอ้งสร้างพรรคการเมือง
ให้เป็นสถาบนัที่ส าคญัแรงงานไม่สามารถเอาพรรค
การเมืองไปสร้างความเขม้แข็งให้ขบวนการแรงงาน
ได้ ขบวนการแรงงานก็ยงัไม่สามารถสร้างพรรค
การเมืองได ้

 

 ทุกคร้ังที่แรงงานได้อะไรมา จะได้ช่วงหัว
เล้ียวหัวต่อทางการเมือง เช่น การออกประกาศคณะ
ปฏิวตัิ ฉบบัที่ 103 ที่เป็นที่มาของกฎหมายแรงงาน 
หรือการออกกฎหมายประกนัสังคม ก็ออกยคุพลเอก
ชาติชาย ก็ไปหาความนิยมจากผูน้ าแรงงาน เพราะ
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อ านาจทางการเมืองไม่เข้มแข็ง ท  าให้การก าหนด
อิทธิพลทางการเมือง ขึ้นอยู่กบัจงัหวะทางการเมือง 
เม่ือประวตัิศาสตร์คือแบบน้ี ขบวนการแรงงานจะ
เรียนรู้จากเยอรมันได้มากแค่ไหน จึงต้องเรียนรู้
มากกวา่น้ี คนงานมกัไดอ้ะไรเกิดขึ้นมาในช่วงลม้ลุก
คลุกคลาน เม่ือรัฐเผด็จการออกตวัเต็มที่ ดงันั้นก็ตอ้ง
ท าให้สอดคลอ้งกบัประชาคมโลกต่างๆ ที่ ILO ออก
กฎมา ประกาศคณะปฏิวตัิ 103 หรือการออกกฎหมาย
แรงงานสัมพนัธ์ก็เกิดขึ้ นช่วงปี 2515 เป็นช่วงยุค
ปลายเผด็จการที่ง่อยเปล้ีย กฎหมายประกันสังคมก็
เกิดตอนเปรมหลุดต าแหน่ง ชาติชายกลัวคุมไม่ได้ก็
เขา้หาสายแรงงาน เผด็จการมีหลายยคุในการเปล่ียน
ผา่น ผมวา่จงัหวะพวกน้ีมนัส าคญั 

 

 ช่วงน้ีเผด็จการก าลังลอกคาบ หรือช่วงยิ่ง
ลกัษณ์ 300 บาท ก็เป็นช่วงเปล่ียนผ่าน ซ้ือใจแรงงาน 
ผมมองว่าถ้าคนงานฉวยโอกาสก็จะได้โอกาส
อะไรบา้ง แต่ก็ตอ้งถามความเป็นเอกภาพ และเราจะ
แลกเปล่ียนอะไรกับพรรคการเมือง เพราะน้ีคือ
ค  าถามที่พรรคการเมืองจะถามเราแน่ และผู ้น า
แรงงานที่ไปร่วม นัง่ฟัง หรือแค่เอาไปเป็นสญัลกัษณ์ 

 ประสบการณ์ที่ผ่านมา คือ พรรคการเมือง
ตอบโจทยค์นละส่วนกบัขบวนการแรงาน ตราบใดที่
เราย ังไม่เป็นเอกภาพ โครงสร้างการเมืองยงัพึ่ ง
ทรัพยากรอ่ืนๆไม่ใช่ทรัพยากรจ านวนคน โอกาสที่
คนงานจะไดอ้ะไรก็มีนอ้ย แต่หลงัจากเลือกตั้งแลว้จะ
จริงจังแค่ไหนก็อีกเร่ืองหน่ึง หากไม่เป็นเอกภาพ 
การเมืองก็อาจไม่ตอบสนองเรา และประชาคม
ระหวา่งประเทศ รัฐธรรมนูญต่างๆ เกิดจากการกดดนั
จากภายนอก ปัญหาคือ ภายนอกจะฟังแรงงานแค่
ไหน ก็ขึ้นอยูก่บัความเป็นเอกภาพของคนงานไทยที่
จะดึงความสนใจจากพรรคการเมืองและประชาคม
ระหว่างประเทศ น้ีคือเง่ือนไขแรกที่ท  าให้ปรากฏ
ก่อนในเร่ืองอ่ืน หากลองทบทวนยอ้นไปก่อนปี 2516 
มาวนัน้ีเรามีอะไรเกิดขึ้นมาก เช่น ประกนัสังคม ถาม
ว่าส่ิงเหล่าน้ีเกิดขึ้นถือเป็นนโยบายที่เป็นแก่นกลาง
ของพรรคใดพรรคหน่ึงหรือไม่ เพราะที่เราไดม้า ไม่
ไดม้าจากอุดมการณ์พรรคการเมืองใดๆ การเขา้ไปมี
ส่วนร่วมทางกระบวนการเมืองส าคญัแต่ไม่ใช่พรรค
การเมือง 

 จึง เห็นว่า ส่ิงที่ท  าให้ขบวนการแรงงาน
อ่อนแอ คือ สหภาพแรงงานแบบสถานประกอบการ 
สหภาพที่ตอ้งเป็นเฉพาะคนในเท่านั้น ที่เป็นกบัดกัท า
ให้สหภาพแรงง าน เ ติบโตไ ม่ ได้  เพร าะ เน้น
ความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงานเป็นหลกัประกนั การ
ท างานสหภาพแรงงานจึงตอ้งกลอ้มแกลม้ไป ไปสุด
ล่ิมทิ่มประตูไม่ได้ โครงสร้างสหภาพแรงงานแบบ
ชนชั้ นจึงเกิดไม่ได้ กฎหมายแรงงานก าหนดให้
กรรมการสหภาพแรงงานต้องเป็นลูกจา้งในสถาน
ประกอบการ อ านาจการต่อรองสัมพนัธ์กับการขึ้น
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เงินเดือนและเล่ือนขั้นที่เป็นขอ้จ ากดัอยา่งมาก ในการ
สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัขบวนการแรงงานไทย 

 อ า จ า ร ย์ ศั ก ดิ น า  ฉั ต ร กุ ล  ณ  อ ยุ ธ ย า 
นักวิชาการแรงงาน กล่าวว่า ถา้ถามถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งขบวนการแรงงานกบัการเมือง ตอ้งมาดูก่อน
วา่ขบวนการแรงงานมีหลายประเภท ตอนน้ีเราสนใจ
ทางการเมืองมากพอหรือไม่ ทางเยอรมนัมีเป้าหมาย
ชัดเ ร่ืองการเปล่ียนแปลงทางสังคม แต่สหภาพ
แรงงานไทยท าเร่ืองค่าจา้งเป็นส่วนใหญ่ ยงัไม่ใช่
เร่ืองการเมือง แต่ในอดีตก็มีความสนใจในเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง ท านโยบายออกมา แต่ก็
ตอ้งดูว่าขบวนการแรงงานช่วงนั้นน าดว้ยแนวคิดใด 
อยา่งเยอรมนัเป็นอิสระ องักฤษขึ้นกบัพรรคการเมือง 
แต่ในไทย ไม่ว่า จะตั้งพรรคโดยตรงหรือมีอิทธิพล
กับพรรคการเมืองต่างๆ แต่ก็มีเง่ือนไขว่า สหภาพ
แรงงานตอ้งเขม้แข็ง มีสมาชิกเยอะ พรรคแรงงานมา
จากสมาชิก แต่ไม่จ าเป็นเสมอไปว่าต้องมีพรรค
ตนเอง อยา่งในเยอรมนัก็ผลกัดนัผ่านพรรคการเมือง
อ่ืนและคนงานก็เลือก แต่ขบวนการแรงงานต้อง
เข้มแข็งก่อน หากถามว่าในอดีตเป็นอย่างไร หลัง
สงครามโลกคร้ังที่ 2 ขบวนแรงงานสร้างองคก์รใต้
ดิน สหอาชีวะกรรมกร มีสมาชิกเยอะ เป็นฐานส าคญั
ของพรรคสหชีพ ที่สนบัสนุนอาจารยป์รีดี น้ีคือพรรค
คนงานในการบริหารประเทศ แต่ขบวนการแรงงาน
จะไปไดใ้นสังคมประชาธิปไตยเท่านั้น การผลกัดัน
ในยคุสมยัอ่ืนๆก็ยาก 

 ในยุค 14 ตุลา คือ ยุคทองของขบวนการ
แรงงาน มีพรรคสังคมนิยมต่างๆ พรรคพลงัใหม่ แต่

ไม่ใช่พรรคที่ตั้งโดยคนงาน แต่ตอบสนองเพื่อผูใ้ช้
แรงงาน แต่สุดทา้ยก็ตอ้งขึ้นกบับรรยากาศบา้นเมืองที่
เป็นประชาธิปไตย แต่ขบวนการแรงงานตอ้งชดัเจน
ก่อน แค่ปากทอ้งหรืออยากเปล่ียนแปลงประเทศ 

 

 วันน้ีมี 2 พรรค ที่ประกาศว่า อยากท า
ประ เด็ นแรงง าน  คื อ  พรรคพี่สมศัก ด์ิ  สั งคม
ประชาธิปไตยไทย และอนาคตใหม่ ที่ดึงคนงานไป 
ยิ่งพรรคไหนประกาศนโยบายแรงงานมาก ยิ่งเป็น
เร่ืองที่ดี เพราะสนใจประเด็นแรงงาน การเลือกตั้งใน
ปีหน้า 24 กุมภาพันธ์ 2562 แต่รัฐธรรมนูญยงั
อัปลักษณ์  ซ่ึ งไ ม่คิ ดว่ า จะ มี  เพราะที่ ผ่ านมา มี
รัฐธรรมนูญปี 2540 ที่ดีที่สุด แต่รัฐธรรมนูญฉบบัน้ี
กลบัดึงประเทศถอยหลงั 

 รัฐธรรมนูญแบบน้ีท าให้ 2 พรรคน้ีไปต่อได้
ยากมาก เพราะออกแบบระบบแบบใหม่ที่ไม่เอ้ือ เดิม
มีปาร์ต้ีลิสตก์บัเขต ที่ส่งเสริมนโยบาย แต่พอรวมใน
บตัรเดียว เร่ืองนโยบายจะหายไป ไปเน้นที่ตวับุคคล
แทน พดูง่ายๆ คือ ดูดเอาคนที่จะไดเ้สียงไป โอกาสที่
พ ร ร ค จ ะ มี น โ ย บ า ย ดี ๆ จึ ง ย า ก  ต้ อ ง ส่ ง
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (สส.)ให้ครบทุกเขตเพื่อ
ปาร์ต้ีลิสต์ มันยากมากที่พรรคแรงงานจะผ่านขวาก
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หนาม แต่หลายคร้ังการขบัเคี่ยวอยากได้เสียงก็เป็น
โอกาสของเรา ขบวนการแรงงานตอ้งเสนอนโยบายที่
ชัดเจน บอกเลยว่าท าแบบน้ีจะได้เสียงจากแรงงาน 
แต่แบบน้ีก็ไม่ย ั่งยืนเป็นประชานิยม ขบวนการ
แรงงานควรสร้างจิตส านึกทางชนชั้นร่วมกนั สังคมที่
ไม่มีส านึกร่วมชนชั้นจะไม่มีพลงั เพราะไม่ได้เลือก
นโยบ ายแร งง าน เ ป็ นหลัก  แ ละ ต้อ ง เ ป ล่ี ยน
รัฐธรรมนูญ ล้มรัฐธรรมนูญฉบับน้ี เพราะไปต่อ
ไม่ไดใ้นสงัคมประชาธิปไตย 

 งานใหญ่เรา คือ การจัดตั้ ง ตอนน้ีแรงงาน
เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแค่ 1.5 % จาก 40 ลา้นคน 
เพื่อสร้างพลังจึงตอ้งหาทางจดัตั้งที่เหมาะสม เอาพี่
น้องมาอยู่ในขบวนแรงงาน ต่อมาคือส านึกคนงาน 
เช่น สังคมประชาธิปไตย รัฐสวสัดิการ ความเสมอ
ภาค เท่าเทียม ท าตรงน้ีให้ชัดเจน ให้คนงานทุกคน
เห็นตรงกนั พรรคการเมืองเอาทุน คนงานตอ้งเสนอ
ชุดความคิดตนเองออกมาให้ได ้และตนมีความหวงั
และเช่ือมัน่ในขบวนการแรงงาน ที่ตอ้งเป็นอนัหน่ึง
อนัเดียวกนัเพือ่ชยัชนะขา้งหนา้ต่อจากน้ี 

 

 ร ศ . ด ร . น ภ า พ ร  อ ติ ว า นิ ช ย พ ง ศ์ 
วิ ท ย า ลั ย พั ฒ น ศ า ส ต ร์  ป๋ ว ย  อึ๊ ง ภ า ก ร ณ์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คุณโครบอทพูด
ในฐานะสมาชิกพรรคการเมืองและสหภาพแรงงาน 
ฉะนั้นตนขอพดูในฐานะที่เห็นขบวนการแรงงานไทย
มา 30 ปี 10 ปีแรกเป็น NGOs ที่ท  างานดา้นแรงงาน 
20 ปีหลงัเป็นนักวิชาการ แต่ยงัคลุกคลีกบัขบวนการ
แรงงาน ถามวา่เห็นอะไรบา้งจากประวติัศาสตร์ที่เรา
เฝ้าดูมา 

 บทเรียนหน่ึงในการขบัเคล่ือนนโยบาย คือ 
ไม่มีกลไกทางการเมืองในการขับเคล่ือน อย่าง
ข้า ร า ชก า ร มี ก ร ะท รว ง  มี ก รม  คนง าน ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับชนชั้นน า ไม่เหมือน
นายจา้งหรือนายทุน แต่ส่ิงที่คนงานมี  คือพลัง ถ้า
รวมกันได้ แต่รวมไม่ได้ก็กระจัดกระจาย จริงๆ
คนงานมี เค รือข่ ายสนับสนุน เ ช่น  ส่ือมวลชน 
นัก ศึ กษา  คนจนที่ ไ ม่ ใ ช่ คนงาน  นั ก วิ ชา ก า ร 
ขา้ราชการที่ดี มีองคก์รพฒันาเอกชน แต่อาจจะไม่ใช่
การสนับสนุนในช่วงเดียวกนั มาเป็นระยะๆ กระทัง่ 
ILO ออกกฎหมายให้เราขบัเคล่ือนได ้การรวมพลัง
คนงานก็จะมีความสัมพนัธ์แต่ละยคุขึ้นอยูก่บัวิถีทาง
การเมือง 

 อ ย่ า ง ที่ อ า จ า ร ย์ ศั ก ดิ น า พู ด เ ร่ื อ ง ยุ ค
ประวัติศาสตร์ 2499-2500 คนงานรวมกันได้ มี
พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ฉบบัแรก แต่พอวิถี
การเ มือง เป ล่ียน การรวมพลังไ ม่ ง่าย  แต่ เรา มี
ขา้ราชการ มี ILO ท าให้ช่วงเผด็จการ ยงัสามารถ
ผลักดันให้รัฐบาลออกประกาศคณะปฏิวตัิ 103 มี
กองทุนเงินทดแทน มีสมาคมลูกจา้ง 

http://voicelabour.org/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a3/img_7545/
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 แต่ยุคที่คนงานแสดงพลังค่อนขา้งมาก คือ 
ยคุทอง 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519 มาถึง
ปัจจุบนั หลังช่วง 2519 เป็นทั้งประชาธิปไตยและ
เผด็จการ เช่น 2521-2534 เป็นประชาธิปไตย 2535-
2549 เ ป็นประชา ธิปไตย  2550-2557 เ ป็น
ประชาธิปไตย เผด็จการช่วงสั้นๆ เช่น 6 ตุลาคม 2519 
19 กนัยายน 2549 จนกระทัง่หลงัปี 2557 ยาวเลย ยงั
ไม่กลบัสู่ประชาธิปไตย 

 ในช่วงประชาธิปไตย เราผลกัดนัส าเร็จหลาย
อยา่ง เช่น ประกนัสังคม 2533 ลาคลอด 2536 หลัง 
2536 ขบัเคล่ือนสุขภาพความปลอดภยั หลงัจากนั้น
ขยายประกนัสังคมสู่แรงงานนอกระบบ ขยายไปยงั
กลุ่มแรงงานขา้มชาติ กระทัง่ยคุยิ่งลกัษณ์ค่าจา้ง 300 
บาท 

 ถา้ถามวา่ยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งไร เราพยายาม
ท าให้วิ ถีการเมืองเป็นประชาธิปไตยให้ได้ก่อน 
ไม่อย่างนั้นจะท าอะไรล าบาก ไม่ว่าอยา่งไรระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีขอ้จ  ากดัยงัเอ้ือมากกว่าเผด็จการที่ดู
ดี ซ่ึงมองว่าแยก่ว่า เอาตรงน้ีให้ไดก่้อน ส่วนอ่ืนค่อย
วา่กนั 

 ส าห รับในประเด็น ร่วม  รัฐวิสาหกิจ มี
ประเด็นร่วม คือ แปรรูป และรัฐวิสาหกิจก็ช่วงชิง
เร่ืองน้ีน าเสนอออกมาก่อน ปี 2557 ก็ไปร่วมกับ
คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงปฏิรูป
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (กปปส.) ที่ไป
ท าวิจยัมา พบว่า ไม่เห็นดว้ยกับการเคล่ือนไหวทาง
การเมืองที่ล้ม รัฐบาล แต่อยากเผยแพร่ประเด็น

รัฐวิสาหกิจ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ ไม่ถูกส่ือสารมายงั
สาธารณะเลย 

 มองว่า รัฐวิสาหกิจมีประเด็นที่จะผลัก แต่
ทางเอกชนยงัไม่เห็น อาจมีบางกลุ่ม ความไม่มั่นคง
ในการจา้งงานจากไทยแลนด์ 4.0 การใชเ้ทคโนโลย ี
การลดสภาวะโลกร้อนจากสภาวะการผลิต ในส่วน
เอกชนตอ้งหาประเด็นก่อน 

 

 ส่วนพรรคการเมืองที่จะช่วยแรงงานก็มีน้อย 
เสียงเป็นกลุ่มกอ้นก็ไม่ง่าย ส าหรับตนเองยงัไม่เห็นวา่
มีพรรคไหนที่ชดัเจนพอที่ทางแรงงานจะเลือกหรือ
สนับสนุนพรรคน้ี ยงัไม่เห็น ส่ิงที่ควรท า คือ ยึด
ประเด็นเราและไปผลกัดนั แต่อยา่ไปปักใจ เพราะที่
ผา่นมาไม่ค่อยมีที่จะเห็นตรงนั้น 

 ต่อมาคือส านึกความเป็นชนชั้นแรงงานก็
ต้อ งส ร้า งขึ้ นมา  และท าอ ย่า ง ไร เร า ถึ งท า ให้
สาธารณชนมาสนบัสนุนแรงงานดว้ย เพราะตวัเราเอง
ก็มีขอ้จ ากดั อยา่งกลุ่มแรงงานที่ขึ้นเวที กปปส. จะพดู
ประเด็นแรงงาน คนมาชุมนุมก็ไม่อยากฟัง เบื่อหน่าย 
นอกจากเราจะรวมกนัเองแลว้ ท าอยา่งไรให้ประเด็น
แรงงานเป็นประเด็นสาธารณะ อาศยัหลายๆฝ่าย 
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 หากแรงงานพึ่งพรรคไหนไม่ได้ เป็นไปได้
ไหมที่จะสร้างพรรคแรงงานขึ้นมา สร้างไดแ้ต่ตอ้งใช้
เวลา เพราะตอ้งสร้างฐานมวลชนก่อน หากยงัไม่ลง
เลือกตั้งก็สร้างฐานให้แน่นก่อน หาจุดศูนยก์ลางใน
การรวมขบวนก่อน เพื่อพฒันาไปสู่พรรคการเมือง
ของแรงงานจริงๆ 

 ตอ้งฝากความหวงัไวท้ี่รุ่นกลาง รุ่นใหม่ ส่วน
รุ่นเก่าก็ เป็นพี่เล้ียง ยงัมีพลัง เป็นพลังบริสุทธ์ิกับ
คนงานอยู ่ขบวนการแรงงานรอดไม่รอดจะขึ้นอยูก่บั
คนรุ่นน้ี แต่เป็นห่วงวา่ผูน้ ารุ่นกลางใหม่จะอยูไ่ดน้าน
ขนาดไหน ขาดความมัน่คงในการท างาน มีโอกาสถูก
เลิกจา้ง 

 ส่วนองค์กรที่ จะสนับสนุนขบวนการ
แรงงาน ที่เห็นอยู่ คือ พิพิธภณัฑ์แรงงานไทยที่เป็น
องคก์รพฒันาเอกชน( NGOs) ที่จดัเวทีมาแลกเปล่ียน
เร่ืองน้ี และดึงนกัวชิาการ ส่ือมวลชนมาสนับสนุนได ้
แต่ก็ไม่รู้จะอยูไ่ดน้านขนาดไหน ยดึโยงกบัแรงงาน 
เหมือนรัฐบาลกับพรรคการเมืองที่ยึดโยงประชาชน 
วา่แรงงานจะสนบัสนุนพพิธิภณัฑข์นาดไหน 

 ส่วนการเลือกตั้ งมีความส าคัญแน่นอน 
เพราะเป็นประชาธิปไตยแมมี้ขอ้จ ากดัแต่ก็ดีกว่าเผด็จ
การ  แ ต่ยึดโยงประชาชน เผด็จการไม่ ยึดโยง
ประชาชนเพราะไม่ผา่นการเลือกตั้งมา 

 อาจารย์สุนี ไชยรส วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงคุณโครบอทตั้งค  าถามว่า 
จะเป็นพรรคการเมืองก็ได ้ไม่เป็นก็ได ้แต่ตอ้งขึ้นกบั
ความเขม้แข็งของแต่ละขบวนแรงงาน เพราะขบวน

แรงงานได้ต่อสู้ทางการเมืองมาตลอด แต่เราสะดุด
เป็นช่วงๆ แต่ช่วงประชาธิปไตยยาวอยู ่แต่ก็มีจงัหวะ
สะดุดที่เผด็จการไดท้  าลายขบวนการแรงงาน 

 

 ในช่วง 2475 พรรคเสรีไทย พรรคสหชีพ 
แรง งานไทย มีบทบาทตลอด  ด้วยไ ม่ ใ ช่ก ลุ่ ม
ผลประโยชน์แค่ค่าจา้ง แต่โดนขบวนการเผด็จการ
สกัด ก่อนเกิด 14 ตุลาคม 2516 ป้าน้อยก็เป็นผูน้ า
สหภาพแรงงานยคุ 14 ตุลา เผด็จการไดส้ะสมปัญหา
และเกิดการลุกขึ้ นสู้ และขบวนการแรงงานก็ใช้
โอกาสน้ีพฒันาขบวนการตนเอง ที่พิสูจน์ตนเองมา
ตลอด ต่อสู้มากกว่าเร่ืองค่าจา้งขั้นต ่า เขา้ร่วมขบวน
ชาวนา  นัก ศึกษา  แต่ไม่ได้ยกระดับไปสู่พรรค
การเมืองจริงจงั 

 อาจา รย์บุญสนอง  บุณโยทยาน ถูก ฆ่ า 
กรรมกรถูกจบั ส่ิงที่อยากให้เห็น คือ เราคือใคร เรา
ตรวจสอบตวัเราเอง ส่ิงที่เราตอ้งการไม่ใช่แค่สหภาพ
แรงงาน วัน น้ี เราได้สู้  ชนะไม่ชนะว่ากันไป 3 
ประสานไม่เต็ม รูป ขบวนการแรงงานก็ เข้าไป
เคล่ือนไหวหลายกลุ่ม สถานการณ์ทางชนชั้นแรงงาน
กับทุนด ารงอยู่ ไม่ว่าอย่างไรคนงานก็ไม่จ  านนแค่
ค่าจา้งแรงงานอยูแ่ลว้ มีกฎหมายไม่เป็นธรรมจ านวน
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มาก ขบวนการแรงงานเติบโตขึ้นมา ทั้งในรูปพรรค
แรงงานและไม่ใช่พรรคแรงงาน หากไม่สะดุด ถูกจบั 
จะเติบโตมากกวา่น้ี 

 ส่ิงที่ เรา เรียนรู้ คือ  เราจ า เป็นต้องศึกษา
ประวติัศาสตร์ ทั้งเร่ืองดีและลม้ลุกคลุกคลาน เราตอ้ง
มีพลังกับพรรคการเมือง ไม่ใช่ให้การเมืองมาเป็น
พลังหรือกดดันเรา จริงๆแล้วเราไม่ควรหมดหวัง 
พลังขบวนการแรงงาน คือ พลังความหวังที่สู้มา
ยาวนาน ตอน 14 ตุลาพิสูจน์มาแล้ว เราไม่ได้แค่
ตอ้งการเลือกตั้งหรือมีรัฐธรรมนูญ แต่เราเรียกร้อง
สิทธิเสรีภาพความเป็นธรรม 

 

 มาถึงโจทยว์นัน้ี ไม่เอาเลือกตั้งก็ได้ ก็กลับ
ตาลปัตร เราจ าเป็นอย่างยิ่งต้องปกป้องให้มีการ
เลือกตั้งภายใตรั้ฐธรรมนูญที่รังเกียจ เพราะหากเราไม่
เอาเลือกตั้ งก็เขา้ทางเผด็จการ ใครพร้อมเขา้พรรค
การเมืองที่ชอบ ใครไม่พร้อมก็มาผลกัดนันโยบาย น้ี
คือการสร้างฐานอนาคต ไม่ว่าจะเปล่ียนแปลง
รัฐธรรมนูญไดห้รือไม่ การปล่อยให้ใครเล่นไปแบบ
น้ีจะเป็นผลลบ 

 ประการต่อมา คือ องค์กรภาคประชาชน 
ขบวนก า รแร ง ง าน ไ ม่ส าม า รถห ลี กห นี จ า ก

สถานการณ์การพฒันาต่างๆได้ ทั้งชนบท นักเรียน
นักศึกษา ขบวนแรงงานตอ้งไปกบัสังคม แมไ้ม่เป็น
กองหน้าแต่ตอ้งเป็นก าลังหลัก เช่น ต่อสู้เร่ืองที่ดิน 
ทิศทางการพฒันาท าให้ผูค้นมารวมหัวกันมากขึ้ น 
เช่น โครงการขนาดใหญ่ EEC ท าให้ขบวนการ
แรงงานมาสุมหัวมากขึ้ นกับกลุ่มที่ท  าเร่ืองที่ ดิน 
ต่อรองกบัพรรคการเมือง ให้การศึกษากบัสังคม ใคร
พร้อมจะเขา้พรรคการเมืองไหนก็ไปเถอะ เราสู้ตาม
ล าพงัไม่ได ้

 หากคิ ด ว่ า  แ ร ง ง านคื อ ก า ร เ มื อ ง ภ า ค
ประชาชน คือภาคประชาสังคมที่ตรวจสอบรัฐบาล 
จะอิสระไม่อิสระ ไม่ดีก็ออกมา พร้อมจะสร้างฐาน
ขบวนการแรงงาน จิตส านึกจะมาพร้อมกบัขบวนการ
ต่อสู้ สรุปบทเรียนเป็นระยะๆ บทเรียนส าคัญ คือ 
วิเคราะห์สถานการณ์แต่ละช่วงตามความเป็นจริง 
การเลือกตั้ งไม่มีสูตรส าเร็จ ใช้พลังพี่น้องไปสร้าง
อ านาจต่อรองใหมี้การเลือกตั้งโดยไว 

 โจทย์ร่วมกัน คือ รัฐบาลคุกคามทุกกลุ่ม 
ขบวนการแรงงานตอ้งสร้างพลัง ขบวนการสหภาพ
แรงงานไม่สามารถรองรับได้ภายในเพียงขบวน
แรงงานกนัเอง วนัน้ีสถานการณ์เปล่ียนแปลง มีการ
จา้งงานรูปแบบอ่ืนๆ การแย่งชิงทรัพยากร การเอา
เปรียบแรงงาน ขบวนการแรงงานจ าเป็นต้องสร้าง
รูปแบบและการเคล่ือนไหวในการรับมือ สร้างแนว
ร่วมกับกลุ่มอ่ืนๆ ต้องสู้ในประเด็นเร่งด่วนที่ ถูก
คุกคาม หลายสหภาพถูกเลิกจา้ง ไม่ฝากความหวงักบั
พรรค และเปิดตนเองสร้างฐานการเมืองภาค
ประชาชนที่ใหญ่ขึ้น 
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 ทั้ งน้ียงัมี เวทีปาฐกถาเร่ือง  “สถานการณ์
แรงงานในปัจจุบันกับก้าวต่อไปของขบวนการ
แรงงาน” โดย รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คณะ
เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดเยสรุปได้
ดงัน้ี 

 

 ส่ิงที่ก  าลังเกิดขึ้นและมีความชัดเจนรุนแรง
ขึ้นตามล าดบั ทั้งด้านที่เป็นคุณและเป็นโทษ เพราะ
ในสังคมปัจจุบันพบว่า คนส่วนใหญ่ของประเทศ
ขณะน้ี คือ มนุษยค์่าจา้ง ถา้หากนบัคนอาย ุ15-60 ปี มี
ประมาณ 39 ลา้นคน เป็นคนในภาคเกษตร 13 ลา้น
คน อาชีพอิสระ แม่ค้า หาบเร่ มอเตอร์ไซด์รับจา้ง 
แทก็ซ่ี ประมาณ 8-9 ลา้นคน มนุษยค์่าจา้ง 14 ลา้นคน 
กลุ่มใหญ่ที่สุด คือ ลูกจา้งภาคเอกชน ส่วนลูกจา้งใน
ภาครัฐที่เป็นขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ ประมาณ 4 ลา้น
คน 
 วนัน้ี อนาคตของลูกจา้งภาคเอกชนทั้งหลาย 
ที่น่าติดตาม กงัวล ตอ้งช่วยกนัแกไ้ข โดยจะมองทั้ง
ในภาคสากลและภายในประเทศ ส าหรับในภาค
สากลนั้น พบวา่ 

 ประการแรก จากภาวะสงครามที่เกิดขึ้นใน
อาหรับ เป็นสงครามที่ยดืเยือ้ การเกิดสงครามในอิรัก 

ซี เ รีย  ท  าให้การส่งออกสินค้าทุกประ เภท เ ช่น 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า รถยนต์ และอ่ืนๆอีกหลายอย่าง 
หายไปถึง 20-30 % มีผลให้โรงงานทุกแห่งตอ้งลด
ท างานล่วงเวลา การลดท างานล่วงเวลาท าให้คนงาน
ขาดรายได้ และมีผลท าให้พ่อแม่ที่ในชนบทขาด
รายได้ตามไปด้วย ส่งผลมาจากถึงคนงานและ
ครอบครัว 

 ประการที่สอง สงครามการคา้ระหว่างจีนกบั
สหรัฐอเมริกา พบว่า สหรัฐฯขาดดุลการคา้กับจีน
มหาศาล จึงท าให้สหรัฐฯตอ้งเอาตวัรอดโดยการลด
ซ้ือของจากประเทศจีน คือ กีดกันสินคา้จากจีน ตั้ ง
ก าแพงภาษีน าเขา้มากขึ้น เก็บภาษีมากขึ้น คนน าเขา้
ตน้ทุนก็แพงขึ้น ก็ลดการน าเขา้ลงโดยอัตโนมัติ ท  า
ใหสิ้นคา้จากจีนไปสหรัฐอเมริกาลดลง 

 ดงันั้นท าใหจี้นตอ้งขยายสินคา้ไปยงัประเทศ
อ่ืนๆ เป้าหมายของจีน คือ  ประเทศอาเซียน 11 
ประเทศ ถือว่าเป็นตลาดอันดับ 3 รองจากอเมริกา 
ยโุรป การบุกตลาดจีนจึงส่งผลต่อประเทศไทย เม่ือ
จีนระบายสินคา้เขา้ไทยมากขึ้น ราคาถูกดูเหมือนดี 
แต่เม่ือสินคา้จีนตีตลาด ท าให้สินคา้บริษทัเล็กๆใน
ไทยจึงมีปัญหา ขายไม่ได ้จา้งคนงานเพิ่มไม่ได ้เพิ่ม
ค่าจา้งไม่ได ้เพราะสูสิ้นคา้จีนไม่ได ้น้ีคือผลกระทบที่
ส าคญั 

 ประการที่สาม การปฏิวติักลุ่มอุตสาหกรรม
ดิจิตอล ขณะน้ีภายใน 5 ปี คล่ืน 5G จะเขา้มา จะท า
ให้ internet มีความรวดเร็ว หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้ น AI ปัญญาประดิษฐ์ คุณภาพสูงขึ้ น มีการ
ประชุมของ 20 ประเทศอุตสาหกรรมเม่ือเร็วๆน้ี
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คาดการณ์วา่ เม่ือคล่ืน 5G เผยแพร่ไปทัว่โลก จะมีผล
ใหค้นงานต่างๆตกงาน 30-40 % 

 การที่คนตกงานไม่ใช่เร่ืองเล็ก ถ้าเราสนใจ
ประวติัศาสตร์ การปฏิวติัเทคโนโลยเีคร่ืองจกัรไอน ้ า
น ามาสู่การเปล่ียนแปลงการผลิต ท าให้อุตสาหกรรม
ส่ิงทอเติบโตอยา่งรวดเร็ว ท าให้เจา้ที่ดินต่างๆเลิกท า
ไร่ท านา มาเล้ียงสตัวเ์พือ่ขายขนสตัวเ์ขา้โรงงาน มีผล
ท าให้ไพร่ ถูกไล่ออกจากที่ดิน เพราะเจ้าที่ดินไม่
ตอ้งการคนท างานในไร่นาอีกต่อไป การเล้ียงสัตวใ์ช้
คนนอ้ยมาก 

 คนงานที่เป็นไพร่ในไร่นามาก่อนจึงไม่มีงาน
ท า กระเซอะกระเซิงจากชนบทออกไปท างานใน
โรงงานที่ เ ป็นผลมาจากการปฏิว ัติ อุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรไอน ้ า ความเจ็บปวดจากการไล่ที่ท  ากินที่
อยูม่าชัว่ลูกหลาน ไปเป็นคนงานที่ไม่รู้จกัใครเลย ถือ
ไดว้า่น้ีเป็นการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ในการท าลาย
ชนชั้ น  จากชนชั้ นชาวไ ร่ชาวนาไปเป็นชนชั้ น
กรรมาชีพ การปฏิวติัเคร่ืองจกัรไอน ้ าจึงสร้างชนชั้น
กรรมาชีพขึ้นมาเพือ่ท  าลายชนชั้นไร่นา 

 การปฏิวตัิดิจิตอลก าลงัเกิด ก าลงัไล่คนออก
จากโรงงาน ชนชั้นกรรมาชีพจะลดน้อยถอยลง ซ่ึง
ก าลงัจะเกิดขึ้นทัว่โลกเร็วๆน้ี การตกงานที่ก  าลงัจะ
เกิดขึ้น ไม่มีใครบอกได ้เพราะวา่รัฐบาลน้ีไม่เพียงแต่
ไม่พดูถึง แต่กลบัส่งเสริมใหมี้การใชหุ่้นยนต ์AI มาก
ขึ้น ถึงกบัประกาศวา่โรงงานใดก็ตามที่ใชหุ่้นยนตจ์ะ
ได้รับการยกเวน้ภาษี 50 % น้ีคือการเร่งเร้าให้ใช้
หุ่นยนต์แทนคนงานมากขึ้ น แต่ไม่ มีค  าตอบว่า 
คนงานจะไปอยูท่ี่ไหน จะใชชี้วิตต่ออยา่งไร การตก

งานไม่ใช่แค่คนงานคอปกน ้ าเงิน พบว่า คนงานคอ
ปกขาวตกก่อนด้วยซ ้ าไป อุตสาหกรรมการเงิน 
ธน าค า ร  ประกันภัย  ตล าด หุ้น  หัน ไปใช้  AI 
ปัญญาประดิษฐ์ ธนาคารต่างๆ ที่ใน 2-3 ปีต่อจากน้ี
ตอ้งปิดตวัลงไม่ต ่ากวา่พนัสองพนัสาขา มนัยงัลุกลาม
ไปยงัอาชีพอ่ืนๆ ทนายความ แพทย ์พนักงานขาย 
ก าลังเกิดห้างที่ไม่มีคนขายแต่ใช้เคร่ืองจักรแทน 
ทนายความหุ่นยนตข์อง Watson ก าลงัโตเ้ถียงทนาย
มนุษย ์ซ่ึงเป็นทนายมือหน่ึงก็สู้ไม่ได้ เพราะตอบ
ค าถามไดแ้ม่นกวา่ทนายมนุษย ์ในวงการแพทยก์ าลงั
น า AI มาใช้ เพราะผ่าตดัแม่นกว่าหมอ การปฏิวติั
ดิจิตอล 5G จึงมีผลแบบน้ี 

 

 ประการที่ส่ี การเกิดยานยนตไ์ฟฟ้าแมน้ ามา
ซ่ึงการรักษาสภาพแวดลอ้ม แต่ก็พบว่ารถยนตไ์ฟฟ้า
ใชอุ้ปกรณ์และอะไหล่ลดลงจ านวนมาก คนงานใน
อุตสาหกรรมอะไหล่รถยนตจ์ะไปท าอะไร แต่รัฐบาล
ไทยก็ไม่มีค  าตอบ แต่ตอ้งเกิดขึ้นแน่นอน โรงงานบาง
แห่ง เช่น ฮอนดา้ที่ไปตั้งที่จงัหวดัปราจีนบุรี บอกว่า 
จะลดคนงานลงถึง 80 % โรงงานผลิตยางรถยนตจ์าก
จีนที่มาตั้ งในไทย เกือบจะไม่ใช้คนงานเลย เม่ือ
รถยนตใ์ชน้ ้ ามนัเปล่ียนไปใชร้ะบบไฟฟ้า จะปรับตวั
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ไม่ทนั ในประเทศไทยยงัมีคนสนใจปัญหาน้ีนอ้ยมาก 
ยงัไม่คิดวา่จะเกิดปัญหาอะไรใน 5 ปีขา้งหนา้ 

 ยิง่กว่านั้น อุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศ
ไทยเป็นอุตสาหกรรมกลางน ้ าและปลายน ้ า ตน้น ้ าอยู่
ต่างประเทศ ประเทศเหล่านั้ น เป็นผู ้ก  ากับ เ ม่ือ
ประ เทศแม่ เป ล่ี ยนแปลงนโยบาย  ทุ กอย่า งก็
เปล่ียนแปลงหมด ไม่สนใจว่าบริษทัที่เก่ียวข้องจะ
ตั้งอยูป่ระเทศใด จะเกิดผลกระทบหรือความเสียหาย
ใดบา้ง 

 

 ประการที่ห้า สถานการณ์การเมืองโลกพลิก
ขั้วตาลปัตร ท าใหเ้กิดการอพยพมหาศาลจากประเทศ
มุสลิมไปยงัประเทศที่ร ่ารวย ท าใหเ้กิดพรรคการเมือง
ที่หัวรุนแรงแต่ใจแคบ กีดกันการอพยพ และสร้าง
น โ ยบ า ย เ พื่ อ ค น เ ช้ื อ ช า ติ ต น เ อ ง  เ ห มื อ น ที่
ประธานาธิบดีอเมริกา ประกาศว่าประเทศอเมริกา
เพื่อคนอเมริกาเท่านั้ น America first ท าให้ทุก
ประเทศจะรักษาผลประโยชน์ตนเอง การน าเขา้  จีน
บอ กว่ า  เ ปิ ด เ ส รี  แ ต่บ อก อี ก ว่ า  จ ะพึ่ ง ต ล า ด
ภายในประเทศเป็นหลัก สงวนไว้เพื่อผู ้ผลิต ใน
ประเทศ แต่ในประเทศไทยก าลงัใชเ้ศรษฐกิจส่งออก 

ท่ามกลางที่ทั่วโลกคิดแบบน้ี  แล้วจะส่งออกได้
อยา่งไร 

 บริษัทต่างชาติมาลงทุน ถือเป็นทั้ งตลาด
ภายในและตลาดส่งออก เม่ือตลาดส่งออกจ ากัด ก็
เนน้ตลาดภายใน คือ คนไทย คนที่มาจากต่างประเทศ
ที่มาลงทุนในบา้นเรา ก็จะแยง่การผลิตของคนไทย 
จีนก าลังโยกยา้ยเข้ามาเต็มไปหมด ทั้ งบริษัทใหญ่
บริษทัเล็ก มีประชากรอพยพเขา้มาอีก 

 สถานการณ์น้ีคนงานในประเทศไทยใน
บริษทัเล็กๆจะมีอนาคตอะไร ต่อมาเม่ือมาพิจารณา
สถานการณ์ภายในประเทศ จะเห็นไดว้า่ 

 ประการที่หน่ึง เศรษฐกิจไทยเติบโต 4 % แต่
การเติบโตนั้นเนน้ที่เฉพาะการเติบโต แต่ไม่ไดมี้การ
กระจายการเติบโต การเติบโตกระจุกตวัที่คนจ านวน
นอ้ย คน 1 % ของประเทศน้ีครอบครองรายไดถึ้ง 58 
% ส่วนคนอีก 99 % ไดส่้วนแบ่งเพียง 42 % หากมี
เงิน 100 บาท ส าหรับคน 100 คน คนแรกจะไดไ้ป
แล้วถึง 58 บาท ส่วนอีก 99 คน ได้คนละไม่ถึง 40 
สตางค ์น้ีคือการเติบโตในคนส่วนน้อย เศรษฐกิจโต 
แต่รายได้ลด ไม่ได้พฒันากลไกการกระจายรายได ้
โดยเฉพาะในเร่ืองภาษีซ่ึงเป็นกลไกที่ส าคญั รัฐบาลน้ี
ไม่คิดเร่ืองเก็บภาษีกา้วหน้ากบัคนรวย ยงัยกเวน้ภาษี
ให้คนต่างชาติ จากเดิม 5 ปี ตอนน้ี 13 ปี ทั้งๆที่ควร
ถูกน ามาใชก้บัคนส่วนใหญ่ในประเทศไทย เม่ือเก็บ
ภาษีนอ้ยลง ก็กระจายสู่คนในประเทศนอ้ยลง คนรวย
ก็รวยมากขึ้น 

http://www.busandtruckmedia.com 
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 ขณะเดียวกนัเม่ือมองในเร่ืองอ านาจต่อรอง 
รัฐบาลไม่เพิ่มอ านาจต่อรองให้คนงาน แต่เขากลับ
ส่งเสริมนายทุน ในหลายประเทศทางยุโรปเขาเปิด
เสรีให้คนงานมีสหภาพแรงงาน เพื่อให้คนงานมี
อ านาจต่อรองแบ่งปันผลก าไรจากการลงทุน แต่เรา
กลับส่งเสริมคนรวย กีดกันสหภาพแรงงาน จึงไม่
สามารถแบ่งปันความมั่งคัง่จากคนรวยได้ ทั้งๆที่ น้ี
เป็นกลไกส าคญัในการกระจายรายไดร้องจากภาษี 

 ประการที่สอง รัฐเอาใจทุนมากเกินไปจน
ละเลยประชาชน มองว่าการลงทุนเป็นความส าคญั
ทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดความเหล่ือมล ้ ารุนแรง แต่ถา้
ใครสนใจตวัเลขจะเห็นไดว้่า ตวัลากจูงเศรษฐกิจ คือ 
การใชจ่้ายของประชาชนทุกคนไม่ใช่การลงทุน การ
บริโภคของครัวเรือนต่างหาก คือ ตัวหลักในการ
สร้างเศรษฐกิจ ตวัเลข 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า การใชจ่้าย
ของประชาชนสร้างเศรษฐกิจได ้55 % แต่การลงทุน
ของภาคเอกชนสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตเพียง 22 % 
เศรษฐกิจไทยพึ่งเงินในกระเป๋าของเรา การลงทุนยงั
สร้าง เศรษฐกิจไม่เท่าเลย 

ถามว่ า เ ม่ื อ เ ป็น เ ช่น น้ี  ท  า ไ ม รัฐไ ม่ ให้
ความส าคญักับกระเป๋าเงินของคน ก็เพราะรัฐอยูก่ ับ
นายทุน เอาใจนายทุนมากเกินไป รัฐบอกว่าไม่ได้
เข้าข้าง  แต่ระบบที่ท  าอยู่ เ อ้ืออ านวยให้นายทุน
มากกวา่คนธรรมดาหลายเท่า 

ประการที่สาม รัฐบาลทุกชุดส่งเสริมการ
ส่งออก บอกว่าการส่งออกคือ 70 % ของ GDP บอก
วา่ เศรษฐกิจไทยพึ่งการส่งออก ใครเช่ือแบบน้ี คือ บา้ 
เพราะจริงๆแล้วจะเอาตัวเลขส่งออกมาดู ต้องเอา

มูลค่าการน าเขา้หกัออกก่อน สมมติส่งออก 100 บาท 
น าเขา้ 80 บาท การสร้างความเติบโต คือ 20 บาท การ
ชูเศรษฐกิจแบบนั้น คือ การท าให้ละเลยว่า ตอ้งพึ่ง
รายได้จากเงินในกระเป๋าของชาวบา้นทุกคน ที่ตัว
หลกัมาจากค่าจา้ง ตวัรองมาจากการท าอาชีพอิสระ 

 รายไดข้องชาวบา้นที่น ามาสร้างเศรษฐกิจจึง
มาจากค่าจา้งถึง 47 % ในบางปี 37 % มาจากอาชีพ
อิสระ ค่าจ้างจึงเป็นจักรกลส าคัญในการลากจูง
เศรษฐกิจ หากค่าจ้างไม่เพิ่ม เศรษฐกิจก็ไปไม่ได ้
ธุรกิจจ านวนมาก คือ การอยูไ่ดด้ว้ยค่าจา้งของลูกจา้ง 
หากรายไดดี้ คนในชนบทก็อยูดี่กินดี หาบเร่แผงลอย 
สม้ต าก็ดีไปดว้ย แต่รัฐบาลไม่ไดส้นใจ 

 

 ประการที่ส่ี ปกติมกัดูแต่ตวัเลขส่งออกไม่ได้

ดูเน้ือใน ที่พบว่าการส่งออกบางบริษทัไม่ไดน้ าเงิน

กลับประเทศแม่ทั้งหมด อาจแค่ 50 บาท แต่อีก 50 

บาท ฝากไวต่้างประเทศ เก็บไวเ้ป็นวตัถุดิบ เพราะถา้

เอาดอลล่าร์ไปแลกเงินบาทจะเสียค่าธรรมเนียม สู้เอา

ไปฝากไปต่างประเทศเลยจะไดก้ าไรมากขึ้น ยอดการ

ส่งออกที่ เห็นจึงไม่ได้ใช้หมุนเวียนเศรษฐกิจใน

เมืองไทยเตม็ร้อย 

http://www.autocar.in.th 
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 ผูส่้งออกส่วนใหญ่เป็นบริษทัต่างประเทศ ที่
มกัส่งออกต ่ากวา่ราคาทัว่ไป ยกตวัอยา่งบริษทัขนาด
ยกัษ์ ก าหนดการส่งออกที่ราคา 4 หม่ืนบาท แต่
ส่งออกจริงไปบริษทัแม่เพยีง 1 หม่ืนบาท และไปขาย
ต่อในราคาปกติตามที่ตั้งไว ้ก าไรก็จะไปอยูก่บับริษทั
แม่ บริษทัลูกก็น้อยลง น้ีคือเน้ือในการส่งออกที่ถูก
ซ่อนไวใ้หม้องไม่เห็น 

 ประการที่ห้า ประเทศไทยท า FTA เปิดเสรี
การคา้กับจีน แต่เราก็ไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดว่า
ผลดี-ผลเสียคืออะไร พบว่า ผลเสียตกกับเกษตรกร
และคนงาน ค ร่ึงห น่ึ งของผักมาจาก จีน หอม 
กระเทียม หอมแดงมาจากจีน เพราะฉะนั้นสินคา้จาก
จีนทะลกัเขา้มา ท าใหเ้กษตรกรหอมกระเทียมหนา้ซีด 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เส้ือผา้ มาตีตลาด ธุรกิจขนาดย่อม
ขนาดเล็กไปไม่รอด เพราะสูสิ้นคา้จากจีนไม่ได ้

 

 คิดว่า มีคน 65 ล้านคน เราจะขายของจีน
ส าหรับคน 1,000 ลา้นคน แต่อยา่ลืมว่าสินคา้ที่ส่งไป
ขายจีน ไม่สามารถกระจายไปยงัมณฑลอ่ืนๆไดต้าม
เง่ือนไขที่รัฐบาลจีนก าหนด เราส่งเสริมการคา้ขาย
เสรีกับจีน จีนจะค้าขายอะไรก็ได้ โรงงานล าไยที่

เชียงใหม่ ตอนน้ีจีนยดึหมดแลว้ เราไม่ไดส้นใจเร่ือง
เสีย มองแต่ได้ ไม่ได้ค  านวณว่าเสียกับได้อะไร
มากกว่ากัน ต้องจัดการส่วนที่ได้มากกว่าเสีย และ
ส่วนที่ได้ควรถึงทุกคน แต่กลับถึงแค่คนกลุ่มเล็กๆ 
คนส่วนนอ้ยเท่านั้น เป็นตรงกนัขา้ม 

 ด้ว ยสถ านก า ร ณ์ ทั้ ง ร ะดับสา ก ลแล ะ
ภายในประเทศดงัที่กล่าวมา จึงมีขอ้เสนอดงัน้ี 

 (1) เราอาจขดัขวางเทคโนโลยีไม่ได้ ก็ใช้
เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ สนใจ รวบรวม ศึกษา 
ถ้าไม่เข้าใจ ก็ไม่เป็นประโยชน์ ดังนั้นเม่ือมี smart 
phone ก็ตอ้งใชใ้หเ้ป็น 

 (2) ขบวนการแรงงานตอ้งมีคนท างานขอ้มูล
มากกวา่น้ี น าขอ้มูลมาเป็นเคร่ืองมือต่อรองกบัทุน กบั
รัฐบาล กบัคนกลุ่มอ่ืนๆ ไม่ใช่มี Smart Phone แค่ไว้
เขียน LINE หรือ FACEBOOK ในเร่ืองไร้สาระ 

 (3) อาชีพเดิมจะส้ินสุดลงตามอุตสาหกรรม
ดิจิตอล ดังนั้ นแรงงานทั้ งหลายต้องพัฒนาอาชีพ
ทางเลือกที่อาศยัเทคโนโลยีหากตกงานขึ้ นมา เช่น 
การขายของออนไลน์พร้อมกับเรียนรู้ที่จะปักหมุด
เพือ่ลดรายจ่ายเพือ่เปล่ียนผา่นภาวะแบบน้ี 

 (4) คนหน่ึงคนจ าเป็นต้องมีทักษะ 2-3 
ประการ อยู่ในโรงงานหล่อหลอมให้ท  าเป็นอย่าง
เดียว คนงานบางคนจบ ปวช. ยนืไขสกรู 4 ตวั ทกัษะ
คืออะไร คือความไวเท่านั้นเอง ชัว่โมงหน่ึงไดก่ี้ตวั 
สมองถูกท าลาย ยุคน้ีตอ้งใช้สมองและความคิดมา
กวา่มือ บางคนตกงานหากมีความฉลาดก็ผลิตสินคา้
ออนไลน์ขายได ้

https://mgronline.com 
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 (5) การรวมกลุ่มคนงานจะจ ากดัเฉพาะตวัเอง
ไม่ไดแ้ล้ว ตอ้งรวมกลุ่มกับคนอาชีพอ่ืน มี 2 อาชีพ 
คือ ปัญญาชนและเกษตรกร การรวมกลุ่มต้องมี
ปัญญาชน คนงาน เกษตรกร ปัญญาชน คือ คนอยูก่บั
ขอ้มูล ตอ้งคบพวกปัญญาชนไว ้แต่วนัน้ีปัญญาชน
ทั้งหลายเบื่อหน่ายแรงงานเพราะเปลืองตวั 

 ส าหรับเกษตรกร เขาเป็นผูผ้ลิตอาหาร การ
รวมกลุ่มเกษตรกรจะน าไปสู่การซ้ืออาหาร ข้าว 
พืชผัก โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ขายสินค้าได้
โดยตรง ราคาถูก ผูข้ายขายไดร้าคาดีขึ้น ผูซ้ื้อซ้ือถูก
ลง 

 (6) การรวมตวัของคนงานจากน้ีไป ไม่ใช่
เพียงสหภาพแรงงานเพื่อเรียกร้องประจ าปีเท่านั้ น
แลว้ แต่ตอ้งคิดเร่ืองเศรษฐกิจควบคู่ไปดว้ย อายเุฉล่ีย
คนงานในโรงงานตอนน้ี คือ 38-45 ปี มีลูก มีเมีย มี
ผวั มีบา้นไหม หรือยงัอยูบ่า้นเช่า ปลดเกษียณไปหาก
ไม่มีค่าเช่า ไม่มีบา้น จะอยูท่ี่ไหน ถา้ยงัมีแรงท างาน
ตอ้งมีโครงการที่อยูอ่าศยั จะสร้างให้ตนเองอยา่งไร 
โครงการเศรษฐกิจอ่ืนๆก็ตอ้งท าขึ้นมา จะรอค่าจา้ง
อยา่งเดียวไม่ได ้

 (7) การเลือกตั้ งที่จะมาถึงอีกไม่นานน้ี 
คนงานตอ้งไม่ตามใจพอ่แม่ในชนบท คุณเป็นคนงาน
ก็มีผลประโยชน์แบบลูกจา้ง คุณตอ้งเลือกผูส้มคัรบน
ผลประโยชน์ของคุณไม่ใช่ตามพอ่แม่ที่เป็นคนเฒ่าใน
ชนบท ที่ ตกลงกนัไวแ้ลว้ว่าไปเลือกคนน้ี ซ่ึงร้อยละ 
90 ของ สส. ที่มาจากชนบทเกือบจะไม่คิดถึงชีวิต
คนงานเลย ไม่เขา้ใจ และแม้แต่ตวัคนงานเองก็ไม่
เขา้ใจตนเองบางคนอยูโ่รงงานมา 40 ปี จ  าเป็นตอ้งไป

เลือกตั้ งที่ ต่างจังหวัด ไม่ รู้จัก สส.เลย เลือกตาม
หัวคะแนน ไม่รู้จักผูส้มัครเลย พวกน้ีเม่ือไปนั่งใน
สภาก็ไม่เขา้ใจนโยบายส าหรับคนงาน 

 

 น้ีเป็นโอกาสที่ลูกจา้งทั้งหลายตอ้งใช ้Smart 
Phone ในการศึกษาหาขอ้มูล เลือกพรรคที่มีนโยบาย
แรงงานชัดเจน พรรคไหนไม่มีนโยบายแรงงานอย่า
ไปเลือกมนั 

 สุดท้ายหวงัว่าส่ิงที่พูดไปทั้งหมดน้ี น่าจะ
สะกิดให้ท่านคิดถึงตนเอง และส่ิงแรกที่ตอ้งท า คือ 
ตอ้งหาพนัธมิตรจากนักการเมืองที่เห็นใจคนงาน จดั
ขบวนแรงงานใหม่ ที่มี 3 องคป์ระกอบ คือ แรงงาน 
ปัญญาชน เกษตรกร มิฉะนั้ นเราจะก้าวข้ามพ้น
สถานการณ์ในชีวิตท่านที่จะเผชิญต่อจากน้ีไม่ได้
อยา่งแน่นอน 
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ตารางผลการด าเนินงานของกองทุนในการก ากับดูแลของกระทรวงแรงงาน 

 
จากเอกสารขอ้มูลส าคญัดา้นแรงงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 11 เดือน (1 ต.ค.60-31 ส.ค.61) กระทรวงแรงงาน 
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“สถานการณ์และแนวโน้มการจ้างงานในภาค
พลงังานของไทย” 

 เม่ือวนัพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 
เวลา 09.00-12.30 น. มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ได้
ร่วมกับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย จัดให้มีการ
เสวนาเร่ือง “ลดโลกร้อนกับการจ้างงาน การเปล่ียน
ผ่านท่ีเป็นธรรม” ณ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยธุยา 
ส่ีแยกพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีการจัดเสวนา เร่ือง 
สถานการณ์และแนวโน้มการจ้างงานในภาคพลังงาน
ของไทย ข้อเท็จจริง ประสบการณ์และความคดิเห็น 

 นางสาวสุกัญญา ภู่พัฒนากุล ผู้อ านวยการ
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 
มองวา่ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจส่งผลต่อ
ทุกฝ่ายแน่นอน ไม่ว่าภาคส่วนใดๆ ทั้ งรัฐ ประชา
สังคม สถาบัน องค์กร เขาตื่นตัวมากในเร่ืองการ
เปล่ียนผ่าน ทั้งในเร่ืองที่ผ่านมา ทั้งเทคโนโลย ีและ
โฟกัสไปที่ภาคพลังงานว่าให้ความส าคัญมากถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นว่า เปล่ียนผ่านที่เป็นธรรมตอ้ง
เตรียมความพร้อมอยา่งไร 

 

 เยอรมนีพร้อมมากในเร่ืองการศึกษา มี
คณะกรรมการต่างๆมาก าหนด ศึกษาในประเด็น
ต่างๆ มีมาตรการอยา่งไรในการรองรับ ก็เลยรู้สึกว่า
ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงแรงงาน ต้อง
กลับมามองในส่วนประ เทศไทย  หาก มี ก า ร
เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจจะต้องท า
อย่างไรโดยเฉพาะในด้านพลังงาน ที่ไม่ใช่มองแค่
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยีรูปแบบใหม่เท่านั้ น ท า
อย่างไรที่จะเตรียมความพร้อมการเปล่ียนผ่านไปสู่
เศรษฐกิจใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อภาคแรงงาน แล้ว
จะตอ้งเตรียมตวัอยา่งไรบา้ง 

 หากดูข้อมูลในส่วนพลังงาน พบว่า ขอ้มูล
กระทรวงแรงงานยงัให้ความส าคญัน้อย ทั้งๆที่ก็มี
ส่วนผลกระทบ พบว่า ในอุตสาหกรรมที่เปล่ียนผ่าน 
คือ ที่ใชถ่้านหินลิกไนตห์รือการใชค้าร์บอน ประเทศ
ไทยก็ไปตาม คือ ประเทศพฒันาใช้ได้ ไทยก็ต้อง
ใช้ได้ แต่จริงๆเขาจะปิดแล้ว แต่ประเทศไทยก าลัง
เปิด มนัสวนทางกนัมาก 

 ขอ้มูลจากกระทรวงพลงังานพบว่า ประเทศ
ไทยน าเขา้ลิกไนตม์ากกว่า น ามาผลิตไฟฟ้าเป็นส่วน
ใหญ่ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม 51 % ผลิตไฟฟ้า 49 
% 

 ต่อมาเม่ือมามองในภาคการจา้งงาน พบว่า มี
คนงาน 54,890 คน แบ่งเป็น 
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 1. กิจการเหมืองแร่และเหมืองถ่านหิน 1,556 
คน อยูท่ี่แม่เมาะ 96 % 

 2. การผลิตน ้ าดิบและก๊าซธรรมชาติ 27,831 
คน คิดเป็น 7 % 

 3. การท าเหมืองแร่/โลหะ 753 คน คิดเป็น 4 
% 

 4. การท าเหมืองแร่/เหมืองหินอ่ืนๆ 22,056 
คน คิดเป็น 2 % 

 5. กิจกรรมที่สนับสนุนการท าเหมืองแร่/
ปิโตรเลียม 2,694 คน คิดเป็น 9 % 

 6. ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน ้ าและระบบปรับอากาศ 
13,597 คน แบ่งเป็นการผลิตและจ่ายไฟฟ้า 13,061 
คน คิดเป็น 96 % และการผลิตก๊าซและอ่ืนๆ 536 คน 
คิดเป็น 4 % 

 ต่อมาเม่ือมามองในภาคการจา้งงานในภาค
การผลิตอุตสาหกรรมและการขนส่ง พบวา่  

 1. ภาคการผลิตจ านวน 548,573 คน แบ่งเป็น
การผลิตเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ 138,472 คน คิดเป็น
24 % การผลิตยานยนต ์290,505 คน คิดเป็น 52.96 % 
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า 119,596 คน คิดเป็น 21.80 % 

 2. การจา้งงานในภาคการขนส่ง 233,362 คน 
แบ่งเป็นการขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อ
ล าเลียง 202,893 คน คิดเป็น 9 % การขนส่งทางน ้ า
ภายในประเทศ 30,469 คน คิดเป็น 13.1 % 

 ดงันั้นการศึกษาถึงการเปล่ียนผา่นในการจา้ง
งาน ผลกระทบที่ เกิดขึ้ น นโยบายในการรองรับ 
ภายหลังการเลือกตั้งจะเปล่ียนไหม เป็นเร่ืองที่ตอ้ง
ศึกษาต่อไป 

 ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ก็เขา้ใจส่ิงที่
ภาคประชาสังคมได้รับผลกระทบ นอกจากการ
ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลแล้ว ก็ไดมี้การรับฟัง
ความตอ้งการดา้นแรงงาน และตระหนักถึงมาตรการ
ในการเตรียมความพร้อมต่างๆ ส ารวจการจา้งงาน 
ด าเนินไปแลว้เม่ือตน้ปี 2561 การคดัแยกทกัษะต่างๆ
ในการเพิม่ทกัษะฝีมือแรงงาน เป็นตน้ 

 

 ดร.รณรงค์ ภู่อยู่ ส านักพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นส่วนหน่ึง
ของโลกที่ตอ้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคที่
ส าคญัคือภาคพลังงาน รัฐบาลได้ให้ความส าคญัใน
การแกไ้ขปัญหาเร่ืองลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มี
กฎหมายที่สนับสนุน คือ  พระราชบญัญตัิ (พ.ร.บ.)
การส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ.2535  ซ่ึงน ามา
สู่การมีพระราชกฤษฎีกา (พรฎ.) ก าหนดอาคาร
ควบ คุม  พรฎ .ก าหนดโรงง านควบ คุมโดย มี
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานการจดัการพลังงาน , 
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คุณสมบัติผู ้ตรวจสอบพลังงาน , คุณสมบัติ
ผูรั้บผิดชอบพลงังาน ,มาตรฐานดา้นประสิทธิภาพ ,
การใช้พลงังานในเคร่ืองจกัร อุปกรณ์, ก าหนดวสัดุ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ,มาตรฐานการออกแบบ
อาคาร  

 แบ่งการจัดการพลังงานมี 8 ขั้นตอน คือ 
จดัตั้งคณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน , ประเมิน
สถานภาพการจดัการพลังงานเบื้องต้น , ก าหนด
นโยบายและประชาสัมพนัธ์ , ประเมินศกัยภาพการ
อนุรักษ์พลังงาน , ก าหนดเป้าหมายและแผนการ
อนุรักษพ์ลงังานและแผนฝึกอบรม , ด าเนินการตาม
แผนและตรวจสอบ ,วิ เคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผน , ตรวจติดตามและประเมินระบบ
การจดัการพลังงาน , ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไข
ข้อบกพร่องของระบบ โดยมีผู ้รับผิดชอบด้าน
พลงังาน ด าเนินการจดัการพลงังาน , ผูเ้ช่ียวชาญ ให้
ค  าปรึกษา  และผู ้ตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลงังาน ท างานร่วมไปดว้ย 

 

 ขณะ เ ดียวกัน ย ัง มี แผนบู รณากา รด้าน
พลงังานของประเทศไทย คือ แผนพฒันาก าลงัผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย , แผนอนุรักษ์พลังงาน , 
แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก , 

แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ , แผนบริหาร
จดัการน ้ ามนัเช้ือเพลิง , แผนอนุรักษพ์ลงังาน ทั้งการ
บงัคบั ร่วมมือ สนบัสนุน ลดความเขม้ขน้ของการใช้
พลงังาน 30 % , มีแผนพลงังานทดแทน เพิ่มขึ้น 30 
%  ทั้งดา้นไฟฟ้า 9 % ความร้อน 17 % เช้ือเพลิง
ชีวภาพ 7 % ตลอดจนมีนโยบายพลงังาน 4.0 

 นอกจากนั้นแลว้ยงัพบวา่สถานการณ์การจา้ง
งานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระจายอยูใ่นทั้งภาคก่อสร้าง เดินเคร่ือง ดูแลรักษา 
เตรียมวตัถุดิบ ที่ตอ้งการคนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
การสร้างเมือง smart city ที่ใชพ้ลงังานทดแทนเพื่อ
ประหยดัพลงังาน ตอนน้ีในประเทศไทยคาดการณ์ว่า
น่าจะมีการจ้างงานโดยตรงในปี 2562 ประมาณ 
27,415 คน กระจายทั้งในภาคชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 
พลังงานแสงอาทิตย์ และลม  ส่วนการจ้างงาน
ทางออ้มจากการพฒันาพลังงานหมุนเวียน เช่น การ
ผลิตแผงโซล่าเซลล ์การพฒันาธุรกิจการติดตั้งแผงโซ
ล่าเซลล์ การน าแผงโซล่าเซลล์ไปรีไซเคิล  การผลิต
หมอ้ไอน ้ าและอุปกรณ์ระบบชีวมวล การจดัระบบส่ง
และจ าหน่ายไฟฟ้า  ก ารผลิตวัต ถุ ดิบพลังงาน
หมุนเวยีน เข่น ขา้ว ออ้ย ปาลม์น ้ ามนั ยางพารา 

 กล่าวได้ว่าพลังงานหมุนเวียนจึงสามารถ
สร้างงานที่มีคุณค่าได ้เพราะมีความตอ้งการต่อเน่ือง 
ตน้ทุนค่าแรงงานไม่ใช่ตน้ทุนหลกัของอุตสาหกรรม 
ความเส่ียงในการท างานไม่มากนัก ไดผ้ลตอบแทนที่
ดี แต่ก็พบว่าในอีกด้านหน่ึง บางงานก็ไม่ต้องการ
ทักษะฝีมือ อาจถูกทดแทนด้วยเคร่ืองจักรได้ง่าย
เช่นกัน , การท างานบางส่วนยงัมีความเส่ียงด้าน
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั, ยงัไม่มีการก าหนด
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พฒันามาตรฐานเส้นความก้าวหน้าในงาน, มีข้อ
ขัดแยง้กับชุมชม กระทั่งขาดการรวมตัวในภาค
แรงงาน ทั้งน้ี ที่ผ่านมามีการพฒันาทรัพยากรบุคคล
ดา้นพลงังานในหลายเร่ือง เช่น ฝึกอบรมต่างๆ 

 ส าหรับในเร่ืองเหล่าน้ีถือว่าประเทศไทยเป็น
ของทุกภาคส่วนต้องคุยกัน เวทีน้ี เป็นจุดเ ร่ิมต้น 
ภาครัฐเตรียมตวัในหลายลกัษณะไม่ว่าในกระทรวง
ไหน ก็ตอ้งมีความพร้อมรองรับในเร่ืองน้ี 

 นางสาวธนพร วิจันทร์ เครือข่ายแรงงานกับ
การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม กล่าววา่ เวลาพูดเร่ืองการ
เปล่ียนผ่านที่เป็นธรรม ทุกการเปล่ียนผ่านตอ้งเป็น
ธรรมกบัทุกคน ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง น้ีคือหลกัการ 
Just Transition ส่วนในประเทศไทยมีการเปล่ียนผ่าน
หลายเ ร่ือง  เช่น จ้างงานที่มั่นคงไปสู่ไม่มั่นคง 
ประชาธิปไตยไปสู่เผด็จการ กระทัง่การเปล่ียนผ่าน
ดา้นพลงังานที่รัฐบาลไปท าขอ้ตกลงปารีสต่างๆ และ
มีก าหนดนโยบายต่างๆต่อประชาชน แต่มีขอ้สังเกต
วา่ รัฐบาลไม่ไดมี้การส่ือสารพูดคุยกบัคนที่เก่ียวขอ้ง 
อยา่งในเยอรมนั มีคนตกงานหลกัหม่ืน เป็นเร่ืองใหญ่ 
แต่ในประเทศไทย แม้มีตัวเลขถึงหลักล้านแต่ท า
อะไรกนัอยู ่กระบวนการมีส่วนร่วมยงัไม่เกิดขึ้น ตอ้ง
คุยกนัเพราะเป็นเร่ืองที่ส าคญั 

 ต่อมาในเร่ืองบทบาทสหภาพแรงงานกบัการ
ท างานกบัภาคประชาสงัคม ที่ผา่นมาเราไม่ไดต่้อสูแ้ค่
โบนัส สวสัดิการ เราพูดเร่ืองสังคมในภาพรวม เช่น 
ของแพง แต่มาวนัน้ีสินคา้แพง น ้ ามนัแพง เรายงัน่ิง
เฉย ทั้ งๆที่เป็นเร่ืองส าคญัของสหภาพแรงงานแต่

กลบัใหค้วามสนใจนอ้ย และกฎหมายก็ท  าให้สหภาพ
แรงงานอ่อนแอลง 

 

 การเปล่ียนผ่านในหลายอุตสาหกรรม เช่น 
รถยนต์ไฟฟ้า จะได้รับผลกระทบ คนงานก็ยงัไม่รู้ 
ประกันสังคมยงัไม่เป็นธรรม ในเยอรมันจ่ายตาม
ค่าจา้งสุดทา้ยและจ่ายเพิ่มอีก 1 ปี แต่ประเทศไทยให้
คนงานเผชิญชีวติตนเอง สหภาพแรงงานตอ้งปรับตวั
เป็นสหภาพแรงงานเพื่อสังคม อยู่โดดเด่ียวไม่ได ้
เพราะเราเป็นคนในพื้นที่อยูแ่ลว้ เม่ือมีการไล่ร้ือพื้นที่ 
เป็นพื้นที่ดินของพ่อแม่เรา เราจะกลับไปสู่ชนบท
อยา่งไร จะท าเกษตรได้ไหม ปัญหาไม่ได้ถูกแกเ้ป็น
องคร์วม แกเ้ป็นเร่ืองๆมาตลอด 

 การจา้งงานเปล่ียนแปลงไป หุ่นยนตม์าเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงานได้ไหม การจบัจ่ายใช้สอย
ลดลง สังคมจะไดรั้บผลกระทบมากขึ้น เหล่าน้ีตอ้ง
คุยกันไม่ใช่การจัดการที่ยงัไม่มีนโยบายรองรับ
ผลกระทบที่ยงัไม่ชัดเจนแบบทุกวันน้ี การจัดตั้ ง
สหภาพแรงงานจะมีหน้าตาแบบใหม่อยา่งไร เพื่อให้
สอดรับกับสถานการณ์แบบใหม่ และกฎหมายที่ยงั
ไม่เป็นธรรมอยู ่

 บทเรียนจากการไปเยอรมนี  พบว่า  การ
เป ล่ี ยน ผ่ า นที่ จ ะ เ ป็ น ธร รมต้อ ง อ ยู่ ใ นสั ง ค ม
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ประชาธิปไตยไม่ใช่เผด็จการ เพราะจะขาดการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่าย ตอ้งเป็นเร่ืองรับผิดชอบทั้งประเทศ 
ไม่ใช่แค่ท  า EIA (Environmental Impact Assessment 
Report หรือการท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบ
ทั้งในทางบวกและทางลบจากการพฒันาโครงการ  
เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
พัฒนาโครงการ ที่ย ังไม่รอบด้าน ต้องค านึงถึง
แรงงาน นายจา้ง ภาคเกษตร ว่าจะกระทบอย่างไร
บา้ง) 

 เม่ือมาดูประเทศไทย ตอ้งไม่ใช่แค่พูดคุย แต่
ตอ้งขบัเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนผ่านที่เป็นธรรมกับ
สังคม การเปล่ียนผ่านต้องรองรับคนแบบใหม่ 
กระทรวงศึกษาธิการมีการปรับหลักสูตรรองรับ
หรือไม่อย่างไร การส่ือสารของรัฐบาลต่อคนใน
ประเทศ ไม่ใช่แค่ไปรับขอ้ตกลงเท่านั้ น และต้อง
เ รี ยก ร้อง ให้ มี ก า ร เ ลื อกตั้ ง เพื่ อน า ไป สู่สั งคม
ประชาธิปไตย ให้การเปล่ียนผ่านประชาชนได้เป็น
ธรรมไดจ้ริง 

 

 ประวตัิศาสตร์เยอรมนั กระบวนการแรงงาน
คื อ ก า รส ร้ า งสั ง ค มที่ เ ท่ า เที ย ม  เ รี ย ก ร้ อ ง รั ฐ

สวสัดิการ  แรงงานตอ้งยุง่การเมือง เพราะการเมือง
เก่ียวกับเรา และการเมืองเท่านั้นที่ก  าหนดกติกาใน
สังคม สหภาพแรงงานอาจไม่ตอบโจทยท์ั้งหมด แต่
เราจะขบัเคล่ือนการเรียนรู้ไปร่วมกนั 

 

 นายชัยพงษ์ โฉมเฉลา เครือข่ายแรงงานเพื่อ
การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม กล่าวถึงการเขา้มาร่วม
งานกิจกรรมกบัมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ปี 2017 
ก็มีค  าถามว่า การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
ร้อน เก่ียวอะไรกบัอุตสาหกรรมยานยนต ์ เกิดความ
สงสัย ต่อมามีการจดักระบวนการเรียนรู้ มีงานวิจยั
ต่างๆ ฝึกการเก็บขอ้มูลต่างๆ มองสถานการณ์ในกลุ่ม
ยานยนต์ พบว่า การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
กระทบต่อทุกภาคส่วน เช่น การเปล่ียนไปใชร้ถยนต์
ไฟฟ้า กระทบห่วงโซ่การผลิตทั้งระบบ ส่ิงที่อนัตราย 
คือ แรงงานยงัไม่เขา้ใจในเร่ืองน้ี 

 เวลาน าเสนอเร่ืองการปรับโครงสร้างการ
ผลิต ทุกคนในห้องจะถามว่า ที่ท  าอยู่เก่ียวกับโลก
ร้อนอย่างไร พบว่า  น้ีคือการผลิตที่ เ ป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม มีนโยบายต่างๆในการลดโลกร้อน ก็มี
ค  าถามมาที่กลุ่มยานยนตว์่าจะท าอยา่งไร เพราะการ
ผลิตรถยนตท์  าลายโลกมาก ในกลุ่มยานยนตว์างแผน
ไว ้20 ปี แต่จากขอ้มูลบอกว่า 13 ปี นายจา้งมีแผน
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รองรับในการปรับโครงสร้าง ก าลงัแรงงานในการลด
โลกร้อนเหล่าน้ี ถือว่าเป็นตน้ทุนที่สูงมาก หุ่นยนต์
ลงทุนคร้ังเดียว 1-5 ปี ก็คุม้ทุนแล้ว แต่ลงทุนกับ
แรงงาน ไม่มีที่ ส้ินสุด ท าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้ น การ
เปล่ียนแปลงการจา้งงานจึงเกิดขึ้น ดงันั้นแรงงานตอ้ง
เขา้ใจเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย 

 การลงพื้นที่ในหลายๆพื้นที่ พบว่า เวียดนาม
พูดเร่ืองพลังงานเป็นหลักไม่ได้พูดเร่ืองผลกระทบ
ภาคแรงงาน ไปจงัหวดัสงขลา ที่อ  าเภอจะนะ และ
เทพา พบวา่ การท่าเรือน ้ าลึกแมส้ร้างเศรษฐกิจ สร้าง
โอกาสคนพื้นที่มีงานท า เราคิดแบบน้ีด้วยซ ้ า หรือ
โรงไฟฟ้าชีวมวล เกษตรกรจะมีงานท า ป้อนงานเขา้
โรงไฟฟ้า สร้างเศรษฐกิจพื้นที่ แต่กลบัพบว่า ปัญหา
คือสร้างความขัดแย ้งกับคนในพื้นที่  คิดเห็นไม่
ตรงกนั ทะเลาะเบาะแวง้ภายในครอบครัว กระทบไป
ทั้งหมด 

 ความท้าทาย คื อ  จะท าอย่า งไรให้คน
ตระหนักและท างานร่วมกัน  โดยเฉพาะการมี
ข้อ เ ส นอน โยบ า ย ร ะ ดับ ต่ า ง ๆ  ตั้ ง แ ต่ สถ า น
ประกอบการ อุตสาหกรรม ระดบัชาติ ปัญหาที่ผ่าน
มา การคิดนโยบายมาจากคนไม่ก่ีคน ท าให้ส่งผลต่อ
ความไม่เป็นธรรมกบัเรา ตอ้งไม่คิดแค่ปัจเจกในการ
อยูร่อด แต่ตอ้งท าใหส้งัคมรอดแบบยัง่ยนืร่วมดว้ย 

 รวมถึงในเร่ืองโอกาสการจ้างงานในภาค
พลงังานทดแทน จะมีหนา้ตาอยา่งไร เร่ืองน้ีในไทยก็
ยงัไม่ไดคุ้ยกนั รวมถึงผลกระทบจากคนตกงาน เช่น 
ค่าชดเชยจากภาครัฐ จากบริษทัที่เสียโอกาสในการ

ท างาน การเปล่ียนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดตอ้งมี
กองทุนสนบัสนุนโดยตรง 

 ส่ิงที่เห็นจากเยอรมนั คือ แกไ้ขเร่ืองพลงังาน
ก่อนเร่ืองอ่ืนๆ และส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมจาก
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ การสร้างเครือข่ายแต่ละภาค
ส่วนจึงส าคญั ที่เยอรมันแรงงานไม่ยุ่งการเมือง แต่
สร้าง power ใหพ้รรคการเมืองมาหา แต่ประเทศไทย
บริบทแต่ละส่วนต่างกนั 

 

 นางนันทวัน หาญดี เครือข่ายเกษตรกรรม
ทางเลือกจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ดา้นภาคประชา
สังคมที่ท  างานกับเครือข่ายเกษตรกรรายย่อย ก็มี
ค  าถามวา่จะเช่ือมโยงกบัภาคเกษตรกรรมอยา่งไร การ
ท างานที่ผ่านมาคงไม่ไดพู้ดเร่ืองประเด็นใดประเด็น
หน่ึง พลงังานเป็นแค่เร่ืองหน่ึงเท่านั้นในสังคมไทย 
เราชอบมองการพฒันาที่แยกส่วนกัน ไม่ไดม้องใน
เชิงระบบที่กระทบทั้งหมด ประเด็นพลังงานไม่ได้
เก่ียวกับผูใ้ช้แรงงานเท่านั้น แต่พลังงานในประเทศ
ไทยเป็นพลังงานขนาดใหญ่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
เกษตรกร เพราะไปตั้งในพื้นที่ทั้งส้ิน มีแหล่งน ้ า แต่
ไม่ใช่พื้นที่วา่งเปล่า มีเกษตรกร มีชุมชน ใชท้รัพยากร
ร่วมกบัเรา ที่เราต่อตา้นคือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มาก 
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 ความเปราะบาง คือ ทรัพยากรน ้ ามีจ  ากัด 
และมีโครงการขนาดใหญ่ไปลงทุนอยู่แล้ว เป็น
ปัญหาเดิมอยู่แลว้ ทิ้งของเสีย โรงไฟฟ้าถ่านหินก็มี
ตวัอยา่งจากที่อ่ืนๆ โลกร้อน การใชน้ ้ า ของเสียในรูป
ขี้ เถา้ มลพิษที่แพร่กระจาย และกระบวนการการเขา้
ไปมีส่วนร่วมประชาชนไม่มี คิดและตดัสินใจโดยคน
กลุ่มเดียวที่ตัดสิน คนส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วม 
มุมมองจากพื้นที่ คือ ชุมชนต่อตา้น เพราะไม่ไดเ้ป็น
หุน้ส่วนในการก าหนดทิศทางการขบัเคล่ือนร่วมกนั 
น้ีคือเร่ืองที่เกิดขึ้น 

 

 มองแค่ว่า เป็นเร่ืองการเสียสละ คนในพื้นที่ 
เจา้ของพื้นที่ ไดรั้บผลกระทบโดยตรง ตอ้งเป็นคน
ตดัสินใจส่วนใหญ่ ไม่ได้แค่มองว่าเป็นร้อยเป็นพนั
เท่านั้น ตอ้งไม่มองกรอบคิดแบบเดิม ไม่อยา่งนั้นเรา
จะเปล่ียนผา่นที่เป็นธรรมไม่ไดเ้ลย 

 เขาพูดเศรษฐกิจสีเขียว แต่ไทยสวนทางทุก
เร่ือง แมล้งนามสญัญาต่างๆจ านวนมาก การศึกษายงั
แยกส่วน  ประเมินผลกระทบแค่โครงการ ทั้งๆที่
โครงการตั้ ง ในพื้ นที่ ต้นน ้ า  ไ ม่ ได้มองใน เ ชิง
ยทุธศาสตร์และศกัยภาพพื้นที่วา่เหมาะสมหรือไม่ 

 คนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก แต่รัฐบาล การเมือง กลับให้

ความส าคญัเศรษฐกิจระดับบน กลุ่มทุนขนาดใหญ่ 
เป็นแนวคิด 30 ปีที่แล้ว 4.0 เป็นฐานอุตสาหกรรม
เท่านั้น แต่ไม่สร้างความย ัง่ยืนทั้งหมด และรัฐบาล
ปัจจุบนัไม่ไดม้าจากการตดัสินใจของประชาชน การ
รับฟังประชาชนเป็นศูนย ์กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ลิดรอนสิทธิทุกเร่ือง มาเรียกร้องชุมนุม 5 คนก็ท  า
ไม่ได้ รวมทั้งเราตระหนักกันมากน้อยแค่ไหน ภาค
พลังงานย ังไ ม่ เ ห็นคนกลุ่มอ่ืนๆ สนใจแต่เ ร่ือง
ประเด็นตนเอง โลกร้อนยงัเป็นเร่ืองไกลตัวทั้ งๆที่
ส าคญัมาก 

 โลกในอนาคต บทบาทภาคประชาสังคมมี
ความส าคญัอยา่งมาก เพราะไปเพิ่มขีดความสามารถ
เป้าหมายที่ อ่อนแอให้เข้าถึงข้อมูล รวมกลุ่มให้
เขม้แข็ง ให้เสียงดังขึ้ น มีขอ้เท็จจริงเชิงวิชาการใน
การสนับสนุนขอ้มูล เราอยากเห็นประเทศไทยก้าว
ไปสู่ประชาธิปไตย รัฐบาลเผด็จการต้องถูก ร้ือ 
โดยเฉพาะกฎหมายที่เอารัดเอาเปรียบ ขาดการมีส่วน
ร่วม ตอ้งสร้างหุน้ส่วนการพฒันาที่ย ัง่ยนื 

 ภาคเกษตรกรรมจะสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร ปกป้องอาหาร ตอ้งเช่ือมโยงสร้างความเขา้ใจ
ตรงน้ี  ทั้ งการปรับตัว รับมือ รักษาฐานการผลิต
อาหารในภาคอุตสาหกรรมที่ถูกผูกขาด ที่ทุกคน
เข้า ถึงอาหารได้ ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เรา
เป็น HUB ของอาหารของโลกได ้จะบูรณาการทุก
ภาคส่วนอย่างไร ไม่ใช่การน าของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
เท่านั้น 



รู้ลกึโลกคนงาน  แรงงานปรทิศันอ์อนไลน ์

43 
 

 หลงัจากที่วทิยากรอภิปรายเสร็จ ผูเ้ขา้ร่วมใน
เวทีแลกเปล่ียนประสบการณ์จากหลากหลายพื้นที่ใน
หลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การจา้งงานใน
ภาครัฐวิสาหกิจ , การไล่ร้ือในภาคเกษตรกรรมจาก
นโยบายการพฒันาขนาดใหญ่ของรัฐ , การปรับผงั
เมืองต่างๆรองรับการพฒันาอุตสาหกรรม ตลอดจน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และประเด็น
อ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง ฯลฯ 

สรุปโดย : บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์  
นักวิชาการสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม 

ยานยนต์ขยบั เปิดโครงการ“เออร์ลี ่รีไทร์” 

 เม่ือตน้เดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางประชาชาติ
ธุรกิจได้รายงานในเว็บไซต์ว่า นายมิจิโนบุ ซึงาตะ 
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์
ปอเรชัน่ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั โตโยตา้ 
มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ได้อนุมัติโครงการ 
“เกษียณอายกุ่อนก าหนด” เพือ่ใหพ้นกังานบางส่วนที่
มีความจ าเป็นส่วนตัวและอยากเกษียณอายุก่อน
ระยะเวลาที่บริษทัก าหนด โดยแจง้และติดประกาศ
ให้พนักงานทราบอย่างเป็นทางการ และเปิดให้
พนักงานที่สนใจสามารถสมคัรเขา้ร่วมโครงการได้
ตั้งแต่วนัประกาศไปจนถึงส้ินเดือนตุลาคม 2561 อาย ุ
45 ปี รับ 54 เดือน 

  ส าหรับเงื่อนไขของโครงการเกษียณอายุ
ก่อนก าหนดน้ี แบ่งคุณสมบติัพนักงานเป็น 3 ระดับ 
ระดบัแรก เกรด 1-เกรด 5 (พนักงานระดบัปฏิบตัิการ
ไปจนถึงหัวหน้างาน) ที่มีอายรุะหว่าง 45-54 ปี จะ

ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจ านวน 54 เดือน ระดับที่
สอง เกรด 6-9 (ระดับผู ้ช่วยผู ้จัดการไปจนถึง
ผูอ้  านวยการ) ที่มีอายุระหว่าง 50-54 ปี จะไดรั้บเงิน
ช่วยเหลือพิเศษจ านวน 54 เดือนเช่นกนั ส่วนระดบัที่
สาม เกรด 1-9 (พนักงานระดับปฏิบตัิการ-หัวหน้า
งาน-ผูช่้วยผูจ้ดัการ-ผูอ้  านวยการ) ที่มีอายุ 55 ปี จะ
ไดรั้บเงินช่วยเหลือพิเศษจ านวน 27 เดือน อาย ุ56 ปี 
รับเงินช่วยเหลือพเิศษจ านวน 18 เดือน และอาย ุ57 ปี 
รับเงินช่วยเหลือพิเศษจ านวน 9 เดือน ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 
ไดรั้บการยนืยนัวา่ มีโครงการดงักล่าวจริง โดยบริษทั
ได้พยายามตอบสนองข้อเรียกร้องจากทางกลุ่ม
สหภาพแรงงานที่ไดย้ืน่ขอ้เสนอมาตั้งแต่ปี 2560 และ
เร่ืองน้ีได้น าเขา้สู่ที่ประชุมร่วมระหว่างสหภาพและ
ทีมบริหารบริษทัจนไดข้อ้สรุปออกมา ซ่ึงถือเป็นคร้ัง
แรกของโตโยตา้ที่เปิดให้มีโครงการเกษียณอายกุ่อน
ก าหนด ส าหรับระยะเวลาของโครงการก าหนดแค่
เดือนเดียวเท่านั้น ยงัไม่มีขอ้มูลว่ามีพนักงานจ านวน
มากนอ้ยเพยีงใดที่สนใจเขา้ร่วม 

 

  สอดคล้องกับ นายภูภาร สมาทา ประธาน
สหภาพแรงงานโตโยตา้ ที่กล่าวว่า สหภาพค่อนขา้ง
พอใจกับขอ้เสนอที่ยื่นไป โตโยตา้จ่ายเงินชดเชยได้

http://voicelabour.org/%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/15-%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%99-1/
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เหมาะสม เป็นธรรม มีความชัดเจน ซ่ึงน่าจะเป็น
ทางออกให้กับพนักงานที่อยากไปประกอบอาชีพ
อิสระ ไม่ตอ้งรอครบเกษียณอาย ุซ่ึงเดิมก าหนดไวท้ี่ 
55 ปี และขยายเพิ่มเป็น 58 ปี และล่าสุดเป็น 60 ปี 
โดยพนกังานฝ่ายปฏิบตัิงานในโรงงาน พออายมุากก็
อยากกลับไปใชชี้วิตในต่างจงัหวดั แต่ทุกอย่างตอ้ง
ขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของผูบ้งัคบับญัชาดว้ย ส าหรับอายุ
การท างานของพนักงานโตโยตา้นับจ านวนปี วนชน
รอบวนัเร่ิมท างาน พนักงานที่เขา้โครงการน้ีจะตอ้ง
ท างานไปจนถึงวนัที่เร่ิมปฏิบติังาน โดยพนักงานจะ
ไดรั้บเงินช่วยเหลือพเิศษวนัที่จ่ายเงินเดือน ณ เดือนที่
การเกษียณอายุก่อนก าหนดมีผลบังคับใช้ และ
หลงัจากโครงการผ่านพน้แลว้ สหภาพยงัมีแนวคิดที่
จะเรียกร้องแนวทางเกษียณอายุก่อนก าหนดให้กับ
กลุ่มพนกังานซบัคอนแทร็กต ์หรือพนกังานอตัราจา้ง
ภายใต้รูปแบบเดียวกัน แต่รายละเอียดอาจจะไม่
เหมือนกัน เพิ่มโอกาสให้พนักงานอัตราจ้างเขา้มา
เป็นพนกังานประจ าไดม้ากขึ้นดว้ย 

 

  ทั้งน้ี รูปแบบเปิดโครงการเออร์ล่ีรีไทร์ ก่อน
หนา้น้ีเม่ือระหวา่งวนัที่ 23 ส.ค.-30 ก.ย.ที่ผ่านมา ค่าย

มิตซูบิชิไดมี้ประกาศภายใน เร่ืองโครงการสมัครใจ
ลาออก เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเปล่ียน
สายอาชีพ โดยมีรายละเอียดของผูส้มัครดงัน้ี 1.เป็น
พนักงานประจ า 2.อายพุนักงานตั้งแต่ 45 ปีบริบูรณ์
ขึ้นไป จนถึง 54 ปี 3.อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 4.
พนักงานที่จะครบเกษียณอายุงานในปี 2561 ไม่มี
สิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการ 

  โดยได้รับเงินชดเชย คือ อายุงาน 10-14 ปี 
อายรุะหว่าง 45-50 ปี รับเงินชดเชย 16.5 เดือน และ
อาย ุ51-54 ปี รับเงินชดเชย 17 เดือน, อายงุานระหว่าง 
15-19 ปี อายุระหว่าง 45-50 ปี รับเงินชดเชย 17.5 
เดือน และอาย ุ51-54 ปี รับเงินชดเชย 18 เดือน, อายุ
งานระหว่าง 20-24 ปี อายรุะหว่าง 45-50 ปี รับเงิน
ชดเชย 19.5 เดือน และอาย ุ51-54 ปี รับเงินชดเชย 20 
เดือน, อายงุาน 25 ปีขึ้นไป อายรุะหว่าง 45-50 ปี รับ
เงินชดเชย 23.5 เดือน และอาย ุ51-54 ปี รับเงินชดเชย 
24 เดือน 

   โดยมีผูส้มคัรเขา้โครงการประมาณ 12 ราย 
ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบติั ความเห็นชอบจาก
ตน้สังกัด ที่ประชุมฝ่ายบริหารพิจารณา และอนุมัติ 
จึงถือเป็นที่ส้ินสุด และพนกังานที่ไดรั้บการอนุมติัจะ
ปฏิบตัิหน้าที่จนถึงวนัที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา แหล่งข่าว
จากบริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ  ากัด 
กล่าวว่า มิตซูบิชิมีการเออร์ล่ีรีไทร์ไปแลว้ 2 คร้ัง ซ่ึง
หลัก ๆ ตอ้งการท าเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในแต่ละปี 
ตามเป้าหมายที่บริษัทแม่ก าหนดและมีนโยบายให้
ประเทศไทยบริหารด าเนินการด้วย ซ่ึงถือเป็นเร่ือง
ปกติของการด าเนินธุรกิจ 
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  ดา้นค่ายฮอนดา้ เปิดโครงการเกษียณอายงุาน
เร็วขึ้นส าหรับพนักงานผูห้ญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 
สามารถรับสิทธิเทียบเท่ากับผูเ้กษียณที่อายุ 55 ปี 
ขณะที่ค่ายนิสสัน แม้จะยงัไม่มีรายงานชัดเจน แต่
นโยบายของนิสสนัไม่มีระบบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
มีแต่เงินบ าเหน็จเท่านั้น 

ห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ปฏิเสธกระแสข่าวจ้าง
พนักงานออก 

 ล่าสุดเม่ือวนัที่ 27 ตุลาคม 2561 ฝ่ายส่ือสาร
องคก์ร เทสโก ้โลตสั ช้ีเเจงในกระทูส้ังคมออนไลน์
ในเว็บไซต์ Pantip.com หัวข้อ “เทสโก้โลตัสจ้าง
พนักงานออก” ภายในระบุเน้ือหาว่า “เทสโก้โลตสั
จา้งพนกังานออกทั้งประเทศ คนที่ออกจะท าอะไรต่อ 
คนที่เหลืออยู่จะทนแรงกดดันไหวไหม” ซ่ึงกระทู ้
ดงักล่าวเรียกเสียงวิพากษว์ิจารณ์ และส่งต่อกนัอยา่ง
กวา้งขวางในสังคมออนไลน์ว่า ขอ้มูลเร่ืองพนักงาน 
30-50% ถูกจ้างให้ลาออกนั้ นไม่เป็นความจริง 
นอกจากนั้น ขอ้มูลเร่ืองสาขาจ านวน 43 สาขาถูกปิด
นั้ นก็ไม่เป็นความจริงเช่นกัน หากแต่เป็นข่าวเก่า
เก่ียวกับเทสโก้ในสหราชอาณาจักรตั้ งแต่ปี พ.ศ. 
2558 ที่ถูกน ามาแชร์ต่อกนัโดยคลาดเคล่ือนจากความ
เป็นจริง 
 อยา่งไรก็ตามในหนงัสือช้ีแจง เทสโก ้โลตสั 
ระบุวา่ มีการปรับโครงสร้างทีมงานให้สอดคลอ้งกบั
รูปแบบธุรกิจใหม่ ซ่ึงโครงสร้างทีมงานใหม่จะ
มุ่งเน้นไปที่ส่วนงานที่มีความส าคญักับลูกคา้ที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย  

 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้บริษัท
ฯ จ าเป็นต้องยกเลิกบางต าแหน่งงานเพื่อให้เหมาะสม
กับโครงสร้างทีมงานใหม่ บริษัทฯ ได้พิจารณา
ตัดสินใจเร่ืองนี้อย่างรอบคอบ และค านึงถึงพนักงาน 
โดยได้พยายามจัดท าข้อเสนอที่ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
และให้ความช่วยเหลืออย่างดีแก่พนักงานที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนี้ อีกทั้งยึดหลักการ
ปฏิบัติต่อพนักงานทุกท่านอย่างเป็นธรรม 

 

 ดา้นนายชฤทธ์ิ มีสิทธ์ิ ทนายความดา้นสิทธิ
มนุษยชน ไดโ้พสตบ์ทความคลินิกแรงงาน ถึงกรณี
เลิกจ้างจ านวนมาก ๆ หรือยุบหน่วยงาน และใช้
วิธีการให้ลูกจา้งลาออกโดยให้เงินเพิ่มจากสิทธิขั้น
พื้นฐานอีกจ านวนหน่ึง และกรณีน้ีเป็นกรณีประจวบ
เหมาะของแม่น ้ า  3 สาย คือ(1)แม่น ้ าสายความ
รับผดิชอบที่ควรจะเป็นของธุรกิจ (2) แม่น ้ าสายความ
ยากจนขน้แคน้ระคนความกลัวของลูกจา้ง และ(3) 
แม่น ้ าสายความไม่เด็ดขาดจริงจงัของภาครัฐ โดยมี
การวเิคราะห์การดา้นกฎหมายดงัน้ี  
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 ประเด็นแรก การลดก าลังแรงงานจ านวน
มากๆ โดยกะทนัหัน และจ่ายเพียงสิทธิขั้นพื้นฐาน
หรือบวกให้อีกนิดหน่อย มีความถามว่า เป็นความ
รับผดิชอบของธุรกิจ(ขนาดใหญ่) ที่เพียงพอแลว้หรือ
ย ัง และได้แจ้งข้อมูลเหล่าน้ีให้ลูกจ้างได้ทราบ
ล่วงหน้าในระยะเวลาพอควรในการเตรียมตัวรับ
ความเส่ียงหรือหางานใหม่ รวมทั้งหาทางแกไ้ขความ
เดือดร้อนของครอบครัว เหตุผลความจ าเป็นของ
ธุรกิจเพียงพอหรือไม่ เพราะอาจเขา้ข่ายการเลิกจา้ง
โดยไม่เป็นธรรม อาจถูกฟ้องต่อศาลแรงงานเรียก
ค่าเสียหายไดอี้ก และจะเกิดค าถามว่า การด าเนินงาน
ของธุรกิจดังกล่าวน้ี สอดคล้องกับหลักการของ
สหประชาชาติว่าดว้ย หลกัการความรับผิดชอบของ
ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชนแลว้หรือไม่ 

 ประเด็นที่ 2 ในส่วนของลูกจา้งพบว่าเต็มไป
ดว้ยขอ้จ ากดั ไม่รู้หลกักฎหมาย ไม่เคยตั้งค  าถามเร่ือง
ความเป็นธรรม คิดตามวาทกรรมของนายทุน เช่น 
“ก าขี้ ดีกว่าก าตด” “ถา้นายจา้งไม่มีความจ าเป็นจริงๆ 
เขาจะลดคนท าไม” “ฟ้องคดีไป ไม่รู้ว่าจะชนะหรือ
เปล่า จะไดเ้งินหรือเปล่า ไดเ้ม่ือไหร่ อีกนาน” “เซ็น
ใบลาออกวนัน้ี ไดเ้งินเลย” และประการส าคญั ภาวะ
ของลูกจา้งเต็มไปดว้ยภาระค่าใชจ่้าย หน้ีสิน และไม่
มีการออมหรือออมไดเ้พียงเล็กน้อย เงินหม่ืนยงัไม่มี
เก็บเลย น่ีเขาจ่ายให้เป็นเงินแสนเลยนะ ในชีวิตน้ียงั
ไม่มีเงินแสนเลยนะ ดังนั้ น จบวันน้ีดีที่ สุด น่ีคือ
ขอ้สรุปของลูกจา้ง และน่าจะเป็นความคิดส่วนใหญ่ 
การลาออกสมบูรณ์ไหม หรือจ ายอม หรือถูกบงัคบั 
โอ!้!! ลองคิดดูครับ ดงันั้น หากเซ็นใบลาออกแลว้ รับ

เงินแล้ว  ธุ รกิ จ เขา รัดกุมครับเขา มีวิ ธีปฏิบัติที่
แนบเนียนรัดกุมครับ จะไปฟ้องคดีว่าเลิกจา้งไม่เป็น
ธรรมคงยากเพราะเขาไม่ไดเ้ลิกจา้ง และการลาออกก็
สมบูรณ์ ประเด็นที่พอจะพิจารณาได้คงเป็นเร่ือง
ความเหมาะสม คุณธรรมจริยธรรมของธุรกิจมากกว่า 
เพราะธุรกิจยงัประกอบการต่อไป มิไดล้ม้เลิกหรือลม้
หายตายจากไปจากประเทศไทย โจทยน้ี์จึงเป็นโจทย์
ของคนยากจนที่จะตอ้งหาทางแกไ้ขต่อไป หากธุรกิจ
เขายงัยดึถือทฤษฎีที่วา่ ยงัมีคนจนมากพอใหเ้ขาซ้ือได้
ในตลาดแรงงาน เหตุการณ์ท านองน้ีก็คงมีให้เห็นอีก
ต่อไป 

 ประเด็นที่ 3 ส่วนภาครัฐตอ้งท างานเชิงรุก
และเชิงป้องกันให้มากกว่าน้ี ตามแก้ปัญหาไม่ไหว
หรอกครับ เคยพูดเคยเสนอแนะกันแล้ว แต่ส่วน
นโยบายยงัไม่ได้ยิน หลักการสั้ นๆ ครับ การปรับ
โครงสร้างการผลิต การยุบหน่วยงาน การลดก าลัง
แรงงาน การใช้เทคโนโลยีทดแทนและลดก าลัง
แรงงานลงจ านวนมาก เป็นตน้ เป็นการบริหารจดัการ
ของธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสาธารณะและสังคม มิใช่
เอกสิทธิหรือดุลพินิจอิสระของธุรกิจในการบริหาร
จดัการ แต่จ าเป็นตอ้งอยู่ภายใตก้ารบริหารราชการ
แผ่นดิน จ า เป็นต้องถูกแทรกแซงโดยรัฐ  ดังนั้ น
จ าเป็นตอ้งมีนโยบาย กฎหมาย และมาตรการที่จ  าเป็น
เพื่อป้องกัน แก้ไข และชดเชยเยียวยาแก่ผูท้ี่ได้รับ
ผลกระทบจากการด า เ นินการดังก ล่าว อย่าให้
ประชาชนตอ้งล าบากและรันทดหดหู่ใจไปกว่าน้ีอีก
เลยครับ 

สรุปเรียบเรียงโดย วาสนา ล าดี 
 


