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นี

 100 ปี ILO : บทเรียนทางประวัตศิ าสตร์และการเมืองโลก
 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เลิกจ้างหลังข้อพิพาทยุติ
 ภาวะโลกร้อน ผลต่อการพัฒนาภาคขนส่งที่ใช้ไฟฟ้าและการจ้างงาน
 คืนสิทธิผู้ประกันตน ม.39 ภายใน 19 เม.ย.62
 เปิดตัวแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าฉบับแรกของไทย
 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานใหม่
จ่ายค่าชดเชย 400 วัน
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มูลนิธิอารมณ์ พงศ์ พงัน
AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE

ก่อตังปี
้ 2526 (Establishment on 1983)
51/109 ซอยงามฉวี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2516-1589 โทรศัพท์/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

วัตถุประสงค์ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์ พงัน
1.เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการศึกษา เผยแพร่ ความรู ้ ทั้ง
ทางด้านวิชาการและประสบการณ์ การฝึ กฝนอบรมแก่ลูกจ้าง
ตลอดจนเผยแพร่ สารคดีเกี่ยวกับวิชาการด้านแรงงาน การ
แรงงานสัมพันธ์ และการพัฒนาแรงงาน
2.เพื่อให้การช่วยเหลือด้านกฎหมายและสวัสดิการ แก่ผใู ้ ช้
แรงงาน
3.เพื่อจัดตั้งสถาบันการค้นคว้า ให้ผใู ้ ช้แรงงานได้ทาการค้นคว้า
เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและความมัน่ คงของผูใ้ ช้แรงงาน
4.เพื่อร่ วมมือกับองค์กรแรงงานและสถาบันอื่นๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มแรงงาน ทั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
5.เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่ วมพัฒนา
สื่ อมวลชนประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ผใู ้ ช้แรงงานและ
สาธารณชน

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATIONLABOUR 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 การจัดทาจดหมายข่ าวแรงงานปริทัศน์ ออนไลน์
“แรงงานปริทัศน์ ออนไลน์ ” เป็ นจดหมายข่าวออนไลน์ของมูลนิธิฯ กาหนดออกเดือนละ 1 ฉบับ เพื่อรายงานความเคลื่อนไหว
ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานสาคัญในรอบเดือน และเผยแพร่บทความที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ แรงงานส่วนรวม
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
คณะผู้จดั ทาเนื ้อหา : นายบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์ นางสาววาสนา ลาดี นางสาวสุธิลา ลืนคา
คณะออกแบบจัดทารูปเล่ม : voicelabour มูลนิธิพพิ ธิ ภัณฑ์แรงงานไทย
สนับสนุนโดย : มูลนิธิฟรี ดริค เอแบร์ ท
แรงงานปริทัศน์ ออนไลน์ จัดทาขึน้ โดยมิได้ ม่ ุงหวังผลกาไร เพื่อประโยชน์ แห่ งสังคมโดยรวม ร่ วมสนั บสนุนการจัดทา
โปรดโอนเงินเข้ าบัญชีชื่อ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรี เพชร เลขที่ 006-2-40890-1
หรื อ ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยฟิ วเจอร์ รังสิต เลขที่ 026-0-91018-7 (กรุณาแนบสาเนาส่งมายังมูลนิธิฯ ด้ วย)
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แรงงานปริ ทัศ น์ ออนไลน์ ฉบับ ที่ 34 (381)
ประจ าเดือนเมษายน 2562 พบกันหลังวันหยุดยาว
ในเ ทศก า ล สงก รา น ต์ ผ่ า น พ้ นก า ร เลื อ กตั ง้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.)ครั ง้ แรกในรอบ 8 ปี
ไปแล้ วในเดือนมีนาคม จากการที่ร้างราการเลือกตัง้
มานานท าให้ การจั ด การเลื อ กตัง้ ครั ง้ นี ม้ ี ปั ญหา
ม า ก ม า ย เ พ ร า ะ ข า ด กา ร เ ต รี ย ม ก า รที่ ดี ใ น
ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ที่ถูกออกแบบ
มาเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกตังจากครั
้
ง้ ที่ผ่านๆมาก็
ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญหาที่ จ ะต้ อ งตี ค วามการคิ ด ค านวณ
จ านวนสส.แบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของแต่ ล ะพรรค
แม้ กระทั่งคณะกรรมการการเลือกตัง้ เองยังไม่กล้ า
ชี ้ขาดต้ องส่งให้ ศาลรัฐธรรมนูญเป็ นผู้ตดั สิน
ขณะนี ้คือช่วงเวลาแห่งการรอคอยให้ มีการ
ประกาศผลการเลือ กตัง้ อย่า งเป็ นทางการภายใน
วันที่ 9 พฤษภาคม ช่ว งเวลาที่ผ่า นมาทังก่
้ อ นและ
หลั ง การเลื อ กตั ง้ ชี ใ้ ห้ เห็ น ว่ า ความขั ด แย้ งทาง
การเมื อ งในสัง คมไทยที่ แ บ่ง ออกเป็ น 2 ขัว้ ตลอด
ระยะเวลามากกว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ยังดารงอยู่
อย่างชัดเจนและฝั งรากลึกอย่างไม่อาจปฏิเสธได้
ไม่ ว่ า การเมื อ งจะเป็ นเช่ น ไร ชี วิ ต ของ
ประชาชนรวมทัง้ แรงงานยั ง ต้ องก้ าวเดิ น ต่ อ ไป
แรงงานปริ ทศั น์ฉบับนี ้นาเสนอบทความ 100 ปี ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) ซึ่งมีแง่มุม
3

น่าสนใจที่ชี ้ให้ เห็นว่าILOก่อตังขึ
้ ้นบนความสัมพันธ์
ในรู ปแบบไตรภาคีที่ประกอบด้ วยแรงงาน เจ้ าของ
ทุน และรัฐบาล โดยเป็ นความสัมพันธ์ ที่อานาจการ
ต่อ รองของแต่ละฝ่ ายไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งแน่น อนว่า
แรงงานเป็ นฝ่ ายที่มีอานาจการต่อรองน้ อยที่สดุ ใน 3
ฝ่ าย ถึ ง กระนัน้ ก็ ต าม กฎ กติ ก าต่า งๆ ที่ ILO
บัญ ญั ติ ขึ น้ ก็ ยัง ไม่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ หรื อ ปฏิ บัติ
ทังหมดจากฝ่
้
ายที่มีอานาจการต่อรองสูงกว่า
คลินิกกฎหมายแรงงานโดยทนายความมาก
ประสบการณ์ด้านคดีแรงงาน ซึง่ ขาดหายไปเมื่อฉบับ
ที่ แ ล้ ว ได้ ก ลับ มาพบกับ ผู้ อ่ า นอี ก ครั ง้ ในประเด็ น
กฎหมายแรงงานว่าด้ วยเรื่ องการที่นายจ้ างอ้ างเหตุ
หย่อนสมรรถภาพเลิกจ้ างแรงงานหลังข้ อ พิพาทยุติ
ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้ อ งกับลูกจ้ างที่เจ็ บป่ วยจนมี ผล
ต่อ การท างาน ผู้ส นใจติ ด ตามอ่ า นได้ ใ นแรงงาน
ปริ ทศั น์ฉบับนี ้
สาหรั บปั ญหาภาวะโลกร้ อนกับผลกระทบ
ต่อการจ้ างงานยังคงมีการถกเถียงกันอย่างต่อเนื่อ ง
มูล นิ ธิ ฟ รี ด ริ ค เอแบร์ ท ร่ ว มกับ มู ล นิ ธิ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
แรงงานไทยได้ จัดการสัมมนาเรื่ อ ง ‚ผลการประชุม
ลดภาวะโลกร้ อนต่อ การพัฒ นาภาคการขนส่งที่ใ ช้
ไฟฟ้าและการจ้ างงาน‛ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
โดยมี ข้ อ มู ล และทั ศ นะ ที่ ห ลา กหลา ยทั ง้ จ า ก
นักวิชาการ เจ้ าหน้ าที่รัฐ นายจ้ าง และลูกจ้ าง
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สุดท้ ายนี ้เราหวังว่าจะมีรัฐบาลที่มาจากการ
เลื อ กตั ง้ เกิ ด ขึ น้ โดยเร็ ว เพื่ อ ให้ ประเทศไทยได้
เดินหน้ าต่อไปในแนวทางแห่งระบอบประชาธิปไตยที่
มีความเป็ นสากล ซึ่งประเทศต่างๆที่มีอารยธรรมให้

การยอมรับ ดังนันประเทศไทยเองก็
้
ไม่อาจฝื นกระแส
โลกไม่วา่ จะอ้ างเหตุผลใดก็ตาม
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กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์1

ในวาระที่อ งค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labour Organization: ILO) ครบรอบ
100 ปี จัด ให้มี ก ารเฉลิ ม ฉลองในวัน ที่ 11 เมษายน
2561 โดยมีการถ่ายทอดสดให้ได้รับเข้าชมพร้อมกัน
ทัว่ โลก และมีรัฐสมาชิกจานวน 24 ประเทศ เข้าร่ วม
1

นักวิชาการอิสระ มีความสนใจด้านแรงงาน นโยบายสังคม
และเศรษฐศาสตร์การเมืองโลก, E-mail.
Kritsadathe@outlook.com มีเขียนผลงานเกี่ยวกับ ILO
จานวนหลายฉบับ อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://independent.academia.edu/KritsadaTheerakosonphon
g เคยเขียนวิทยานิพนธ์หัวเรื่ อง การเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศจากผลกระทบของโลกาภิ
วัตน์ ในหลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยงั มีส่วนร่ วมในการ
จัดทาหนังสื อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของ ILO และ
ประเทศไทย โดยสานักงานแรงงานระหว่างประเทศประจา
ประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

กิจกรรมนี้ ตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง รวมถึงประเทศไทย
ได้รับเกียรติให้ถ่ายทอดสด เวลา 10:00-11:00 น.2 จึง
เป็ นโอกาสที่ รั ฐ บาลไทย กระทรวงแรงงาน และ
ผูแ้ ทนไตรภาคีเข้ามีส่วนร่ วมในกิจกรรมนี้ ทั้งยังมีการ
ลงนามในแผนงานระดับ ชาติ ว่า ด้ว ยงานที่ มี คุ ณ ค่ า
(Decent Work Country Programme: DWCP) โดย
ปั จจุบนั ประเทศใน ASEAN ที่ได้จดั ทา DWCP คือ
2

เวลาของการเฉลิมฉลองใน 24 ประเทศ เข้าถึงได้ที่
https://www.ilo.org/100/tour/en/
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ให้ สยามถือเป็ นจานวน 1 ใน 44 ประเทศ4 แต่ ในช่ วงปี
1919-1945 ประเทศไทยแทบไม่ มี บ ทบาทร่ ว มกั บ
ILO เนื่องจากไม่ มีความพร้ อมทั้งในแง่ ของระบบการ
บริหารข้ อมูลสถิติแรงงานและตอบกลับไปถึง ILO ว่ า
แรงงานส่ วนใหญ่ อยู่ในภาคเกษตรกรรม5

กัม พูช า (2016-2018) ลาว (2017-2021) เวีย ดนาม
(2017-2021) และเมี ย นมา (2018-2021) ขณะที่
อินโดนีเซียมี DWCP แต่หยุดชะงักไปตั้งแต่ปี 2015
จากข้อ เขียนนี้ ผูเ้ ขียนตั้ง ใจนาเสนอให้เห็ น
ประวัติศาสตร์การเมืองของ ILO ตามประเด็นที่หยิบ
ยกขึ้นเสนอ และตามท้ายด้วยข้อสังเกตต่ออนาคตของ
ILO พร้อมกับบทบาทของตัวแสดงที่เกี่ยวข้องเพือ่ ก้าว
สู่ศตวรรษที่สอง โดยอาศัยการแสดงทัศนะของผูเ้ ขียน
ที่ปรากฏอยูต่ ลอดข้อเขียน แต่ไม่อาจกล่าวทุกเรื่ องราว
ได้ในข้อเขียนที่กระชับและสั้นเพียงไม่กี่หน้ากระดาษ
ขณะเดี ย วกัน ผู ้เ ขี ย นไม่ จ าเป็ นต้อ งกล่ า วถึ ง ความ
เป็ นมาของ ILO และองค์ประกอบอื่นเชิ งสถาบันและ
กฎเกณฑ์อย่างละเอียด เนื่ องจากผูอ้ ่านสามารถเข้าถึง
และอ่านได้โดยทัว่ ไป3

ช่ วงการบริ หารประเทศโดยรัฐบาลจอมพล
ป. พิบูลสงคราม ได้ตราพระราชบัญญัติประกันสังคม
1954 กลับไม่มีผลบังคับใช้ แต่หลักการก็ไม่แตกต่าง
จากฉบับ ปี 1990 เท่า ไรนัก และพระราชบัญ ญัติ
แรงงาน 1956 ต่อมาถู กยกเลิกตามประกาศของคณะ
ปฏิวตั ิ ฉบับที่ 19 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 1958 ทั้งที่เป็ น
กฎหมายแรงงานที่ ILO ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ทาง
วิชาการมาตั้งแต่การสารวจสภาวะกรรมกรในปี 1954

บทนา
ในปี 2019 ถือเป็ นปี แห่ งการครบ 100 ปี ของ
ILO โดย ILO แรกเริ่ มก่ อตั้งในปี 1919 โดยสยามได้
เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิ กแรกเริ่ มก่ อตั้ง 1 ใน 29 ประเทศ
เพราะได้ รับชั ยชนะจากสงครามโลกครั้ งที่ 1 และยึด
ตามการลงนามในสนธิสัญญาแวร์ ซาย แต่ ถ้านับจาก
การเข้ าร่ วมเป็ นประเทศสมาชิกของ ILO ในปี 1919 ก็

4

จานวนประเทศสมาชิกก่อตั้งแรกเริ่ มก็ยงั เป็ นที่ถกเถียงและ
ILO ก็นาเสนอไม่ชดั เจน เพราะส่ วนใหญ่แล้วจะพบว่าระบุว่า
44 ประเทศ รวมถึงฐานข้อมูล NORMLEX โดยนับตาม
จานวนสมาชิกที่เข้าร่ วมในเดือนมิถุนายน 1919 แตกต่างจาก
ข้อมูลที่ระบุในเอกสารของ ILO ว่ามีจานวน 29 ประเทศ
ตามที่ปรากฏในเชิงอรรถ ของหน้าที่ 10 เข้าถึงที่
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1976/76B09_929.pdf
5
หลวงประเจิดอักษรลักษณ์ (2493) กฎหมายอุตสาหกรรม
และกฎหมายกรรมกร. พระนคร: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

3

เช่น (1) ILO คืออะไร ทาอะไร เข้าถึงที่
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@robangkok/documents/publication/wcms_098257.pdf (2)
Sengenberger, W. (2001). Decent Work: the International
Labour Organization Agenda. Berlin: FES.
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มากกว่าจะพิจารณาถึงบริ บทของประเทศอื่น9 เพราะ
แม้แต่ระยะแรกสหรัฐอเมริ กาก็เลือกไม่เข้าร่ วมเพราะ
รู ปแบบของรัฐสวัสดิ การและปั จจัยอื่ นทางสังคมก็มี
ความแตกต่างกัน รวมทั้งเคยมี แนวคิดที่จะให้จดั ทา
อนุ สัญญาของ ILO ในระดับภูมิภาค แต่ก็ไม่ประสบ
ความสาเร็จและถูกล้มแผนการลงอย่างรวดเร็ว10
ILO จึ ง อาศัย ช่ ว งหลัง สงครามโลกครั้ งที่ 2
ขับ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ในทุ ก ภู มิ ภ าคด้ว ย
แผนงานการมี ง านท าโลก (World Employment
Programme: WEP) จนประสบความสาเร็ จในปี 1969
โดยถือเป็ นผลงานชิ้นสาคัญที่ David Morse ทิ้งไว้ให้
ILO ในปี สุ ดท้ายก่ อ นที่จะถอนตัวออกจากตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการใหญ่ในปี 197011 อย่างไรก็ดี โครงการ
พัฒนาระหว่างประเทศนี้ ไม่ สาคัญต่อ สามทศวรรษ
ต่ อ ม า เ ท่ า นั้ น แต่ แ ส ด ง ให้ เ ห็ น ILO ป ร ะ ส บ
ความสาเร็ จต่อ การบูรณาการความร่ วมมื อ ในระดับ
โลกได้อย่างสาเร็จ12

จนมี ผ ลต่ อ การจัดท ากฎหมายและเป็ นตัว แบบของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีความก้าวหน้าในเรื่ องการ
บริ หารแรงงาน 6 ขณะเดี ยวกัน ก็ สร้ า งความนิ ยมใน
กลุ่ ม แรงงานจนกลายเป็ น ‚จอมพลของกรรมกร‛7
เป็ นตั ว อย่ า งที่ รั ฐ บาลไทยและ ILO ร่ วมมื อ กั น
นอกเหนือจากโครงการความช่วยเหลือเฉพาะทางด้าน
กาลังแรงงานในภาคพื้นเอเชีย8

David Morse

หลังจากนั้น ความร่ วมมือก็เริ่ มปรากฏขึ้นไม่
เพี ย งเฉพา ะ ใ น ประ เทศไ ทย แต่ ใ น ช่ วงก่ อ น
สงครามโลกครั้ งที่ 2 เกิ ดขึ้ นมาแล้ว ที่อิ น เดี ย ญี่ ปุ่ น
และจีน แต่ดว้ ยข้อจากัดที่ ILO ก่อตั้งขึ้นตามเจตจานง
ทางการเมืองของประเทศมหาอานาจในภูมิภาคยุโรป

9

Kott, S. (2018). Towards a Social History of International
Organizations: The ILO and the Internationalization of
Western Social Expertise (1919”1949). In M.B. Jerónimo &
J.P. Monteiro (eds.), Internationalism, Imperialism and the
Formation of the Contemporary World (pp. 33-57). Charm:
Palgrave Macmillan.
10
ILO. (1969). History of the International Labour
Organization (1919-1969). Geneva: ILO.
11
David Morse ชาวอเมริ กนั คนที่ 2 ที่ได้ดารงตาแหน่ ง
ผูอ้ านวยการใหญ่ ILO คนที่ 5 ระหว่างปี 1948-1970 ถือเป็ น
คนเดียวที่ได้ดารงตาแหน่งยาวนานที่สุดถึง 22 ปี
12
การศึกษา ILO ในระยะแรก ถูกใช้อธิบายจาก Ernst Haas ที่
เสนอในหนังสื อ Beyond the Nation-State ในปี 1964 และ

6

ILO. (1958). Report to the Government of Thailand on
Labour Administration. Geneva: ILO.
7
กรรมกรกาสรด พิมพ์เป็ นที่ระลึกด้วยความเคารพแด่ จอม
พล ป. พิบลู สงคราม ผูใ้ ห้กาเนิด พ.ร.บ. แรงงาน และวัน
กรรมกรแห่ งชาติ ณ วัดศรี มหาธาตุ วันที่ 30 กรกฎาคม 2507
8
กระทรวงการต่างประเทศ. (2494). รายงานคณะผูแ้ ทนฝ่ าย
ไทยในการประชุมภาคเอเชียทางวิชาการเกี่ยวกับ กาลังงาน
คน แห่ งองค์การกรรมกรระหว่างประเทศ ณ กรุ งเทพฯ. ม.
ป.ท. และ รายงานสรุ ปผลการประชุมภาคอาเซียนทางวิชาการ
เกี่ยวกับกาลังงานคนขององค์การกรรมกรระหว่างประเทศ ณ
หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 12-22
ธันวาคม 2494 ในหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ
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การพลิกผันของ ILO ได้เกิดขึ้นหลังสงคราม
เย็น จนมี ผู ้อ านวยการใหญ่ ข อง ILO คื อ Michel
Hansenne13 แถลงในปี ที่ ILO ครบรอบ 75 ปี โดยให้
ILO เข้าสู่ ยุค โลกาภิว ตั น์ ขณะเดี ย วกัน ก็ ส นับ สนุ น
มาตรฐานแรงงานสากล (International Labour
Standards) เพื่อ รองรับต่อ การทาสงครามทางการค้า
และแข่ ง ขัน ในระบบเศรษฐกิ จ โลก 14 จนที่ ป ระชุ ม
ระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาสังคม ณ โคเปนเฮเกน ใน
ปี 1995 ให้ค วามส าคัญ ต่ อ การมี ง านท า ต่ อ มาจัด
หมวดหมู่มาตรฐานแรงงานทาให้อนุ สัญญาจานวน 7
ฉ บั บ เ ป็ น อ นุ สั ญ ญ า พื้ น ฐ า น ( Fundamental
Conventions) หรื อ ที่เรี ยกว่ามาตรฐานแรงงานหลัก
(Core Labour Standards)15 เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิของการ

ทางาน โดยเป็ นความพยายามของประเทศพัฒนาแล้ว
เพื่อ สร้ างเงื่ อ นไขทางการค้า ขณะเดี ย วกันประเทศ
กาลังพัฒนาก็ต่อต้านการกีดกันทางการค้า จึงเคยมีการ
กล่ าวถึ งว่ามาตรฐานแรงงานหลักเกื อ บจะกลายเป็ น
เครื่ อ งมื อ ขององค์ก ารการค้า โลก (World Trade
Organization: WTO) แต่การที่ ILO แถลงปฏิญญาว่า
ด้วยหลักปฏิบตั ิพ้นื ฐานและสิทธิการทางานในปี 1998
นั้นเป็ นการย้าจุดยืนว่ามาตรฐานแรงงานเป็ นเครื่ องมือ
ของ ILO ที่สร้างความเป็ นธรรมให้แก่แรงงาน

จาก Robert Cox ที่เสนอบทความ ILO: Limited Monarchy
ในหนังสื อที่จดั ทาร่ วมกับ Harold Jacobson ในปี 1973
13
Michel Hansenne ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการใหญ่ ILO คน
ที่ 8 ระหว่างปี 1989-1999
14
ILO. (1994). Defending values, promoting change (social
justice in a global economy: an ILO agenda). Geneva: ILO.
15
อนุสัญญาที่จดั อยูใ่ นมาตรฐานแรงงานหลัก แรกเริ่ มมี
จานวน 7 ฉบับ และมาเพิ่มอีก 1 ฉบับในปี 1999 โดยมีดงั นี้
1. อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ปี 1930
2. อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรี ภาพในการสมาคมและการ
คุม้ ครองสิ ทธิการรวมกลุ่ม ปี 1948
3. อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิ ทธิในการรวมกลุ่มและเจรจา
ต่อรองร่ วม ปี 1949
4. อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 100 ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียม ปี
1951
5. อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกการใช้แรงงาน
บังคับ ปี 1957

Juan Somavia

ต่อมาในปี 1999 ILO ก็ได้เสนอวาระงานที่มี
คุณค่า (Decent Work Agenda) โดย Juan Somavia16
แต่ตอ้ งทาความเข้าใจว่างานที่มีคุณค่าไม่ได้หมายถึ ง
การทางานที่มีคุณค่า เพราะอันที่จริ งครอบคลุมถึงภาพ
ขนาดใหญ่ ใ นสั ง คมและประเทศ คื อ แรงงานมี
6. อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ิในอาชีพและ
การจ้างงาน ปี 1958
7. อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุข้ นั ต่า ปี 1973
8. อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและดาเนินการโดย
ทันทีเพื่อขจัดรู ปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ปี
1999
16
Juan Somavia ชาวชิลี ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการใหญ่ของ
ILO คนที่ 9 ระหว่างปี 1999-2012 โดยเป็ นคนแรกที่มาจาก
ประเทศกาลังพัฒนา
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หลักประกันพื้นฐานทางกฎหมาย ได้รับการส่ งเสริ ม
พัฒ นา มี ม าตรฐานขั้ น ต่ า ทางสั ง คม และมี สิ ท ธิ
รวมกลุ่มเพื่อเรี ยกร้องโดยยึดหลักการมีส่วนร่ วมตาม
ครรลองประชาธิปไตย17 กล่าวได้ว่า แม้งานที่มีคุณค่า
เป็ นเครื่ อ งมื อที่ ILO ใช้ส นับสนุ นเป็ นแนวทางการ
พัฒ นาระหว่างประเทศ แต่ ภ ายใต้ข ้อ เสนอก็ ไ ม่ ไ ด้
สถาปั ตยกรรมใหม่ เพียงแต่บูรณาการภารกิจนี้ ดาเนิ น
มาก่อนหน้านี้ ให้อยูภ่ ายใต้องคาพยพเดียวกันเท่านั้น18

บทเรียนทางประวัติศาสตร์ การเมืองที่ต้องจารึกไว้ ใน
หนึ่งศตวรรษขององค์การแรงงานระหว่ างประเทศ
ILO ไม่ ไ ด้ ก่ อ ตั้ง ขึ้ นตามเจตจ านงทาง
การเมื อ งของแรงงาน แต่เป็ นความเห็นพ้อ งร่ วมกัน
ของผูแ้ ทนอภิสิทธิ์ ชน ไม่ ว่าจะเป็ นนักการเมือ งและ
ผูน้ าสหภาพแรงงาน เพื่อ ก่อรู ปขึ้นเป็ นความสัมพันธ์
ในรู ป แบบของไตรภาคี (Tripartite) ประกอบด้ว ย
แรงงาน เจ้าของทุน และรัฐบาล แต่ กลับตั้งอยู่บ น
ความสัมพันธ์เชิงอานาจ เนื่องจากอานาจการต่อรองที่
ไม่เท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันก็ลดทอนต่อข้อเรี ยกร้อง
และผลประโยชน์ที่แรงงานควรได้รับจากการกระจาย
แบ่ ง สรรมู ล ค่ า ส่ ว นเกิ น อย่า งเป็ นธรรม 19 แม้อ าณั ติ
(Mandate) ของ ILO กาหนดเป้ าหมายไว้ให้บรรลุ
ความยุติธรรมทางสังคมและสันติภาพสากล ค่อนข้าง
ถือเป็ นอุดมคติ ทั้งที่ควรตั้งข้อสังเกตต่อไปถึงงานที่มี
คุณค่า (Decent Work) จะสามารถบรรลุเป้ าหมายนี้ ได้
อย่างไร เพราะดาเนินมาตั้งแต่ปี 1999-2019 รวมแล้วก็
20 ปี แต่งานที่มีคุณค่ากลับไม่เป็ นที่รับรู ้และตระหนัก
ถึ ง ในองค์ ก ารภาคธุ ร กิ จ ขณะเดี ย วกัน ก็ ไ ม่ มี ก าร
จัดเตรี ยมแนวทางและดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรมใน
ห่วงโซ่อุปทานโลก20

17

ILO. (1999). Decent Work. Retrieved from
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09605/09605(199987).pdf
18
งานที่มีคุณค่า แบ่งออกเป็ น 4 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คือ
สิ ทธิการทางาน (Rights at Work) ก็บรรจุมาตรฐานแรงงาน
หลักมาเป็ นส่ วนหนึ่ง พร้อมกับแนวทางที่ในรู ปของกฎหมาย
อ่อน (Soft Law) อย่างเช่นจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of
Conduct) ต่อมาการมีงานทา (Employment) ก็ผนวกรวม
แผนงานการมีงานทาโลกมาไว้เป็ นส่ วนหนึ่ง ขณะที่การ
คุม้ ครองทางสังคม (Social Protection) ก็เปลี่ยนรู ปจากการ
ประกันสังคมมา และท้ายสุ ดเวทีเสวนาทางสังคม (Social
Dialogue) ก็เป็ นอาณัติของ ILO อยูแ่ ล้วที่ให้ตวั แสดงตาม
ระบบไตรภาคีมาร่ วมมือระหว่างกัน

19

อ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสื อ/บทความที่ศึกษาในระยะแรก
หรื อไม่เกินทศวรรษ 1970 เช่น Alcock (1971); ILO (1969)
เป็ นต้น
20
ผูเ้ ขียนได้เขียนบทความชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับ ‘สองทศวรรษของ
งานที่มีคุณค่า และการอภิบาลแรงงานในห่ วงโซ่อุปทานโลก’
แต่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาโดยวารสาร HR Intelligence
สถาบันเสริ มศึกษาและทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ้าผ่านการประเมินจาก
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อย่างไรก็ดี ILO มีความแตกต่างจากองค์การ
ระหว่า งประเทศอื่ น ภายในสหประชาชาติ (United
Nations: UN) กล่าวคือ ILO เปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วม
จากตัวแสดงอื่น นอกเหนื อจากรัฐบาล หรื อที่เรี ยกว่า
ตัวแสดงที่มิใช่รัฐ (Non-State Actors) เพื่อให้มีผแู ้ ทน
ฝ่ ายเจ้า ของทุ น และแรงงานเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในที่
ประชุ ม ใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ (International
Labour Conference: ILC) แต่ จ านวนผู ้เ ข้า ร่ ว มที่
กาหนดให้แต่ละประเทศนั้น คือ ผูแ้ ทนฝ่ ายรัฐบาล 2
ที่นั่ง ฝ่ ายเจ้าของทุน 1 ที่นั่ง และฝ่ ายแรงงาน 1 ที่นั่ง
(2:1:1) แต่ประเด็นนี้ เคยถกเถียงมาแล้วตั้งแต่แรกเริ่ ม
ก่อ ตั้ง ILO ดังที่ Edward Phelan21 เคยเสนอว่าควร
กาหนดให้เป็ นฝ่ ายละ 1 ที่ นั่ง แต่ Albert Thomas22
และ Harold Butler23 กลับไม่เห็ นด้วยกับข้อเสนอนี้
เพราะแบ่งจากตัวแสดงที่เป็ นรัฐ 2 ที่นั่ง และมิใช่รัฐ 2
ที่นงั่ แต่อนั ที่จริ งแล้วผลประโยชน์ระหว่างเจ้าของทุน
และแรงงานนั้น จัดอยูใ่ นลักษณะคู่ตรงข้ามกัน24

Robert Ley
Head of the German
Labour Front
1933 - 1945

ในกรณี ข องการแต่ ง ตั้ง ผู ้แ ทนตามระบบ
ไตรภาคีเข้าร่ วมประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ
จัดให้มีการประชุมประจาปี อย่างน้อยละปี ละ 1 สมัย
เว้น แต่ บ างปี อาจมี ม ากกว่า 1 สมัย กลับ พบว่ า ใน
ประวัติศาสตร์ค่อนข้างมีปัญหาที่วา่ การกาหนดผูแ้ ทน
และคัดเลื อ กล้วนเป็ นอานาจหน้าที่ของรัฐบาล เช่ น
Adolf Hitler เคยส่ งให้ Robert Ley เป็ นผูแ้ ทนฝ่ าย
นายจ้างของรัฐ บาลนาซี เพื่อ เข้าร่ วมที่ประชุ ม ใหญ่
แรงงานระหว่างประเทศในปี 1933 ทั้งที่ Lay เป็ น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และมี แสดงออกในเชิงปฏิปักษ์ต่อ
ระบอบประชาธิ ป ไตย ขณะเดี ย วกั น ก็ ส นั บ สนุ น
ระบอบอ านาจนิ ยมนาซี มากกว่าเชื่ อมั่นการส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรมประชาธิปไตย (Industrial Democracy)25
จนท้ายที่สุด บั้นปลายชี วิตไม่สวยงามนัก เพราะต้อ ง
กลายเป็ นอาชญากรสงคราม แต่ ปั ญ หาเช่ น นี้ ก็ พ บ
ทัว่ ไปในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้อยูใ่ นโลกตะวันตก และ
ต่อ สู ้กัน มายาวนานจนในทศวรรษ 1960 ก็ย งั เผชิ ญ

ผูท้ รงคุณวุฒิ คาดว่าจะได้พิมพ์เผยแพร่ ในฉบับที่ 2 ของปี
2019
21
Edward Phelan ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการใหญ่ของ ILO
คนที่ 4 ระหว่างปี 1941-1948 โดยชีวประวัติของ Phelan ได้มี
หนังสื อที่ ILO จัดทาไว้คือ ILO. (2009). Edward Phelan and
the ILO: Life and views of an international social actor.
Geneva: ILO.
22
Albert Thomas ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการใหญ่ของ ILO
คนที่ 1 ระหว่างปี 1919-1932
23
Harold Butler ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการใหญ่ของ ILO คน
ที่ 2 ระหว่างปี 1932-1938
24
คาอธิบายปรากฏในเชิงอรรถของบทความ, Bellace, J. R.
(2011). Achieving social justice: the nexus between the

ILO's fundamental rights and decent work. Employment
Rights and Employment Policy, 15(5), 5-28
25
Tosstorff, R. (2013). Workers’ resistance against Nazi
Germany at the International Labour Conference 1933.
Geneva: ILO.
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ปั ญ หานี้ ในประเทศที่ เ พิ่งได้รั บ การปลดปล่ อ ยจาก
อาณานิ คม เพราะไม่ เคยมี วฒั นธรรมการมี ส่วนร่ วม
และประชาธิปไตยมาก่อน26
ขณะที่ ป ระเทศไทยในระยะแรกที่ เ ข้า ร่ ว ม
ILO ก็เผชิญปั ญหานี้ เช่ นเดียวกัน และส่ วนใหญ่แล้ว
พบว่าผูแ้ ทนที่ได้เข้าร่ วมองค์ประชุมสามฝ่ ายไตรภาคี
ก็คือ ในปี 1951 ประกอบด้วย ผูแ้ ทนฝ่ ายรัฐบาลคือ
ปกรณ์ อัง ศุ สิ ง ห์ และ หลวง มาลากุ ล ผูแ้ ทนฝ่ าย
เจ้า ของทุ น คื อ พระยามไหสวรรย์ และผูแ้ ทนฝ่ าย
แรงงานคือ สังข์ พัธโนทัย27 แต่ก็มีความคลุ มเครื อ
เช่ น เดี ย วกันว่า คัด เลื อ กโดยใช้ห ลัก เกณฑ์ใ ดและมี
กระบวนการอย่า งไร เพราะเท่ า ที่ ส ารวจและอ่ า น
เอกสารจากหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ พบว่าอาศัยมติ
จากกรมประชาสงเคราะห์ ในกระทรวงมหาดไทย
หรื อ ไม่ ก็ ค าชี้ แนะจากกระทรวงการต่ า งประเทศ
เพราะในเวลานั้น ยังไม่มีการก่อตั้งกระทรวงแรงงาน
ในประเทศไทย แต่ก็มีแนวคิดเช่นนี้มาตั้งแต่ที่ ILO มา
สารวจสภาวะกรรมกรในปี 1954 แต่รัฐบาลสมัยจอม
พล ป. พิบูลสงคราม เห็นว่ายังไม่ถึงคราวที่เหมาะสม
ให้ เ ผยแพร่ รายงานฉบับ นี้ ต่ อ สาธารณชน ทั้ ง ที่
ข้อ เสนอแนะจาก Ludwig Hamburger ก็ เ ป็ น

ข้อ เท็ จ จริ ง ที่ รั ฐ บาลกลั บ ปกปิ ด และปิ ดหู ปิ ดตา
กรรมกรของจอมพลเสียเอง28

ต่ อ มาที่ ต าแหน่ ง ของผูอ้ านวยการใหญ่ ใ น
ปั จ จุบ ัน มี ความเป็ นธรรมในกระบวนการคัด เลื อ ก
และใช้ก ารออกเสี ย งโดยเห็ น วิธี ก ารเช่ น นี้ มาอย่า ง
รู ปธรรมตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยอาศัยการ
ออกเสี ยงในคณะประศาสน์การ (Governing Body)
แต่ ใ นประวัติ ศ าสตร์ ก ารเมื อ งของ ILO ค่ อ นข้า งมี
ความคลุ ม เครื อ เพราะในเหตุ ก ารณ์ แ รก คื อ ตาม
ธรรมชาติ ข อง ILO ใช้แ ผนการสื บ ทอดต าแหน่ ง
(Succession Plan) จาก Albert Thomas มาสู่ Harold
Butler และคาดว่าผูอ้ านวยการใหญ่ คนที่ 3 จะเป็ น
Edward Phelan แต่สถานการณ์ กลับไม่ เอื้ อ ให้เป็ น
เช่นนี้ เพราะหลังจากที่ US เผชิญวิกฤติเศรษฐกิจโลก
ตกต่า (Great Depression) ในทศวรรษ 1930 ส่ งผลให้
Frances Perkins รับข้อเสนอจาก Butler สนับสนุ นให้
Franklin D. Roosevelt นาพา US เข้าร่ วมเป็ นรั ฐ
สมาชิกของ ILO ในปี 1934 เพื่อให้มาตรฐานแรงงาน
สากลมาเป็ นหลักการที่ใช้พ ฒ
ั นาระบบความมั่นคง
ทางสังคมใน US29

26

Maul, D. (2012). Human Rights, Development and
Decolonization: The International Labour Organization,
1940-70. New York: Palgrave Macmillan.
27
ILO. (1951). Record of Proceedings. 34th Session of the
International Labour Conference. Geneva: ILO. (p. XXIX)

28

ILO. (1954). Report to the Government of Thailand on a
Survey of Labour Conditions in Thailand. Geneva: ILO.
29
ตัวอย่างงานที่ศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่ วม ILO โดย US คือ
ibid9, Alcock (1971), Cox (1973)
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เหตุการณ์ ต่อ มา คือ ทาให้แผนการสื บทอด
ต าแหน่ ง ที่ ค าดว่า จะเป็ น Phelan กลับ ล้ม เหลวลง
เพราะ US สนับสนุนให้ John G. Winant30 แต่ได้ดารง
ตาแหน่ งในระยะเวลาไม่ ยาวนัก เพราะช่ วงเวลานั้น
ILO ต้อ งประสบความขัด แย้ง ในการเมื อ งโลก
เช่นเดียวกับประเทศอื่นในภูมิภาคยุโรป จึงตัดสิ นใจ
อพยพย้ายสานักงานมาประจาชัว่ คราวที่ Montreal ใน
แคนาดา และที่กล่ าวว่า US เป็ นผูบ้ งการสนับสนุ น
ILO เพื่ อ ต่ อ ต้ า นลั ท ธิ ฟ าสซิ ส ต์ แ ละนาซี อยู่ ก็ คื อ
Roosevelt ไม่ ว่าจะเป็ นการให้ใช้ทาเนี ยบขาวเป็ นที่
ประชุมสมัยพิเศษในปี 194131 จนต่อมากลับกลายเป็ น
Phelan ได้ดารงตาแหน่ งรักษาการหลังจากที่ Winant
ลาออก ส่งผลให้ Phelan ไม่แตกต่างจากผูป้ ิ ดทองหลัง
พระ นอกจากนี้การลาออกของ Butler เพื่อให้ Winant
ด ารงต าแหน่ ง ในก่ อ นหน้ า นี้ ก็ ย งั คลุ ม เครื อ และไม่
ทราบว่าสาเหตุที่แท้จริ งของเขาคืออะไร ไม่ว่าจะเป็ น
เหตุผลทางครอบครัว ไปทางานสถานที่แห่ งใหม่ ไม่
เห็ นด้ว ยกับมติ การประชุ มของคณะประศาสน์ก าร
ทะเลาะอย่างรุ นแรงกับ Phelan หรื อมีสาเหตุอื่นที่ไม่
อาจเปิ ดเผยและบันทึกไว้ในเอกสารกระแสหลักของ
ILO ได้32

Morrice Hall, McGill University, where ILO set up its temporary
headquarters from 1940-1948 Montreal Canada

ขณะที่ ก ารเมื อ งโลกในช่ ว งสงครามเย็น
ก่อให้เกิดปั ญหาหลายด้าน ด้านแรกคือ ILO ต้องตก
อยู่ ภ ายใต้ ก ารแทรกแซงทางการเมื อ งจาก US
โดยเฉพาะบทบาทของ George Meany ประธาน
บริ หารของสหพัน ธ์ แ รงงานและสภาแรงงาน
อุตสาหกรรมแห่ งสหรัฐอเมริ กา (AFL-CIO) กดดัน
และสร้างเงื่อนไขต่อ ILO โดยใช้อนุ สัญญา ตัวแสดง
ตามระบบไตรภาคี ตาแหน่ งผูอ้ านวยการใหญ่ และ
การบริ จ าคเงิ น ทุ น 33 แม้ David Morse พยายาม
รอมชอมและวางตัว เป็ นกลางแล้ ว โดยชั ก ชวน
สหภาพโซเวียต กลับเข้ามาร่ วมเป็ นประเทศสมาชิ ก
ในปี 1954 ภายหลังที่ Joseph Stalin เสี ยชีวิตลง แต่
สถานการณ์ทางการเมืองกลับไม่สู้ดี เนื่ องจาก Meany
ไม่พอใจต่อกรณี น้ ี 34 ยิง่ กว่านี้ มีหลายเหตุการณ์ที่เป็ น
ชนวนของการแตกหักระหว่าง US และ ILO เช่น การ

30

John G. Winant ชาวอเมริ กนั ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการ
ใหญ่ของ ILO คนที่ 3 ระหว่างปี 1939-1941
31
ILO. (1941). Record of Proceedings. Conference of the
International Labour Conference (New York and
Washington, D.C.). Montreal: ILO.
32
Elsmark, I. (2000). The Resignation of Harold B. Butler:
Director of the International Labour Office 1932-38.
Geneva: ILO.

33

กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์. (2562). การครองอานาจนาและการ
ตอบโต้ต่อการครองอานาจนาในองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 10(1), 145-177.
34
Jacobson, H. K. (1960). The USSR and ILO. International
Organization, 14(3), 402-428
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โน้มเอียงสนับสนุนประเทศโลกที่สามเข้าร่ วมสมาชิก
การเชิ ญชวน Pavel Astapenko พลเมื องโซเวียตมา
ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยผูอ้ านวยการใหญ่ในสมัยที่บริ หาร
โดย Wilfred Jenks35 เป็ นต้น
จนท้า ยที่ สุ ด แล้ว Henry Kissinger ก็ ส่ ง
จดหมายมาถึ ง Francis Blanchard36 เพื่ อ แสดง
เจตจานงของ US เพื่อถอนตัวจาก ILO ในปี 1975 มี
ผลในปี 197737 แต่ก็กลับมาเข้าร่ วมอีกครั้งในปี 1980
เมื่ อ บรรยากาศทางการเมื อ งเอื้ อ อ านวยมากขึ้ น คื อ
หลัง จากที่ Meany เสี ยชี วิตลง 38 แต่ส าเหตุข องการ
ถอนตัวก็เป็ นข้อสังเกตว่าเป็ นการกลบเกลื่อนสถานะ
ทางการเงินของ US หรื อไม่ เพราะใช้ในกิจการทาง
การทหาร โดยเฉพาะสงครามเวียดนาม แต่กลับใช้
เหตุผลอื่นสร้างเงื่อนไข เช่น ความอ่อนแอของระบบ
ไตรภาคี การไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานแรงงานโดยกลุ่ม
ประเทศที่ไม่ปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็ นต้น

นอกจากนี้ มี บุ ค คลหนึ่ ง ที่ ส าคัญ คื อ Robert
W. Cox ส่ ว นใหญ่ นัก ศึ ก ษาและนั ก วิช าการด้า น
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรู ้จกั เป็ นอย่างดีในฐานะ
ผู ้บุ ก เบิ ก แนวทางการศึ ก ษานี โ อกรั ม เชี่ ย น (neoGramscian Approach) แต่ Cox เคยท างานที่ ILO
ระหว่างปี 1948-1972 และดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการ
สถาบัน ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การศึ ก ษาแรงงาน
(International Institute for Labour Studies: IILS)

ระหว่างปี 1965-1972 ถ้าอ่ านหนังสื อ อัตชี วประวัติที่
เขียนไว้39 จะเห็ นได้ว่า Cox เคยมี แนวโน้มที่ไ ด้รั บ
โอกาสให้ เ ป็ นผู ้ส มั ค รร่ วมคั ด เลื อ กในต าแหน่ ง
ผูอ้ านวยการใหญ่ ขณะเดียวกัน Morse ให้ดูทีท่าและ
ไม่ตอ้ งเร่ งรี บ ท้ายที่สุดกลับกลายเป็ นการแข่งขันของ
ผูส้ มัครเพียง 2 คน ระหว่าง Jenks และ Blanchard ใน
ที่สุดชัยชนะครั้งนี้ ตกเป็ นของ Jenks ภายหลังจาก
ปฏิบตั ิหน้าที่ไ ด้ไ ม่นานก็เสี ยชี วิตจากหัวใจล้มเหลว
จนต่ อม า Blanchard ก็ ไ ด้ รั บด ารงต าแหน่ ง
ผูอ้ านวยการใหญ่ต่อ มาจากนั้น ขณะที่ Cox ก็เลื อ ก
ลาออกจาก ILO มาเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพราะ
Jenks ไม่ ส นับ สนุ น ภารกิ จ ของ IILS และเหตุ ผ ล
ส่วนตัวอื่นที่ไม่อาจทางานร่ วมกับ Jenks ได้

35

Wilfred Jenks ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการใหญ่ของ ILO คน
ที่ 6 ระหว่างปี 1970-1973
36
Francis Blanchard ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการใหญ่ของ
ILO คนที่ 7 ระหว่างปี 1974-1989
37
เอกสารชั้นต้นที่สาคัญ ได้แก่ (1) US General Accounting
Office. (1977). Need for US objectives in the International
Labour Organization; (2) US General Accounting Office.
(1984). Sustaining improved U.S. participation in the
International Labor Organization.
38
Emmerij, L. (1988). The International Labour
Organization as a development agency. In J. Harrod & N.
Schrijver (Eds.), The UN under attack (pp. 111-122). Gower
Publishing Company.

39

Cox, R. W. (2013). Universal foreigner: The individual
and the world. Hackensack: World Scientific.

13

รู้ลึกโลกคนงาน

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์

สัมพันธ์44 แต่เมื่ อ ผ่า นไป 25 ปี ก็กลับมาพัฒนาจน
กลายเป็ นหนังสื อ สาคัญของ Cox และ Harrod45 น่ า
เสี ยดายว่าที่ Cox หยุดหายใจไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคม
2018

ถึงอย่างไร Cox กลับเป็ นคนในที่วิพากษ์ต่อ
ILO ภายหลัง ในฐานะคนนอก แม้แ ต่ นัก วิช าการที่
ทางานให้แก่ ILO ก็เคยกล่ าวอ้างถึ งบทความ Labor
and Hegemony40 ที่ Cox พยายามพัฒนาทฤษฎี เชิ ง
วิพากษ์ทาง IR เพื่อ ศึกษาความสัม พันธ์ระหว่าง US
และ ILO41 ครั้นก่อนที่ Cox ลาออกจาก ILO ก็เขียน
บทความไว้ชิ้ นหนึ่ ง ลงเผยแพร่ ใ นนิ ตยสาร Foreign
Affairs แต่ปกปิ ดชื่อโดยใช้ว่า N. M.42 ส่ งผลให้เกิ ด
ความสงสัย ใน ILO ว่า ใครที่ เ ขี ย นเรื่ อ งราวเช่ น นี้
เพราะทราบดี ว่า ผูเ้ ขียนได้เช่ นนี้ ต้อ งรู ้จกั ILO เป็ น
อย่างดี แต่การเปิ ดเผยว่า N. M. คือใครนั้น ก็เห็ นได้
อย่างประจักษ์ชัดในหนังสื อ Approaches to World
Order ที่รวมผลงานบทความของ Cox และจัดพิมพ์ใน
ปี 1996 แต่ ส าเหตุ ที่ ต ้ อ งปกปิ ดชื่ อ เพราะอาจมี
ผลกระทบต่ อ ก ารท างานและ ต าแหน่ งหน้ า ที่
นอกจากนี้ เมื่ อ ลาออกมาแล้ว ก็ จดั ทาหนัง สื อ รวม
บทความที่วิพากษ์ถึง ILO โดยทางานร่ วมกับ Harold
Jacobson43 ต่อ มาได้พฒั นางานวิจยั ของ IILS ที่เคย
ศึกษาร่ วมกับ Jeffrey Harrod เกี่ยวกับอุ ตสาหกรรม

ภายหลังที่สงครามเย็นยุติลง ILO ก็เผชิญต่อ
การแข่งขันทางการค้าในเศรษฐกิจโลก แต่ก่อนหน้านี้
ก็ ถู ก หยิบ ขึ้ น มาใช้กี ด กัน และสร้ า งเงื่ อ นไขมาโดย
ตลอด ยกตัว อย่า งของมาตรฐานแรงงาน เช่ น (1)
ในช่วงทศวรรษ 1930 ILO ขยายความร่ วมมื อมาที่
ภู มิ ภ าคเอเชี ย และเห็ น ว่า อิ น เดี ย ควรยกเลิ ก การใช้
แรงงานบังคับโดยอ้างถึงอนุ สัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วย
แรงงานบังคับ แต่ความเป็ นจริ งแล้วการใช้แรงงาน
บัง คับ อย่า งหนัก หน่ ว งเกิ ด ขึ้ น จากอุ ต สาหกรรมที่

40

Van Daele, J. (2008). The International Labour
Organization in past and present research. International
Review of Social History, 53(3), 485-511.
41
Cox, R. W. (1977). Labor and Hegemony. International
Organization, 31(3), pp. 385-424.
42
N. M. (1971). International Labor in Crisis. Foreign
Affairs, 49(3), 519-532
43
Cox, R. W. & Jacobson, H. K (eds.), (1973). The anatomy
of influence. New Haven: Yale University Press.

44

Cox, R. W. Harrod, J. & et. al. (1972). Future industrial
relations: an interim report. Geneva: International Institute
for Labour Studies.
45
(1) Cox, R. W. (1987). Production, power, and world
order: social forces in the making of history. New York:
Columbia University Press. และ (2) Harrod, J. (1987).
Power, production, and the unprotected worker. New York:
Columbia University Press.
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อังกฤษเข้ามาลงทุน46 (2) ในช่วงทศวรรษ 1950-1960
US ก็สร้างเงื่อ นไขโดยใช้อ นุ สัญญาฉบับที่ 87 และ
ฉบั บ ที่ 98 มากดดั น ประเทศเกิ ด ใหม่ จากการ
ปลดปล่ อ ยอาณานิ ค ม และประเทศที่ ป กครองโดย
ระบอบคอมมิ ว นิ ส ต์ ทั้ง ที่ ก ารรวมกลุ่ ม และเจรจา
ต่อรองของแรงงานเป็ นสิ ทธิพ้นื ฐานที่ทุกคนต่างต้อง
ได้รับเช่นเดียวการเป็ นพลเมืองหนึ่ งคน แต่ล่าช้าไปสี่
ทศวรรษกว่ า จะจัด ท าอนุ สั ญ ญาสองฉบับ นี้ 47 (3)
ในช่ ว งทศวรรษ 1960 ประเทศในโลกคอมมิ วนิ ส ต์
และก าลัง พัฒ นาก็ ใ ช้อ นุ สั ญ ญาฉบับ ที่ 111 สร้ า ง
เงื่อนไขโดยสาธารณรัฐแอฟริ กา แต่การแบ่งแยก กี ด
กั น และเลื อ กปฏิ บ ั ติ ก ลายเป็ นประเด็ น ส าคั ญ
โดยเฉพาะเชื้ อ ชาติ แ ละสี ผิว ท้า ยที่ สุ ด ประเทศใน
ภูมิภาคยุโรปก็มีปัญหาเช่นนี้อยู48่

ก้าวต่ อไปสู่ ศตวรรษทีส่ องขององค์ การแรงงาน
ระหว่ างประเทศสู่ ความท้ าทายต่ อการบริหาร
แรงงานไทย
จากประเด็นที่อภิปรายเป็ นรายกรณี จะเห็ น
ได้วา่ ตลอดปี 1919-1991 ILO กลับตกอยูภ่ ายใต้ความ
ขัดแย้งทางการเมือ งโลก และเป็ นหนึ่ งในตัวแสดงที่
ไม่ ส าม ารถหลี กเลี่ ยงก ารจั ด สรรปั น ส่ วนบน
ผลประโยชน์ทางการเมือ งนี้ ไป ที่สาคัญยิง่ ยวดกว่านี้
ความสัมพันธ์แบบไตรภาคีแม้จะเป็ นกลไกการจัดการ
ความขัดแย้ง ได้ดีใ นรู ปแบบหนึ่ ง แต่ ก็ไ ม่ ดี ที่สุ ดใน
ระบบอุ ต สาหกรรมสัมพันธ์ (Industrial Relations)
เพราะยังมี รูปแบบการทางานอื่นที่ถูกเพิกเฉยต่อ การ
แก้ไ ขปั ญหาอย่างจริ ง จัง โดยไม่ เพียงแต่ผ ลักดันให้
ยัง่ ยืน ตามเป้ าหมายของการพัฒ นาที่ ย งั่ ยืน (SDGs)
เท่านั้น
เพราะในเวลานี้ การบริ ห ารแรงงานไทย
พ บ ว่ า ตั้ ง แ ต่ ห ลั ง ท ศ ว ร ร ษ 1990 ก็ ไ ม่ เ ห็ น ถึ ง
ความก้ า วหน้ า แล ะจั ด ภา รกิ จ หลั ก ให้ เ น้ น ม า
ครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบ (Informal Workers)
ทั้งที่เป็ นภาคส่วนที่มีกาลังแรงงานอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
มีขนาดใหญ่กว่าในสถานประกอบการ และเป็ นกลุ่ม
คนที่ อ่ อ นแอ เพราะไม่ ส ามารถรวมกลุ่ มจัด ตั้ง เป็ น
สมาคมเพือ่ เจรจาเรี ยกร้องต่อผูม้ ีส่วนได้เสียในห่ วงโซ่
อุปทาน จึงไม่ เพียงเน้นเฉพาะกลุ่ มคนอย่างแรงงาน
ประมง แรงงานรับงานไปทาที่บา้ น แรงงานรับใช้ใน
บ้า น ผู ้ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระ แต่ รั ฐ บาลไทยและ
กระทรวงแรงงานควรเน้นที่ ปรากฏการณ์ ร่วมสมัยว่า
เกิดอะไรขึ้นในเศรษฐกิจการเมืองโลกเพื่อหาแนวทาง
จัดการความเสี่ ยงและภยันตรายที่เกิดขึ้นต่อแรงงาน

46

Ibid9
47
กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์. (2561). อนุสัญญาฉบับที่ 87 และ
98 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ: การทบทวนบริ บท
ทางประวัติศาสตร์เพื่อการตัดสิ นใจให้สัตยาบันของรัฐบาล
ไทย. วารสารสถาบันพระปกเกล้า, 16(1), 111-128.
48
Ibid26
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และ สั ง คม เช่ น จะ รั บ มื ออ ย่ า งไรต่ อ กลุ่ มค น
Generation Y และ Z ในอนาคตที่จะหลุ ดออกจาก
ระบบการทางานที่เป็ นทางการเพือ่ เปลี่ยนมาสู่ การจ้าง
งานตนเอง (Self-Employment) เพื่อมีอิสระทางานใน
ดิจิทลั แพลตฟอร์ม แต่ขาดความมัน่ คงทางรายได้ แบก
รับความเสี่ยงทางสุขภาพและการทางาน เป็ นต้น
ต่ อ มาการศึ ก ษาแรงงานนอกระบบได้รั บ
ความสาคัญจาก ILO เป็ นครั้งแรกในปี 1972 โดยมี
กรณี ศึกษาในเคนยา 49 แต่ แท้จริ งแล้วธรรมชาติของ
งานเช่นนี้มีมาตลอดระยะเวลาทางประวัติศาสตร์ และ
ถื อ เป็ นงานเก่ า แก่ ที่ ยื น นานที่ สุ ด แต่ ก ลั บ ได้ รั บ
ค ว า ม ส า คั ญ น้ อ ย ก ว่ า ง า น ใ น โ ร ง ง า น ร ะ บ บ
อุตสาหกรรม จึงไม่ใช่ ความแปลกประหลาด เพราะ
การก่อ ตั้ง ILO ก็มีปมปั ญหามาจากการขูดรี ดเอารัด
เอาเปรี ยบ ทั้งการกาหนดชัว่ โมงการทางาน วันหยุด
ประจาสัปดาห์ ความปลอดภัยในการทางาน และการ
จ่ายค่าจ้างที่เป็ นธรรม ส่ งผลให้แรงงานส่ วนนี้ ไ ด้รับ
ความสาคัญมากกว่า โดยเฉพาะโรงงานเป็ นพื้นที่แห่ ง
การรวมกลุ่ ม ชั้ นดี และไม่ เ พี ย งแต่ ส ร้ า งความ
หวาดกลัว ต่ อ เจ้า ของทุ น แต่ผูป้ กครองรั ฐ ก็เ ช่ น กัน
เนื่ อ งจากช่ ว งเวลานั้ น อิ ท ธิ พ ลทางความคิ ด ของ
Marxism เริ่ มแผ่ขยายออกทัว่ ภาคพื้นยุโรป
แต่ ILO ก็ มี ค วามพยายามอย่า งยิ่ง ในการ
จัดทามาตรฐานแรงงานสากลให้ครอบคลุมงานที่ไม่มี
มาตรฐาน (Non-Standard Employment) เช่ น
อนุ สั ญ ญาฉบับ ที่ 175 ว่ า ด้ว ยงานบางเวลา และ

อนุ สัญญาฉบับที่ 177 ว่าด้วยการรับงานไปทาที่บา้ น
นอกจากนี้ ยงั มี อนุ สัญญาที่ตระหนักถึ งสิ ทธิ สตรี คือ
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานรับใช้ในบ้าน และยัง
มี อ นุ สัญ ญาฉบับ ที่ 188 ว่า ด้วยการท างานในภาค
ประมง แต่มีความเสี่ยงและอย่างในไทยมีการจ้างงาน
แรงงานต่างสัญชาติเพื่อใช้ในกิจการค่อนข้างมาก ซึ่ ง
ตอกย้าให้เห็น ILO มองภาพการทางานตั้งอยูบ่ นห่ วง
โซ่อุปทานโลก (Global Supply Chains) ขณะเดียวกัน
รัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงาน พร้อมหรื ออย่างไร
ที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงกลไกเชิ ง สถาบัน โครงสร้ า ง
ระเบียบกฎเกณฑ์ บทบาท และภารกิจให้สอดคล้อ ง
กั บ ก ร ะ แ ส ก า ร พั ฒ น า ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ทั้ ง
อุ ต สาหกรรม 4.0 SDG ข้อ ที่ 8 และวาระคนเป็ น
ศูนย์กลางเพือ่ อนาคตในโลกของการทางาน

บ่อยครั้งที่ ILO กล่าวถึง “งานที่มีคุณค่า” แต่
ทางปฏิบตั ิเมื่อถามเจ้าของทุนในภาคธุรกิจและกิจการ
ขนาดย่อมก็นอ้ ยนักที่จะมีคนรู ้จกั แม้แต่นักศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ ที่ผูเ้ ขีย นได้บรรยายสอนหนังสื อ ก็ไ ม่
รู ้จกั มาก่อนที่จะศึกษาเล่าเรี ยนด้านการบริ หารแรงงาน
และสวัสดิการ ดังนั้นไม่ตอ้ งถามถึงเป้ าหมายข้อ 8 ว่า
ด้วยความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและงานที่มีคุณค่า
ใน SDGs เพราะห่างไกลเกินกว่าที่แนวทางการพัฒนา
ระหว่า งประเทศจะรั บ รู ้ ใ นสาธารณชนสั ง คมไทย

49

ILO. (1972). Employment, incomes and equality: A
strategy for increasing productive employment in Kenya:
Geneva: ILO.
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หลัง จากนี้ ผู ้เ ขี ย นจึ ง ปฏิ เ สธต่ อ การส่ ง เสริ ม ความ
ร่ วมมื อแบบหุ ้นส่ วน (Social Partnership) ซึ่ งไม่อาจ
เกิดขึ้นได้แท้จริ ง เนื่ องจากผลประโยชน์ของแรงงาน
ตรงข้ามกับเจ้าของทุน โดยฝ่ ายหนึ่งต้องการค่าจ้าง อีก
ฝ่ ายต้อ งการก าไร ขณะเดี ย วกัน แรงงานในฐานะ
คนทางานก็ยงั ไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งว่า “งานที่มีคุณค่าคือ
อะไร”
แม้ว่า ILO พยายามมาอย่างยิ่งยวดให้เ กิ ด
ความร่ วมมือแบบพหุ ภาคี และให้ ILO กลายเป็ นตัว
แสดงสาคัญต่อการอภิบาลแรงงานและสังคมโลก ซึ่ ง
ปราก ฏให้ เ ห็ น ม าตั้ งแต่ ที่ Michel Hansenne
สนับสนุ นให้เกิ ดการจัดหมวดหมู่ มาตรฐานแรงงาน
หลัก จนต่ อ มาหลัก การก็ไ ด้บ รรจุ ใ นวัต ถุ ป ระสงค์
เชิงกลยุทธ์ขอ้ ที่ 1 ของงานที่มีคุณค่าที่นาเสนอขึ้นโดย
Juan Somavia เพื่อผลักดันให้มี การนาไปปฏิบตั ิใน
ระดับระหว่างประเทศ คือ แผนงานระดับชาติว่าด้วย
งานที่มีคุณค่า (Decent Work Country Programme:
DWCP) แต่กลับพบว่ามีจานวนรัฐสมาชิกเพียงน้อ ย
นิดที่จดั ทาเพือ่ นาไปปฏิบตั ิในระดับประเทศ

จากไตรภาคีจะร่ วมลงนามและแถลง DWCP แต่น้อย
คนนั ก ที่ จ ะทราบว่ า แผนงานฉบับ นี้ มี ค วามส าคัญ
อย่างไรต่อแรงงานในฐานะคนทางาน และเมื่อลงนาม
ไปแล้ว จะมี ประโยชน์อย่างไรต่อคนทางาน สาหรับ
ผูเ้ ขียนคาดหวังแผนงานฉบับนี้จะรองรับสิ ทธิพ้นื ฐาน
การทางาน ครอบคลุมถึงการรวมกลุ่มเป็ นสมาคมและ
มี อ านาจเจรจาต่ อ รองของแรงงานนอกระบบและ
แรงงานที่ไ ม่มีมาตรฐาน50 หรื อกล่าวถึงแรงงานกลุ่ ม
เสี่ ยงไม่ เ พียงเฉพาะแรงงานต่ างสัญ ชาติ แต่ ร วมถึ ง
แรงงานผูส้ ูงอายุ เยาวชน และสตรี โดยในร่ าง DWCP
ของไทย51ได้ระบุเป็ นกลุ่มแรงงานเปราะบาง แต่ตอ้ ง
ตระหนักถึงแนวโน้มในอนาคตอย่างแรงงานดิจิทลั มิ
เช่นนั้นถ้ากาหนดให้ DWCP ครอบคลุมสามมิ ติ คือ
การมีงานทา การคุม้ ครองทางสังคม และเวทีเสวนา
ทางสังคม ย่อมไม่มีประโยชน์อนั ใดในระยะยาว แต่มี
ประเด็ น ที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ว ย เช่ น การแปลค าว่ า ‘Social
Dialogue’ เป็ น ‘การเจรจาทางสังคม’ ทั้งที่คานี้ ควรใช้
Collective Bargaining มากกว่ า หรื อ ไม่ เพราะ
Dialogue เน้นเปิ ดพื้นที่ให้เกิดการเสวนาแลกเปลี่ยน
มากกว่าเน้นย้าไปที่การต่อรอง52
50

ILO. (2016). Non-Standard Employment around the
World: Understanding Challenge, Shaping Prospects.
Geneva: ILO. ให้ความหมายครอบคลุมถึงการจ้างงานบาง
เวลา การจ้างงานชัว่ คราว การจ้างงานรับเหมาช่วง และการ
จ้างงานตนเองหรื อเป็ นงานอิสระ
51
ร่ าง Thailand Decent Work Country Programme 20192021 เข้าถึงที่
http://www.mol.go.th/sites/default/files/downloads/dwcp_fi
nal_ilo_th-clean_version_ver11.pdf
52
Ibid51, p. 47

ขณะที่ ป ระเทศไทยมี ความริ เ ริ่ มที่ จ ะจัด ท า
DWCP มาแล้วเมื่อทศวรรษก่ อน แต่กลับไม่ ประสบ
ความสาเร็จ จนกระทัง่ ในปี นี้ วันที่ 11 เมษายน ผูแ้ ทน
17

รู้ลึกโลกคนงาน

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์

การมี ส่วนร่ วมต้อ งได้รองรับทางสิ ทธิ ก่อ น
ไม่เพียงแต่กล่าวอ้างถึงการสร้างหุน้ ส่วนความร่ วมมือ
กล่าวคือ บทบาทของ ILO แรกเริ่ มมี ผแู ้ ทนจากสาม
ฝ่ ายตามไตรภาคี แต่ปัจจุบนั กลับส่ งเสริ มให้ตวั แสดง
ภาคประชาสังคมอื่ นนอกเหนื อจากสหภาพแรงงาน
เข้ามามี ส่วนร่ วม จนทาให้เกิ ดการตีความเลื่ อนไหล
ออกไปว่าไม่มีความจาเป็ นต้องมีสหภาพแรงงาน แต่
ให้องค์การภาคประชาสังคมอื่ นที่ทาหน้าที่ดูแลและ
คุม้ ครองแรงงานกลุ่ มเปราะบาง แทนที่บทบาทของ
กลุ่มแรงงานที่รวมตัวกันเพื่อสร้างอานาจการต่อรอง
กับรัฐและเจ้าของทุน จึงต้องแยกให้ออกถึงกรณี ที่ภาค
ธุรกิจขนาดใหญ่สนับสนุ นให้มีการก่อตั้งในรู ปแบบ
ของคณะกรรมการแรงงานหรื อร่ วมมือกับภาคประชา
สังคมอื่ น แต่ย งั ไม่ ใช่ เจตจานงที่ ILO เคยแถลงไว้
ปฏิญญาฟิ ลาเดลเฟี ย ในปี 194453
ด้วยเหตุน้ ี การให้สัตยาบันอนุ สัญญาฉบับ ที่
87 และฉบับที่ 98 จึงมีความสาคัญที่รัฐบาลไทยและ
กระทรวงแรงงานควรนามาเปิ ดเวทีเสวนารับฟั งความ
คิดเห็นให้กว้างมากขึ้น โดยขยายออกให้ถึงแรงงาน
นอกระบบ จึงไม่ ควรเน้น เฉพาะผูแ้ ทนแรงงานจาก
การเชิญเท่านั้น บางครั้งไม่ ทราบแน่ ชดั ว่าผูแ้ ทนเป็ น
อภิสิทธิ์ ชนในคราบกรรมกรหรื อ ไม่ แม้แต่ผูเ้ ขียนก็
ต้อ งการแสดงทัศนะเชิ งนโยบายต่ อ อนุ สัญ ญาสอง
ฉบับ นี้ เช่ น เดี ย วกัน พร้ อ มกัน นี้ ควรขยายหลัก การ
Collaborative Governance มาใช้ในกระบวนการของ

การมี ส่ ว นร่ ว มของผูแ้ ทนไตรภาคี แ ละภาคประชา
สังคมอื่น อย่างไรก็ดีช่วงการหาเสียงก่อนเลือกตั้งมีสิ่ง
หนึ่ งที่น่าชื่ นชมคือ พรรคอนาคตใหม่ น าเสนอเรื่ อ ง
การให้สัตยาบันอนุ สัญญาสองฉบับนี้ โดยบรรจุเป็ น
นโยบายแรงงาน ขอ งพรรคก ารเมื อง จึ ง เป็ น
นิมิตรหมายที่ดีของบทบาทพรรคการเมืองที่ตระหนัก
ถึ ง สิ ท ธิ แ รงงาน 54 แต่ อ าจประสบข้อ จ ากัด เพราะ
อนุ สัญญาสองฉบับนี้ ก่ อ ให้เกิดผลกระทบกับหลาย
ตัวแสดง แม้แต่ในร่ าง DWCP ของไทยก็ระบุว่าต้อ ง
ศึกษาถึ งความเป็ นไปได้ กระบวนการ และความท้า
ทาย รวมถึงบทเรี ยนจากต่างประเทศ55

53

54

www.ilo.org

ในเมื่อ ILO จะก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่สอง ก็ตอ้ ง
พิ จ า ร ณ า ก ลั บ ม า ที่ ข้ อ เ ส น อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยอนาคตของงาน (Global
Commission on the Future of Work) ที่ดาเนิ นการ
ประชุ ม ระหว่ า งปี 2017-2018 ท้ า ยสุ ด เพื่ อ ให้ ไ ด้
รายงานเรื่ อง “Work for a Brighter Future” โดยเสนอ
วาระคนเป็ นศู น ย์ก ลาง (Human-Centred Agenda)
ขึ้นมาเพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลงของงานในอนาคต

สาระสาคัญของปฏิญญาฟิ ลาเดลเฟี ย ในข้อ 2 ระบุถึง
เสรี ภาพการแสดงออกและรวมเป็ นสมาคม เข้าถึงที่
https://www.ilo.org/legacy/english/inwork/cb-policyguide/declarationofPhiladelphia1944.pdf

นโยบายด้านสวัสดิการและแรงงานของพรรคอนาคตใหม่
เข้าถึงที่ https://futureforwardparty.org/about-fwp/ourpolicies/นโยบายด้านสวัสดิการและ
55
Ibid51, p. 47
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ซึ่ งมี ผ ลกระทบต่ อ แรงงานโดยภาพรวมทั่ว โลก
สะท้อ นให้เห็น ILO ตระหนักถึงการเปลี่ ยนรู ปของ
อุ ต สาหกรรม ส่ ง ผลให้ ท ัก ษะการท างานและการ
ปรับตัวค่อนข้างเป็ นประเด็นสาคัญในลาดับแรก และ
การคุม้ ครองทางสังคมก็มีความจาเป็ น56 ฉะนั้นผูเ้ ขียน
ถื อ ให้การส่ งเสริ ม พัฒนาทัก ษะเพื่อ สร้างงานอาชี พ
เป็ นมาตรการเชิงรุ ก ขณะที่การคุม้ ครองทางสังคมเป็ น
มาตรการเชิงรับ
นอกจากการส่ ง เสริ ม ทัก ษะและให้ค วามรู ้
แล้ว การเรี ยนรู ้ตลอดช่วงวัย (Lifelong Learning) ก็
ได้รั บการกล่ าวถึ งมากขึ้ น ขณะที่ ก ารคุ ้มครองทาง
สั ง คมก็ เ สนอให้ จ ัด เตรี ย มไว้อ ย่า งถ้ว นหน้ า และ
ครอบคลุ ม ตลอดทุกช่ วงวัยของวงจรชี วิต คล้ายคลึ ง
กับแนวคิด ‚จากครรภ์มารดาถึ งเชิงตะกอน‛ ที่เสนอ
โดย ป๋ วย อึ๊งภากรณ์ แต่ในศตวรรษ 21 กลับผลักภาระ
ให้ปัจเจกบุคคลและครอบครัวที่ตอ้ งแบกรับผิดชอบ
ขณะที่รัฐบาลไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวง
การพัฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุ ษ ย์ ต้อ ง
คานึ งถึ งสวัสดิ ภาพและการดู แลทุก ข์สุ ขประชาชน
อย่างทัว่ ถึง และไม่เพียงแต่ทาหน้าที่จากการส่ งมอบ
บริ การแบบบนลงล่าง แต่ตอ้ งเปลี่ ยนจากล่ างขึ้นบน
โดยเปิ ดเวทีการมีส่วนร่ วมที่ก้าวข้ามให้ไกลกว่าการ
รับฟังความคิดเห็น
นอกจากนี้ ควรบู ร ณาการความร่ ว มมื อ ใน
ประเด็นแรงงานที่เกี่ยวข้องกันอย่างแนบชิด เช่น การ
จ้างงานคนพิการต้องอาศัยความร่ วมมือระหว่างกรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน

และสานักงานประกันสังคม ทั้งนี้ ให้พึงราลึกไว้เสมอ
ว่า ‚คุณค่าของชีวิตอยูง่ านที่ทา‛ เพราะหากพิจารณา
ตามวงจรชีวิตแล้ว จะพบว่า มนุ ษย์อยูใ่ นช่วงวัยกาลัง
แรงงานที่ยาวนานที่สุด ถ้าไม่ มีงานทาก็ย่อ มมี ความ
เสี่ ยงที่เผชิ ญปั ญหาสังคมตามมา รวมทั้งรายจ่ายของ
ภาครัฐก็จะผันแปรตามสวัสดิ การช่ วยเหลือ เป็ นครั้ง
คราว แต่กลับไปไม่ถึงปั ญหาเชิงโครงสร้างทางสังคม
ส่งผลให้สวัสดิการแรงงานไม่อาจก้าวข้ามไปกว่าการ
ถกเถียงถึงการประกันสังคม และช่วยเหลื อตามกลุ่ ม
คนเปราะบาง แทนที่กล่าวถึงความจาเป็ นของการให้
รายได้พ้ืนฐานถ้วนหน้า (Universal Basic Income)
เป็ นต้น
www.indiatoday.in

ในกระแสปั จจุบนั ถ้าไม่กล่าวถึงปั ญหาของ
การย้ายถิ่นและแรงงานต่างสัญชาติก็เหมือนขาดอะไร
ไปหนึ่งอย่าง กล่าวคือ ตั้งแต่ทศวรรษแรกหลังจากการ
ก่อตั้งที่ประเทศในภูมิภาคยุโรปมีความกังวลและยก
ให้เป็ นหนึ่งในปั ญหาสาคัญที่ตอ้ งจัดการ เพราะได้รับ
ผลกระทบจากสงครามโลกครั้ ง ที่ 1 และหลัง จาก
สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ก็เกิดการแบ่งภารกิจใหม่
โดยประเทศในภู มิ ภ าคยุ โ รปตะวัน ตกให้ ก่ อ ตั้ ง
องค์การในระดับภูมิภาค ขณะเดี ยวกันก็มี การก่ อ ตั้ง
องค์การในระดับโลกที่รับผิดชอบปั ญหาการย้ายถิ่ น
และอพยพลี้ ภัยเป็ นการเฉพาะ คือ องค์ก ารระหว่า ง

56

ILO. (2019). Work for a Brighter Future (Global
Commission on the Future of Work). Geneva: ILO.
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ประเทศเพือ่ การโยกย้ายถิ่น (IOM) และข้าหลวงใหญ่
ผูล้ ้ ีภยั แห่ งสหประชาชาติ (UNHCR) เพื่อแบ่งภารกิ จ
ออกจาก ILO เพราะไม่ เหมาะสมนัก ส าหรั บการ
มอบหมายให้อ งค์การชานาญการด้านเศรษฐกิ จและ
สังคมมารับผิดชอบในหน้าที่ดา้ นการเมืองและความ
มัน่ คง แตกต่างหลังทศวรรษ 1990 ที่โลกาภิวตั น์แผ่
ขยายไปทัว่ โลก ทาให้แ รงงานตัดสิ นใจย้า ยถิ่ น เพื่อ
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิ จที่ดีกว่า มี รายได้ หลุ ด
พ้นจากความยากจน ส่ งผลให้การย้ายถิ่นไม่เกี่ยวข้อง
กับเหตุผลทางการเมืองอีกต่อไป57

นอกจากนี้ ยงั ขจัดตัวแสดงที่นาเข้าแรงงานเพื่อ ส่ งให้
เจ้าของทุน ที่ต ้อ งการแรงงานใช้ใ นกิ จการ แต่บ ัด นี้
ต้องใช้การนาเข้าผ่านกระบวนการของ MoU แต่ทาง
ปฏิ บ ัติ ย ัง อาศัย บริ ก ารจากบริ ษ ัท ตัว แทน แทนที่
ดาเนิ นการด้วยตนเอง เพราะจากประสบการณ์ที่ร่วม
วิจ ัย เกี่ ย วกับ เรื่ อ งนี้ และเคยติ ด ต่ อ เพื่อ ใช้บ ริ ก ารที่
สานักงานจัดหาแรงงานสาหรับการนาเข้าแรงงาน แต่
กลับพบว่าเป็ นไปได้ยาก เพราะโดยขั้นตอนจาเป็ นใช้
บริ การจากบริ ษทั ผูแ้ ทนนาเข้าอย่างเลี่ยงได้ยาก จึงมี
ข้อสังเกตว่ากระบวนการนี้ เอื้อ อานวยให้แก่แรงงาน
ต่างสัญชาติและผูต้ อ้ งการจ้างแรงงานจริ งแล้วหรื อไม่
ทั้งนี้ รัฐ บาลไทยให้สัต ยาบันพิธีสารฉบับ ที่
29 ว่ า ด้ว ยแรงงานบัง คับ ในปี 2018 โดยถื อ เป็ น
ประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียและประเทศที่ 24 ของ
โลก 58 ขณะเดี ยวกันก็ให้สัตยาบันอนุ สัญญาฉบับที่
111 ไปก่อนหน้านี้ ในปี 2017 โดยจัดเป็ นอนุ สัญญา 1
ใน 8 ฉบับ ของมาตรฐานแรงงานหลัก และตามมา
ด้วยให้สัตยาบันอนุ สัญญาฉบับที่ 188 จนทาให้ ILO
ชื่นชมความมุ่งมัน่ ของไทยเป็ นประเทศแรกในภูมิภาค
เอเชี ย 59 บั ด นี้ ประเทศไทยเหลื อ อนุ สั ญ ญาตาม
มาตรฐานแรงงานหลักอีก 2 ฉบับที่ยงั ไม่ให้สัตยาบัน
ได้แก่ ฉบับที่ 87 และ 98 ที่สาคัญกว่านี้ ผเู ้ ขียนเห็นว่า

https://twitter.com/ILOThai

อย่า งไรก็ ต าม รั ฐ บาลไทยพยายามแก้ไ ข
ปั ญหาการย้ายถิ่นที่ผิดกฎหมาย และใช้แรงงานอย่าง
ไม่เป็ นธรรมในประเภทอุตสาหกรรมประมง แต่ภาพ
สะท้อ นที่เกิ ดขึ้นถือ เป็ นปั จจัยภายนอกที่กดดันและ
เรี ยกร้องให้แก้ไขเรื่ องนี้ อย่างจริ งจัง ทั้งนี้ รัฐบาลไทย
จัดทาพระราชกาหนดการบริ หารจัดการการทางาน
ของคนต่ า งด้า ว เพื่อ ให้ มี ก ารน าเข้า แรงงานอย่า ง
ถูกต้อง ในระยะแรกก่อนที่แก้ไขประกาศฉบับที่ 2 ก็มี
บทลงโทษค่ อ นข้า งรุ น แรงโดยเฉพาะเงิ น ค่ า ปรั บ

58

ไทยยืน่ สัตยาบันสารพิธีสาร ค.ศ. 2014 ของอนุสญ
ั ญาว่า
ด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 อย่างเป็ นทางการ เข้าถึงที่
http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/90312-ไทยยืน่
สัตยาบันสารพิธีสาร-ค.ศ.-๒๐๑๔-ของอนุสัญญาว่า.html
59
ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาการทางานในภาค
ประมง เข้าถึงที่ https://www.ilo.org/global/about-theilo/newsroom/news/WCMS_667145/lang--en/index.htm

57

กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์. (2560). การเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของ
แรงงานและบทบาทขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ.
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา,
5(2), 60-81.
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ไทยไม่ สามารถหลี กเลี่ ยงการให้สัตยาบันอนุ สัญญา
สองฉบับนี้ แม้วา่ จะช้าหรื อเร็วก็ตาม ฉะนั้นทางออกที่
ดีควรเตรี ยมความพร้อมแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เพื่อ ส่ ง เสริ ม การมี ส่วนร่ วมของ
แรงงานภายใต้ความสมานฉันท์ ดีกว่าสร้างเงื่อนไขให้
องค์ ก ารภาคประชาสั ง คมมามี บ ทบาทเหนื อ น า
ขบวนการแรงงาน ฉะนั้นต้องสร้างพลังอานาจโดยตั้ง
คาถามถึงความจริ งใจของรัฐบาล รวมทั้งประโยชน์ที่
แท้จริ งจากการให้สตั ยาบันอนุ สัญญาฉบับที่ 111 และ
188 รวมถึงพิธีสารฉบับที่ 29 ที่เป็ นส่ วนขยาย ถือว่ามี
จุดประสงค์อื่นใดที่แรงงานไม่ทราบหรื อไม่
ถึงอย่างไรก็ไม่แน่ชดั ว่ามีใครทราบหรื อไม่ว่า
Guy Ryder60เชิญพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เข้า
ร่ วมที่ประชุ มใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ ในเดือ น
มิถุนายน 2019 หมายความว่า รัฐบาลในปั จจุบนั ยังคง
สถานะของการบริ หารปกครองประเทศหรื อเปลี่ ยน
ผ่านสู่รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง แต่คงให้เกียรติ
ต่อ ILO โดยส่ งผูแ้ ทนคนเดิ ม ที่เคยร้อ งขอไว้61 ก่ อ น
หน้า นี้ เคยได้ส นทนากับ ผูเ้ ชี่ ย วชาญประวัติ ศ าสตร์
แรงงานท่ า นหนึ่ ง และให้ข ้อ สัง เกตไว้น่ า สนใจว่ า
ท าไมอนุ สั ญ ญาของ ILO ส่ วนใหญ่ แ ล้ ว ถึ งให้
สัต ยาบัน ในรั ฐ บาลที่ ม าจากการรั ฐประหาร (?) จึ ง
ส ารวจในฐานข้อ มู ล NORMLEX ก็ พ บว่า ไทยให้
สัตยาบันอนุ สัญญาในช่วงเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1962-

1969 ไว้จ านวน 10 ฉบับ (นับ รวมฉบับ ที่ ปั จ จุ บ ัน
ยกเลิกไปแล้ว) แต่สมมติฐานเช่นนี้ อ าจไม่จริ งเสมอ
ไป เพราะช่ ว งเวลาดัง กล่ า ว รั ฐ บาลไทยรั บ ความ
ช่ วยเหลื อ โครงการเฉพาะทางของ ILO และมี ความ
แข็งขันต่อ การวางระบบบริ หารแรงงานเสี ยมากกว่า
และในเวลานั้นไม่จาเป็ นแต่อย่างใดที่ไทยจะต้องให้
สัตยาบัน เพราะไม่สามารถกดดันหรื อใช้เป็ นเหตุผล
กีดกันทางการค้าได้เหมือนกับมาตรฐานแรงงานหลัก
ในปั จจุบนั อย่างมากก็เป็ นการสร้างความชอบธรรม
ให้แก่รัฐบาลเท่านั้น

ท้า ยที่ สุ ด แล้ ว ก็ ป รากฏข้อ สั ง เกตว่ า ILO
สนับสนุนความสัมพันธ์แบบไตรภาคีอยูห่ รื อไม่ หรื อ
เน้ น สนับ สนุ น ที่ ร ะบบพหุ ภ าคี เ ป็ นหลัก เพราะถ้า
พิจารณาจากบทบาทของ ILO ในศตวรรษ 21 พบว่า
ระบบไตรภาคีค่อ นข้างลดบทบาทลง ตัวอย่างที่การ
จัดประชุมเฉพาะกิจโดยคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วย
มิติทางสังคมของโลกาภิวตั น์ (World Commission on
the Social Dimension of Globalization)62 ระหว่างปี
2002-2003 อาศัยความร่ วมมือจากตัวแสดงนอกเหนื อ
ไตรภาคี ที่เ ป็ นฝ่ ายแรงงาน เจ้า ของทุ น และรั ฐบาล

60

Guy Ryder ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการใหญ่คนที่ 10
ระหว่างปี 2012 ถึงปัจจุบนั
61
บิ๊กอู๋” ยืน่ สัตยาบัน C188 ต่อ ILO แสดงเจตนารมณ์ไทย
คุม้ ครองภาคประมงสู่มาตรฐานสากล เข้าถึงที่
http://www.mol.go.th/content/79076/1548900306

62

ILO. (2004). A fair globalization: The role of the ILO.
Geneva: ILO.
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โดยเปิ ดโอกาสให้นักวิชาการ ผูแ้ ทนองค์การประชม
สังคม และปั จเจกบุคคลที่มีอิทธิพลโลกเข้ามาร่ วมมือ
คล้ายกับการประชุมไม่นานมานี้ของคณะกรรมาธิการ
โลกว่ า ด้ว ยอนาคตของงานที่ ด าเนิ น การไปเมื่ อ ปี
2017-2018 แต่ขอบเขตของภารกิ จกลับกว้างมากขึ้น
ดังที่ ILOเสนอไปถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในรู ปของงานสี เขียว (Green Jobs)63
เพราะก่อให้เกิดต่อแรงงานภาคเกษตรและผลผลิต ทา
ให้เกิ ดการย้ายถิ่ นไปสู่ สภาพแวดล้อ มที่มีทรัพยากร
รองรับ แต่น้ นั ไม่ใช่เหตุผลหลักที่ ILO ควรดาเนิ นการ
ทั้งที่ทราบดีว่ามูลเหตุรากฐานล้วนแล้วเกิดขึ้นมาจาก
ระบบทุนนิ ยมขูดรี ด และเสรี นิยมใหม่ ที่แผ่ขยายทัว่
โลก จึงไม่ เหมาะสมที่ภาคธุรกิจบางแห่ ง เลือกรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยผลักภาระให้แก่ผบู ้ ริ โภคแทน

ต่อการบริ หารแรงงานในไทย กล่าวคือ ‚จะทาอย่างไร
ให้ DWCP
ที่ มี สถ า น ะ เป็ น เพี ย งแผ น งา น
(Programme) คล้ายคลึงกับแบบแผน (Norm) แต่กลับ
มีอานาจที่มีสภาพบังคับใช้ได้จริ ง‛ เพราะตลอดเวลาที่
ผ่านมาภาคธุ รกิ จเลื อกไม่ ปฏิบตั ิตามก็สามารถทาได้
ยิ่ง เป็ นกฎหมายอ่ อ น (Soft Law) 64 แล้ว จึ ง ถู ก ใช้
ด าเนิ น การเพื่อ ให้ไ ด้ผ ลตอบรั บ กลับ มาในแง่ สิ ท ธิ
ประโยชน์อื่น เช่น CSR เป็ นต้น ขณะเดียวกันภาครัฐก็
เลื อ กที่จะโอนอ่ อ นหลักการได้เช่ นกัน ทั้งที่งานที่ มี
คุณค่ากาหนดให้มีเรื่ อ งสิ ทธิ การรวมกลุ่ มและเจรจา
ต่อรอง แต่ประเทศไทยกลับไม่ให้สัตยาบันฉบับที่ 87
และ 98 แม้ว่า อ้า งถึ ง ใช้ก ารร่ ว มมื อ ของแรงงานใน
สถานประกอบการให้มีคณะกรรมการแรงงานแทนที่
นั้น ก็ย่อ มไม่ ถู กต้อ งตามหลักทางวิชาการที่ระบุใ น
เนื้อหาสาระของอนุสญ
ั ญา และเจตจานงทางการเมือง
ของ ILO ตั้งแต่แรกเริ่ ม จึงไม่ควรให้เกิดขึ้นเช่นนี้ อี ก
ในศตวรรษต่อไปของแรงงานโลกและแรงงานไทย ..
* บทความนีไ้ ด้ มีการเผยแพร่ ครั้ งแรกในเว็บไซต์ ประชาไท
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 และกองบรรณาธิ การจดหมายข่ าว
แรงงานปริ ทัศน์ เห็นว่ าเป็ นบทความที่มีประโยชน์ ต่อผู้อ่าน จึ ง
ได้ ขอผู้เขียนคือ คุณกฤษฎา ธี ระโกศลพงศ์ เพี่อนาบทความมา
ลงในจดหมายข่ าวฯ และเว็บไซต์ มลู นิธิอารมณ์ พงศ์ พงัน

ในส่วนท้ายนี้ ผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านต้องตั้งคาถาม
พร้อมกันว่า ‚บทบาทของ ILO มีหน้าที่ทาอะไรใน
ปั จ จุ บ ัน ‛ และ ‚ก้า วต่ อ ไปสู่ ศ ตวรรษที่ ส องควร
ดาเนินการอะไร‛ เพราะแรงงานไม่มีสิทธิการทางาน
ขาดโอกาสความก้าวหน้า ไม่มีระบบการคุม้ ครองทาง
สังคม และการมีส่วนร่ วมกับเจ้าของทุนและรัฐบาลจะ
เกิดการทางานที่มีคุณค่าได้หรื อไม่ จึงมีความท้าทาย

64

กฎหมายอ่อน (Soft Law) ที่ ILO กล่าวถึงมักเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความ
ร่ วมมือของภาคธุรกิจที่มีหลักปฏิบตั ิที่ดี มีความโปร่ งใส และคานึงถึง
ผลกระทบต่อสังคม จึงเสนอให้มีการจัดทาจรรยาบรรณทางธุ รกิจ
(Code of Conduct) และมีความรับผิดชอบทางสังคม (CSR) แต่
เครื่ องมือเหล่านี้ ไร้สภาพบังคับ ท้ายที่สุดรัฐบาลต้องมีเจตนาต่อการให้
สัตยาบันอนุ สัญญาตามมาตรฐานแรงงานหลัก เพือ่ กาหนดเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิทางกฎหมายภายในประเทศ

63

ILO. (2017). Work in a changing climate: The Green
Initiative. Geneva: ILO.
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ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ ทนายความ

เดื อนที่แล้วต้องกราบขออภัยผูท้ ี่ติดตามอ่าน
และขบคิดประเด็นสิ ทธิแรงงานที่นาเสนอผ่านคลินิก
กฎหมายด้านแรงงานเป็ นอย่า งสู ง เนื่ องจากมี ภาระ
งานหลายเรื่ อ งหลายราวเข้ามาแบบปั จจุบนั ทันด่ วน
จนไม่มีเวลาและสมาธิพอที่จะนะนาเสนอเรื่ องราวให้
อ่ า นกัน ได้ ถึ ง เพลานี้ แล้ว ก็ ใ ช่ ว่า จะเบาบางลง แต่
พอจะปลีกตัวได้บา้ งแล้วครับ

นายจ้างก็ยื่นด้วย ที่เรี ยกกันว่ายื่นข้อเรี ยกร้อ งสวน
ถามว่าผิดไหมที่นายจ้างยืน่ ข้อเรี ยกร้อ งสวน ตอบว่า
ไม่ผิดหรอก เพียงแต่ว่าการยื่นข้อเรี ยกร้องไม่ ว่าฝ่ าย
ไหนยื่น ถื อ เป็ นการใช้สิ ทธิ ท างกฎหมายอย่างหนึ่ ง
ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความสุ จริ ต คือ ความ
ซื่ อ สัต ย์แ ละความจริ งใจหรื อ ความบริ สุท ธิ์ ใจ ไม่ มี
ปั จจัยหรื อ สาเหตุความขัดแย้งอื่ นมาปนเป เนื่ อ งจาก
หลักการในการยืน่ ข้อเรี ยกร้องเพือ่ ปรับปรุ งสภาพการ
จ้าง ก็คือความมุ่ งหมายให้เกิดการจัดสิ ทธิประโยชน์
และสวัสดิ การต่าง ๆ ที่เกี่ ยวกับการจ้างงานหรื อการ
ทางาน หรื อปรับปรุ งให้เกิดความเหมาะสมเป็ นธรรม
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่า งไรก็ ตาม ในความเป็ นจริ งฝ่ ายลู ก จ้า ง
หรื อสหภาพแรงงาน มักเป็ นฝ่ ายยื่น ข้อ เรี ยกร้อ งเป็ น
หลัก เพราะโอกาสที่นายจ้างจะจัดสวัสดิการหรื อปรับ
เพิม่ สวัสดิการให้แก่ลูกจ้างเองเกิดขึ้นน้อย และในข้อ
เรี ยกร้อ งของฝ่ ายลู ก จ้างเองนั่นแหละที่ฝ่ ายนายจ้า ง
สามารถเจรจาต่ อ รอง และตกลงร่ วมกันในเงื่อ นไข
หรื อหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จะได้รับสิ ทธิ นายจ้างแทบจะ

เรื่องแรก: การบริ หารจัดการแรงงานหลังข้ อ
พิพาทยุติ
กรณี ที่ลูกจ้างเข้าชื่ อหรื อสหภาพแรงงานมี มติ
ให้ ยื่น ข้อ เรี ย กร้ อ งต่ อ นายจ้า ง เพื่ อ แก้ไ ขปรั บ ปรุ ง
สภาพการจ้าง บางครั้งฝ่ ายลูกจ้างยืน่ ฝ่ ายเดียว บางครั้ง
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ไม่ มี ค วามจ าเป็ นอะไรที่ จ ะต้ อ งยื่ น ข้อ เรี ยกร้ อ ง
เว้ น เสี ยแต่ ว่ า เป็ นเรื่ องใหญ่ ที่ เ ป็ นปั ญหาและ
จาเป็ นต้องทาข้อตกลงไว้ เพราะนายจ้างมีอานาจใน
การบริ หารจัดการธุรกิจของตนเองอยูแ่ ล้ว ตราบใดที่
ไม่ทาผิดกฎหมาย ไม่ฝ่าฝื นข้อตกลงฯหรื อสัญญาจ้าง
และกระทาโดยสุจริ ต ไม่เอาเปรี ยบลูกจ้างเกินควร
อี กอย่างหนึ่ ง ตามพระราชบัญญัติ คุม้ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ก็ ก าหนดให้ น ายจ้า งจัด ท า
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน หรื อที่ฝ่ายแรงงานชอบ
เรี ยกกั น ว่ า ระเบี ย บวิ นั ย หรื อคู่ มื อ พนั ก งาน ใน
ข้อ บัง คับ ฯดั ง กล่ า วนี้ นายจ้า งก็ ส ามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างละการทางานไว้ได้
มากมายอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าอันไหนที่กาหนดไว้แล้ว
หากจะแก้ไขในทางที่เป็ นภาระหรื อไม่เป็ นคุณแก่ฝ่าย
ลูกจ้าง นายจ้างไม่ สามารถแก้ไ ขได้โดยพลการหรื อ
โดยฝ่ ายเดียว แต่จะต้องไปยืน่ ข้อเรี ยกร้องเพื่อแก้ไข
ข้อ บัง คับ เกี่ ย วกับ การท างานตามพระราชบัญ ญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
ประการสาคัญก็คือ ขอบอกว่า มีนายจ้างที่มี
ความเข้าใจในระบบแรงงานสัมพันธ์ เห็นความสาคัญ
ของฝ่ ายแรงงาน เคารพหลักการการมีส่วนร่ วมของ
แรงงาน และมี ใ จกว้า งให้ ฝ่ ายแรงงานมี ส่ ว นได้
รั บ ทราบและให้ ข ้อ คิ ด เห็ น ต่ อ การแก้ไ ขข้อ บัง คับ
ดังกล่ าว ซึ่ งในที่สุดทั้งสองฝ่ ายก็ใช้วิธีพูดคุ ย รับฟั ง
ความเห็ นกันและกันจนได้ขอ้ ยุติร่วมกัน ก็สามารถ
ประกาศใช้ขอ้ บังคับได้โดยไม่ตอ้ งยืน่ ข้อเรี ยกร้อง
ที่ผา่ นมากรณี นายจ้างยืน่ ข้อเรี ยกร้องสวน จึง
มักจะเกิ ดจากปั ญหาความไม่ เข้าใจกัน หรื อ มี ความ
ขัด แย้ง หมั ก หมมพอกพู น และมาแสดงออกใน

รู ป แบบการยื่น ข้อ เรี ย กร้ อ งสวน ความขัดแย้ง ก็เ ลย
เพิ่มพูนขึ้นเรื่ อ ยๆ นาไปสู่ บรรยากาศที่ตึงเครี ยด ไม่
ไว้วางใจกัน หรื อ ระแวงกัน ซึ่ งนาไปสู่ ความเสี ยหาย
ต่อทุกฝ่ ายและภาพรวมของประเทศในที่สุด
และที่อยากจะกล่าวย้าให้ขอ้ คิดก็คือว่า ความ
ไม่เข้าใจกัน ที่พฒั นาเป็ นความขัดแย้ง และพัฒนาผิด
ทางจนกลายเป็ นความแค้นต่อกัน มักมาสะท้อนออก
ในการบริ หารจัดการข้อพิพาทแรงงาน หรื อแม้กระทัง่
ในกรณี ที่ ท้ ัง สองฝ่ ายจ ายอมยุติ ข ้อ พิ พ าทหรื อ ท า
ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่ งความแค้นยังคุกรุ่ น
อยู่ห รื อ มี เ ชื้ อ อยู่ เพี ย งแต่ ถึ ง จุ ด ที่ ท้ ัง สองฝ่ ายรู ้ สึ ก
ตรงกั น ว่ า ต้อ งหาทางลงและยุติ ค วามขัด แย้ง ไว้
ชัว่ คราวก่อน พอเรื่ องราวเข้าที่เข้าทางในทางกฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์ แทนที่การทางานและการจ้างงานจะ
เดิ น หน้า ต่ อ ไปด้ว ยสปิ ริ ต ของนัก แรงงานสั ม พัน ธ์
ความแค้นที่คุกรุ่ นหรื อความระแวงที่ซ่อนอยูใ่ นใจ ก็
เริ่ มแสดงอาการออกมาในรู ปแบบการบริ หารจัดการ
แรงงานเพื่อ การกลับ เข้า ท างานภายหลัง ข้อ พิพ าท
แรงงานยุติลง

https://news.mthai.com

หลายท่านคงจากันได้ดีครับ ใครที่มีบทบาท
มาก ใครที่ปราศรัยปลุกเร้าความคิดผูค้ นได้ดี หรื อพูด
ให้ตรงก็คือ วิจารณ์ นายจ้างได้แสบร้อ นเท่าไหร่ คน
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เรื่ องที่ ว่ า นี้ ฝ่ ายแรงงานได้ ร้ อ งเรี ย นต่ อ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ จนเกิ ด การ
ตรวจสอบและมี ก ารประสานงานกั บ กระทรวง
แรงงาน จนในที่สุด ได้ข ้อ ยุติว่า การกระทาดังกล่ า ว
เป็ นการละเมิ ดศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ของแรงงาน
และไม่ เ หมาะสมด้ ว ยประการทั้ง ปวง แต่ ก็ ต ้อ ง
ปรบมือให้ฝ่ายนายจ้างเช่นกันที่ยอมรับเหตุผลและยุติ
การกระท าดั ง กล่ า ว แต่ ผู ้เ ขี ย นจ าได้ ว่ า ถั ด จาก
เหตุการณ์ครั้งนี้ มาราว 2 หรื อ 3 ปี ก็เกิ ดเหตุการณ์
ทานองนี้อีก แต่เป็ นนายจ้างรายอื่น ๆ แต่ก็มีการแก้ไข
ปั ญ หาได้ส าเร็ จ และจ าได้ว่า ตั้ง แต่ น้ ั นมาจนบัด นี้
รู ปแบบการนิมนต์พระมาเทศน์ให้แก่ผนู ้ าแรงงานที่มี
ข้อพิพาทแรงงานไม่เกิดขึ้นอีกเลย
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาด้านแรงงานภายหลังข้อ
พิพาทแรงงานยุติลงแล้ว หาได้ยุติล งตามไปด้วยไม่
กล่าวคือความเคืองแค้นที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ ง หรื อแต่ล ะ
ฝ่ ายมีต่อกันกลับก่อตัวและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่
กรณี หัวหน้างานและลูกจ้างพูดจาเหน็บแนมกันและ
กัน มีการออกแถลงการณ์แสดงความคิดความเห็นต่อ
เหตุ การณ์ ที่ผ่านมา มี การโยกย้ายหน้า ที่การงานทั้ง
ลู กจ้างทัว่ ไปและแกนนา มี การทยอยรั บลู กจ้างเข้า
ทางานเป็ นงวดๆ โดยไม่ มีเหตุผลและไม่มีแจ้งข้อมู ล
และหลักเกณฑ์ รวมทั้งมี กรณี อ าศัยคาพิพากษาของ
ศาลฎีกา (ที่วนิ ิจฉัยว่านายจ้างไม่มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการต้องมอบหมายงานให้ลูกจ้างทา มีเพียงหน้าที่
การจ่ายค่าจ้างและสิ ทธิประโยชน์ตามสัญญาจ้างและ
กฎหมาย ดังนั้นตราบใดที่นายจ้างจ่ ายค่าจ้างและ
สวัสดิการถูกต้องตามกฎหมาย นายจ้างก็มี สิทธิไ ม่

เหล่ า นี้ จะตกเป็ นเป้ าในการบริ ห ารจัด การแรงงาน
ภายหลังข้อพิพาทยุติลง เมื่อประมาณ 10 ปี ที่แล้ว ผูน้ า
แรงงานเหล่ า นี้ จะถู ก จัด ล าดับ ให้ ก ลับ เข้า ท างาน
ท้า ยสุ ด แล้ว ก็ จ ัด บุ ค คลเหล่ า นี้ เข้า สู่ ก ระบวนการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ โดยการนิมนต์พระมาเทศน์ให้ฟัง
แต่จดั เป็ นหลักสู ตรเลยครับ ใคร ๆ เขาก็รู้กนั พูดกัน
คือ นายจ้างเขากาหัวไว้แล้ว บีบให้ล าออกเอง ถ้าไม่
ลาออกเอง ก็ทาโน่ นทานี่ เพื่อ ให้เกิ ดเรื่ อ งเกิ ดปั ญหา
แล้วจะได้มีเหตุในการเลิกจ้างหรื อไล่ออกได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย กลัน่ แกล้งยัดเยียดข้อหาคดีอาญาก็มี

https://www.tnews.co.th

เกี่ยวกับการใช้พธิ ีกรรมทางศาสนามาตอบโต้
ผูน้ าแรงงานที่มีบทบาทในกระบวนการเจรจาต่อรอง
ทาให้อดคิดไม่ ได้ว่า คนที่ออกไอเดียหรื อ ความคิดนี้
เขาเข้า ใจในแก่ น สารของหลัก พุ ท ธธรรมหรื อ ไม่
รู ปแบบที่นามาใช้ทาให้ม องได้ว่า ผูน้ าแรงงานเป็ น
เสมือนคนบาป ต้องเข้าสู่ พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อล้าง
บาป หรื อเป็ นคนชัว่ ต้องนาเอาหลักธรรมมาบาบัด ทั้ง
ๆ ที่ ในความเป็ นจริ งความขัดแย้งในระบบแรงงาน
สัม พัน ธ์เ ป็ นเรื่ อ งปกติธ รรมดา ส่ วนความขัด แย้ง ที่
พัฒ นาเกิ น เลยไป จนเกิ ดการละเมิ ด อี ก ฝ่ ายนั้น ก็ มี
ด้วยกัน ทั้งสองฝ่ าย แต่ในการบริ หารจัดการทั้งของ
นายจ้างและรัฐบาล จาเลยมี เพียงผูน้ าแรงงานเท่านั้น
เมื่อมองผิด การแก้ไขปั ญหาก็ไม่อาจสาเร็จลุล่วงได้
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มอบหมายงานให้ลูกจ้างทา) มาปฏิบตั ิกบั ลู กจ้างที่
เป็ นแกนนาหรื อลูกจ้างที่นายจ้างกาหัวไว้
ที่เพิ่งมี ปัญ หากัน ไม่ นานมานี้ พบว่าปั ญหา
แรงงานสัม พัน ธ์ห ลัง ข้อ พิพาทแรงงานยุติ ล ง ได้
ลุ ก ลามมายัง ผูน้ าแรงงานที่ เป็ นเพศหญิง ที่ ต้ งั ครรภ์
ระหว่ า งถู ก ปิ ดงาน หรื อ คลอดในระหว่ า งรอการ
บริ หารจัดการของนายจ้างว่าจะให้กลับเข้าทางานได้
เมื่ อ ใด จึ ง อาจกระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละสวัส ดิ ก ารอั น
เกี่ยวกับการคลอด การเลี้ยงดูบุตร และสุ ขภาพของแม่
รวมทั้ง สิ ท ธิ ข องผูเ้ ป็ นบิ ด าในการลาหยุด เพื่ อ ดู แ ล
ภรรยาและช่วยภรรยาในการเลี้ ยงดูบุตร บางรายถึ ง
ขั้น ถู ก เลิ กจ้า งไปเลย ซึ่ งในปั ญ หานี้ ต้อ งช่ วยกัน คิ ด
และหามาตรการทั้งในเชิงป้ องกันและแก้ไข และมิใช่
เรื่ อ งระหว่ า งนายจ้า งกับ ลู ก จ้า งเท่ า นั้น กระทรวง
แรงงานและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุ ษ ย์อ าจจะต้อ งร่ ว มด้ว ยช่ ว ยกั น คิ ด หา
มาตรการด้วยครับ เพราะในระบบกฎหมายแรงงาน
สัม พัน ธ์แ ละในระบบการบริ ห ารแรงงานสัม พัน ธ์
ภาครัฐ น่ าจะยังไม่มีมาตรการส่ งเสริ ม ป้ องกันแก้ไ ข
ฟื้ นฟูแ รงงานสัม พันธ์ภายหลัง ข้อ พิพ าทแรงงานยุติ
และโดยเฉพาะในส่ วนที่มีผลกระทบต่อแรงงานหญิง
มีครรภ์ คลอดใหม่ และที่มีปัญหาสุ ขภาวะที่เกี่ยวกับ
เพศหญิง

ประเด็นนี้ โปรย หัวเรื่ อ งอย่างนี้ หลายท่านคง
ออกตัดสิ นฟั นธงเลยว่า ก็เล่ นลาป่ วยเป็ นประจาทุ ก
เดือนมันจะไหวหรื อ นายจ้างที่ไหนจะยอมรับได้ ซึ่ ง
ถ้าดูผวิ เผินก็เหมือนจะเป็ นเช่นนั้น แต่ถา้ เราย้อนกลับ
มาดูประเด็นเรื่ องราวให้ละเอียดรอบด้าน ก็จะเห็นได้
ว่าประเด็นมีความซับซ้อนไม่ธรรมดาเลยครับ

ประเด็นแรก มองแบบร้ายๆ ลบ ๆ ก่อ น คือ
ลูกwww.talknewsonline.com
จ้างอาจจะทางานหนัก วันหยุดต่างๆตามกฎหมาย
นายจ้างก็ให้มาทางาน เพราะงานมีเยอะ ลูกจ้างอยากมี
รายได้เยอะก็มาทางานไม่หยุดพัก พอจะลากิจถ้าเป็ น
ลู ก จ้า งรายวัน ตามกฎหมายก็ ไ ม่ ไ ด้ค่ า จ้า ง รวมทั้ง
อาจจะเสี ยสิ ทธิและสวัสดิการอื่น ๆ อีก นายจ้างส่ วน
ใหญ่ก็จะหน้าบูดหน้าบึ้งหากลูกจ้างลากิจบ่อย และจะ
ไม่อนุ มตั ิให้ลา ลูกจ้างก็หยุดงานไม่ได้ ก็เลยมาใช้วิธี
ลาป่ วย ซึ่ ง การลาป่ วยที่ไ ม่ ถึ งสามวัน ตามกฎหมาย
ลู ก จ้ า งไม่ ต ้ อ งแสดงหลั ก ฐานการเจ็ บ ป่ วยหรื อ
ใบรับรองแพทย์ อันนี้ ก็ทาให้นายจ้างปวดเศียรเวียน
เกล้า กรณี น้ ียอ่ มเห็นได้วา่ ลูกจ้างไม่ได้ป่วยจริ ง แต่ใช้
วิธี ล าป่ วยเพื่อ จะหยุด งาน อย่า งนี้ ว่า ไปแล้ว ในทาง
กฎหมายถือว่าลูกจ้างลาป่ วยเท็จ ใช้สิทธิโดยไม่สุจริ ต
เอาเปรี ยบนายจ้าง เพราะกฎหมายประกันสิ ทธิการลา
ป่ วยโดยได้รับค่าจ้างไว้ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน จึงเป็ นสิ่ ง
ที่ไม่พงึ ปฏิบตั ินะครับ

เรื่องที่สอง: การลาป่ วยบ่ อยๆ เป็ นประจาทุก
เดือน นายจ้ างจึงเลิกจ้ างอ้ างเหตุหย่ อนสมรรถภาพ
ถือเป็ นการเลิกจ้ างที่เป็ นธรรมหรื อไม่ และลูกจ้ างจะ
จัดการเรื่องนี้อย่ างไร
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ไม่ได้เต็มที่ก็ตดั ขาดจากกัน ลาออกไปเสี ย มันไม่ใจ
ไม้ไ ส้ระกาไปหน่ อยหรื อครับ ไม่คิดถึงคุณความดี ที่
ลู กจ้างได้มีส่ วนสร้า งผลกาไรให้แก่ นายจ้า งมาบ้า ง
หรื อ ลู ก จ้ า งมี ครอบค รั ว เหมื อนที่ น ายจ้ า งก็ มี
ครอบครัว งานกับครอบครัวมันเป็ นองค์ประกอบของ
ชีวิต การจ้างงานกับครอบครัวที่มี ความสุ ขเป็ นเรื่ อ ง
เดียวกัน เกี่ยวพันกัน ลองคิดถึงส่วนนี้ กนั บ้างไม่ดีกว่า
หรื อครับ การให้โอกาสลูกจ้างที่เจ็บป่ วยได้รักษา ดูแล
สุขภาพ ฟื้ นฟูร่างกายและจิตใจ เพือ่ จะได้มีแรงทางาน
ต่อไป น่าจะส่งผลดีในทุกๆเรื่ อง เรี ยกว่านายจ้างได้ใจ
ลูกจ้างไปทั้งโรงงานเลยละครับ

แต่ถา้ ข้อเท็จจริ งปรากฏว่า ลูกจ้างทางานกับ
นายจ้างมานาน แรกๆที่เริ่ มงานสุ ขภาพยังแข็งแรงดี
ลูกจ้างทางานดี ขยันขันแข็งมีความรับผิดชอบ ไม่ค่อย
จะป่ วยเจ็บอะไร สิ บปี ผ่านไป อายุมากขึ้น งานหนัก
ต่อเนื่ อง สุ ขภาพเริ่ มไม่ดี มีเจ็บป่ วยบ่อยขึ้น เป็ นกรณี
ที่ป่วยจริ ง เดือนหนึ่งวันหรื อสองวัน เพราะต้องไปพบ
แพทย์ แต่ในวันที่มาทางานก็ทางานเต็มที่ผลผลิตของ
ตัวเองก็ อ ยู่ในระดับปานกลาง สรุ ปว่าปี หนึ่ งลู กจ้า ง
จะต้องลาไปพบแพทย์ 24 วัน นายจ้างเลิกจ้าง อ้างเหตุ
ว่าหย่อนสมรรถภาพในการทางาน ถือว่าเป็ นการเลิก
จ้างที่เป็ นธรรมหรื อไม่ ลองขบคิดหาเหตุผลกันดูนะ
ครับ ว่า
”24 วันต่อปี ถือว่าลาป่ วยมากเกินไปหรื อไม่
เพราะกฎหมายยัง ประกันค่ า จ้า งในวัน ลาป่ วยให้ปี
หนึ่งไม่เกิน 30 วัน
”ลองส ารวจข้อ มู ล ดู ซิว่า ลู กจ้างทั้ง บริ ษทั ฯ
หรื อทั้งโรงงานมีกี่คน วันลาป่ วยที่มากที่สุดกี่วนั ป่ วย
เป็ นโรคอะไร แพทย์มีความเห็นว่าสามารถรักษาให้
หายได้หรื อไม่ หรื อ จะต้องใช้เวลาพบแพทย์ปีละ 24
วัน อีกกี่ปี
”ลองส ารวจดู ว่ า ผลการท างานหรื อ ยอด
ผลผลิ ตของลูกจ้างทั้งหมดเป็ นอย่างไร ผลงานขออง
ลูกจ้างที่ป่วยเป็ นอย่างไร อยูใ่ นระดับใดเมื่อเทียบกับ
ลูกจ้างทั้งหมด
”ประวัติผลการทางานของลู กจ้างคนนี้ เป็ น
อย่า งไร ภาระรั บ ผิด ชอบในครอบครั ว ของลู ก จ้า ง
รวมทั้งความเดือดร้อนของครอบครัวหากถูกเลิกจ้าง
ถ้าจะคิดกันแต่เพียงว่า จ้างให้มาทางานและ
จ่ายค่าจ้างรวมทั้งสวัส ดิ การต่ างๆให้แล้ว ถ้าทางาน

www.matichon.co.th

อย่า งไรก็ ต าม เรื่ อ งนี้ เป็ นเรื่ อ งใหญ่ ม าก ๆ
เป็ นวงจรชีวิตของคนทางานที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้พน้
วัยเปลี่ ยน ระยะเวลาทางานยาวนานขึ้น ความเสื่ อ ม
ของร่ า งกายจากการทางาน จากการใช้ชีวิต รวมทั้ง
ปั จจัยเสี่ ยงอื่นๆที่มากระทบ และที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็
คือ แรงงานถูกธุ รกิ จดึ งดู ดเข้าไปสู่ วงจรการแข่งขัน
ทางธุรกิจและการค้า แรงงานต้อ งอยูใ่ นวงจรแข่งขัน
เร่ ง การผลิ ต ท าก าไรสู ง สุ ด เพิ่ม เป้ าหมายโดยไม่ มี
ขีดจากัด รวมทั้งผลกระทบจากการบริ หารจัดการของ
ธุ ร กิ จ ที่ ม ัก จะตกภาระมาที่ แ รงงานเป็ นหลัก เช่ น
พอจะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาระดับกาไร ก็
จะผลักลงมาที่แรงงาน ลดกาลังคนกาลังแรงงานลง
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แต่ ง านไม่ ล ด ซึ่ งความจริ งคื อ งานเพิ่ ม งานหนั ก
ลูกจ้างต้อ งอดทนทา เพราะไม่ อ ยากหางานใหม่ ไม่
อยากเปลี่ยนงาน เพราะไม่แน่ ใจว่า งานใหม่จะหาได้
ง่ายหรื อไม่ และผลประโยชน์ต่าง ๆเกี่ยวกับสภาพการ
จ้างจะดีกว่าเดิมหรื อไม่
เรื่ องนี้ ลูกจ้างแต่ล ะคนก็มีหน้าที่ในการดู แล
จัดการตนเอง แต่เนื่ อ งจากเรื่ อ งนี้ มันเป็ นปั ญหาเชิ ง
กาลังแรงงานหรื อ การพัฒนามนุ ษย์ในภาพรวม หรื อ
กล่าวให้สุดมันคือความฝันและความสุ ขของทุกผูค้ น
จะปล่ อ ยให้ แ ต่ ล ะคนจัด การตนเองคงไม่ พ อครั บ

จะต้อ งอาศัยทั้งบุคคลและองค์กร รวมทั้งขบวนการ
แรงงานร่ ว มกัน ส ารวจข้อ มู ล แลกเปลี่ ย นถกเถี ย ง
ความคิ ด ความเห็ น หามาตรการต่ า ง ๆ ทั้ง ในเชิ ง
ป้ องกันและแก้ไขเยียวยา และทาในภาพรวมหรื อเชิง
นโยบายที่มีการวางรากฐานนาไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ครับ นี่ คือการเตรี ยมความพร้อมสาหรับอนาคตครับ
หากว่าเห็นพ้องต้องกัน ก็ควรนาไปสู่ การปฏิบตั ิอย่าง
จริ งจังและต่อเนื่ อ ง เพื่อ ประโยชน์สุขและความเป็ น
ธรรมทางด้านแรงงานครับ
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วาสนา ลาดี
www.voicelabour.org

เมื่ อวันพฤหัสบดีที่ 28 มี นาคม 2562 มูลนิ ธิ
ฟรี ด ริ ค เอแบร์ ท (FES) ร่ ว มกับ มู ล นิ ธิ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์
แรงงานไทย สัมมนาเรื่ อง ผลการประชุมลดภาวะโลก
ร้อ น ผลต่อ การพัฒนาภาคการขนส่ งที่ใช้ไ ฟฟ้ าและ
การจ้างงาน? ที่หอ้ งรัชวิภา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

ดร.อนุ ภรณ์ วรรณวิเศษ กองประสานการ
จัด การการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (กปอ.)
ส านั ก นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อม บรรยาย “ผลการประชุ ม COP 24 และ
แนวทางการทางานของประเทศไทย “ ประเด็นการ
บรรยาย: (1) สาระสาคัญโดยรวมของการประชุ ม
COP 24 โดยเน้นที่ปฏิญญาซิ เลเซี ยว่าด้วยความเป็ น

อันหนึ่ งอันเดี ยวกันและการเปลี่ ยนผ่านที่เป็ นธรรม
และปฏิญ ญาส่ งเสริ มการขนส่ งที่ ใช้พลังงานไฟฟ้ า
(Driving Change Together ” Katowice Partnership
for E-mobility) และ (2) แนวทางการดาเนิ นงาน
ต่อไปของไทย
สรุ ปได้ดงั นี้
เ รื่ อ ง โ ล ก ร้ อ น เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ ทั่ ว โ ล ก ใ ห้
ความสาคัญ และมี ก ารให้ความร่ ว มมื อ ในการที่จ ะ
แก้ไขปั ญหาร่ วมกัน และมีการก่อตั้งอนุ สัญญา 1992
และเมื่ อ 1997 มี ก ารท าพิ ธี ส ารเกี ย วโต ที่ มี ก าร
กาหนดให้ประเทศที่พฒั นาแล้วในการลดภาวะโลก
ร้อ น และต่อ มาปั ญหาที่เกิ ดขึ้นคือสหรัฐอเมริ กาไม่
ยอมเข้าร่ วม และจีนก็ไม่เข้าร่ วมเช่นกัน ในประเทศที่
พัฒนาแล้ว ที่เป็ นประเทศที่ปล่อยมลภาวะสู งที่ส่งผล
ระทบต่ อ โลกอั น ดั บ ที่ 1 และ2 ไม่ ย อมให้ ค วาม
ร่ วมมือ และเข้าร่ วมจึงมีการทาข้อ ตกลงความตกลง
ปารี ส ขึ้นมาโดยให้ทุกประเทศต้อ งมีการปรับตัวใน
การลดภาวะโลกร้อนร่ วมกัน และต่อมาก็มี COP 24
ปี 2018 ที่มีการตกลงกันมาหลังจากมีขอ้ ตกลงปารี ส
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โดยมีการลงความตกลงเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 2019
จะมี ก ารประเมิ น ร่ ว มกัน ว่ า ตั้ง แต่ มี ก ารลงความ
ร่ วมมือแล้วมีการทาไปถึงไหนแล้ว แต่ก็ยงั มีเรื่ องของ
การใช้คาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็ นเรื่ องของกลไกตลาดใน
การทาความร่ วมมือด้วย ของประเทศที่พฒั นาแล้วกับ
ประเทศที่กาลังพัฒนาในการลดภาวะโลกร้อ น โดย
การสนับสนุนให้ประเทศที่กาลังพัฒนาเป็ นกลไกใน
การลดภาวะโลกร้อน เช่นเรื่ องการปลูกป่ า ฯลฯ
ความตกลงปารี ส มีการกล่าวถึงการควบคุมภาวะโลก
ร้อนไม่ให้เกิน 2 องศาเซลเซี ยส และพยายามควบคุม
ให้ไ ม่ เกิ น 1.5 องศาเซลเซี ยส และมี ผลในข้อ ตกลง
เรี ยบร้ อ ย และมี ผ ลใช้ บ ั ง คั บ แล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 4
พฤศจิกายน 2559 ซึ่งลดก๊าซเรื อนกระจกและปรับตัว
ต่อ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศ
โดยประเทศพัฒ นาแล้ว สนั บ สนุ น ประเทศก าลั ง
พัฒนา ด้านการเงิน เทคโนโลยี ประเทศไทยที่กาลัง
พัฒนาก็วา่ ประเทศไม่ได้ปล่อยมาก และต้องการที่จะ
มีการปรับตัว กลไกการดาเนินงาน คือ
1) เสนอเป้ าหมายการลดก๊ า ซ และการ
ดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของ
แต่ละประเทศ โดยทบทวนทุก 5 ปี
2) ส่ งรายงานความก้าวหน้าการดาเนิ นงาน
และการสนับสนุ นประเทศกาลังพัฒนาเป็ น ระยะ
และให้มีกระบวนการทบทวนการดาเนิ นงานซึ่ งกัน
และกัน
3) ให้มีกระบวนการประเมินความก้าวหน้า
ของการดาเนิ นงานในระดับโลก (Global stocktake)
ทุก 5 ปี เริ่ มปี 2023 (2566) และมีความร่ วมมือในการ
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ดาเนินงาน และมีการวางกรอบความโปร่ งใส ในการ
ตรวจสอบการด าเนิ น งาน ตอนนี้ ประเทศไทยอยู่
ตรงไหนที่ 2 องศา เราทาถึงจุดไหน ใน 5 ปี เป้ าหมาย
แต่ล ะประเทศที่ตอ้ งมีส่วนร่ วมกัน มีเป้ าหมายว่าเรา
จะลดก๊าซเรื อนกระจก

การประชุ ม COP24 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30
พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2561 ณ เมื องคาโตวีเซ
สาธารณรัฐโปแลนด์ ประกอบด้วย
1) การประชุมเตรี ยมการของกลุ่ม 77 และจีน
(G77 preparation meeting)
2)
ก า ร ป ร ะ ชุ ม รั ฐ ภ า คี อ นุ สั ญ ญ า
สหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ 24 (COP 24)
3) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่
14 (CMP 14)
4) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารี ส สมัย
ที่ 1.3 (CMA 1.3)
5) การประชุ มองค์กรย่อยเพื่อ ให้คาปรึ กษา
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 49 (SBSTA
49)
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6) การประชุมองค์กรย่อยด้านการดาเนินงาน
ครั้งที่ 49 (SBI 49)

บรรลุ วัตถุประสงค์ของอนุ สัญญาฯ และความตกลง
ปารี ส เป็ นต้น

7) การประชุมคณะทางานเฉพาะกิจความตก
ลงปารี ส ครั้งที่ 1.7 (APA 1.7) 5 3.

ประกอบคื อ ฐานที่ ล ดในการค านวณจาก
สาขาอะไรบ้าง ลดจากภาคสาขาไหนซึ่ งในประเทศ
ไทยก็อยูท่ ี่การลดเรื่ องของสาขาพลังงาน ลดของเสี ย
และมี ก ารวางแผนอย่ า งไรในการให้ ส าเร็ จ ตาม
เป้ าหมาย ประเทศส่ งไปถึ ง ปี 2021-2030 ซึ่ งมี การ
ประเมินทุก 5 ปี หรื อ 2 ปี แต่ยงั คุยกันไม่จบ และจะมี
การตรวจวัดกันอย่างไร มีการใช้คู่มือไหนที่เหมาะสม

สรุ ปผลการประชุม COP 24/CMP 14/CMA
1.3 6 เพื่อ หาข้อ ตกลงร่ ว มกันในการกาหนดแนว
ปฏิบตั ิของความตกลงปารี สภายใต้ Paris Agreement
work programme (PAWP) เพื่ อ น าไปสู่ ก าร
ดาเนินการภายใต้ ความตกลงปารี สอย่างเป็ นรู ปธรรม

Cop 24 ที่มีการรับรองมาเป็ นอย่างไรบ้างว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ มีการประชุมมี
ข้อกาหนดในการรับรองแนวปฏิบตั ิที่อยูภ่ ายใต้ความ
ตกลงปารี ส เมื่ อ รับ รองแล้ว ต้อ งมาด าเนิ น การด้ว ย
หลังปี 2020 โดยเป้ าหมายในการกระทาหลังรับรอง
มามีดงั นี้
1. ข้ อ มู ล ที่ จ ะต้ อ งจั ด ส่ ง เพื่ อ สร้ า งความ
ชัดเจน โปร่ งใส และเข้าใจได้ของ NDCs เพิม่ เติมจาก
ข้อตัดสินใจในการประชุม COP 21 อาทิ ปี ฐาน สาขา
กระบวนการ วางแผนในการจัดทา NDCs การจัดการ
เชิงสถาบันภายในประเทศ สมมติฐาน และวิธีการใน
การจัดทาบัญชีของ NDCs และการสนับสนุ นเพื่อให้

2. ลักษณะของ NDCs จะมีการหารื อเรื่ องนี้
ต่อไป โดยมีเรื่ องสาคัญ คือ common timeframe คือ
การรายงานการปรับตัวการเลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ
ต้อ งมี การปรับ ตัว คื อ ภาคีอ าจรายงานการปรับ ตัว
และข้อมู ลประกอบด้วย เช่ น ผลกระทบ ความเสี่ ยง
และการสนับสนุ นที่ตอ้ งการ เช่นการกัดเซาะชายฝั ง
ประเทศต้องการที่จะให้มีการสนับสนุนอะไรบ้างเมื่อ
เขาดู รายงานก็จะรู ้ว่า ประเทศต้อ งการอะไรในการ
สนับสนุน
3. การจัด ท าบัญ ชี ข อง NDCs เน้น ว่า ต้อ ง
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด การนั บ ซ้ า ให้ มี ก ารรายงานข้อ มู ล ใน
รายงานความโปร่ งใส รายสองปี ให้ใช้วิธีการและ
รู ปแบบตามคู่มือของ IPCC เรื่ อง ความโปร่ งใส มาดู
ศัก ยภาพตามที่ ไ ทยบอกว่า ท าจริ ง ท าได้เ ท่ าไร คื อ
รายงานความโปร่ งใสราย 2 ปี มีการการปล่อยมลพิษ
สู่ ช้ ัน บรรยากาศเท่ า ไร และสามารถลดมลพิ ษ ลง
เท่ า ไร มี การท าไปแล้ว ลดภาวะโลกร้ อ นได้เท่ า ไร
แล้วจะผ่านการทบทวนจากผูช้ านาญการทางเทคนิ ค
ดูวา่ สอดคล้องถูกต้องหรื อไม่และประเมิน แล้วเข้าสู่
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การพิจารณาเพือ่ เอื้ออานวยว่าทาแล้วเป็ นอย่างไรเก็บ
ข้อมูลมาถูกหรื อไม่ และมีความช่วยเหลือจากที่ไหน
บ้าง เพือ่ การปรับปรุ งเป็ นการช่วยเหลือ
รายงานด้านการปรับตัว
ที่ประชุ มรั บรองข้อตัดสิ น ใจที่เ ชิ ญชวนให้
ภาคี น าเสนอรายงานด้า นการปรั บ ตัว ตามความ
เหมาะสม โดยมีเนื้อหา อาทิ สถานการณ์ของประเทศ
การจัดการเชิงสถาบัน และกรอบกฎหมาย ผลกระทบ
ความเสี่ ยงและความเปราะบาง ลาดับความสาคัญใน
ประเด็นด้านการปรับตัว ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน
เป้ าหมาย และการดาเนิ นงาน ความต้องการรับการ
สนับสนุน/ การสนับสนุนที่มีต่อประเทศกาลัง พัฒนา
ซึ่ งการจัดทารายงานการปรับตัวต้องขับเคลื่อ นโดย
ประเทศเอง ยืดหยุน่ สามารถเลือกรู ปแบบการสื่ อสาร
ได้ว่าจะจัดส่ งเป็ นรายงานแยก ต่างหาก หรื อผนวก
เข้า เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของรายงานการปรั บ ตัว แห่ ง ชาติ
เอกสารการมีส่วนร่ วมที่ประเทศกาหนด หรื อรายงาน
แห่ งชาติ ต้อ งไม่ สร้างภาระ เพิ่มเติม เกิ นจาเป็ นต่อ
ประเทศกาลังพัฒนา ไม่นาข้อ มูล ในรายงานไปเป็ น
พื้นฐานในการเปรี ยบเทียบระหว่างภาคีและไม่มีการ
ทบทวนรายงานนี้
กรอบความโปร่ งใสมีรายละเอียดครอบคลุม
การด าเนิ นงาน ดังนี้ (1) การจัดทารายงานความ
โปร่ งใสรายสองปี (Biennial Transparency Report)
(2) การทบทวนโดยผู ้เ ชี่ ย วชาญทางเทคนิ ค
(Technical Expert Review) (3) กระบวนการพิจารณา
แ บ บ พ หุ ภ า คี อ ย่ า ง เ อื้ อ อ า น ว ย ( Facilitative,
multilateral consideration of progress) ทั้ง นี้
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กาหนดให้ภาคีจดั ส่ งรายงานความโปร่ งใสรายสองปี
ฉบับแรกและรายงาน บัญชี ก๊าซเรื อ นกระจก (หาก
จัด ส่ ง เป็ นรายงานแยก) อย่ า งช้ า ที่ สุ ด ภายใน 31
ธันวาคม 2567

รายงานการเงินที่ ประเทศพัฒนาแล้วจะต้อ ง
จัดส่ งข้อ มู ล ในการให้ก ารสนับ สนุ นประเทศก าลัง
พัฒนาใน รายงานความโปร่ งใสรายสองปี ทั้งข้อมูล
เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ ตามพันธกรณี ที่ ประเทศ
พัฒ นาแล้วต้อ งให้ค วามช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ นและ
ระดมเงินแก่ประเทศกาลัง พัฒนา รวมถึงในประเด็น
การประมาณการจานวนเงินที่จะจัดสรรให้ประเทศ
กาลัง พัฒนา ซึ่งประเทศพัฒนาแล้วจะต้องส่ งรายงาน
ฉบับแรกในปี พ.ศ. 2563
➢ ก าหนดให้ส านัก เลขาธิ ก ารจัด ท าช่ อ ง
ทางการรายงานข้อมูลแบบออนไลน์ โดยเริ่ มการ จัด
เตรี ย มการรวบรวมและการสั ง เคราะห์ ร ายงาน
ดังกล่ าว ในปี พ.ศ. 2564 และจัดการ ประชุ มเชิ ง
ปฏิบตั ิการทุกสองปี โดยในครั้งแรกจัดขึ้นพร้อมกับ
การประชุม CMA 4 รวมทั้งให้จดั การประชุมระดับ
รัฐมนตรี ด้านการเงินเพื่อสภาพภูมิอ ากาศทุกสองปี
(biennial high-level ministerial dialogue on climate
finance) เริ่ มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2564
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ประเทศที่พฒั นาแล้วต้องช่วยประเทศที่กาลัง
พัฒ นา การพัฒ นาประเทศในอดี ต ในการดู แ ลการ
ปรั บตัว ซึ่ ง ประเทศที่พ ฒ
ั นาแล้ว ได้มี การทาให้เ กิ ด
ภาวะโลกร้อนมาก่อน แล้วประเทศที่กาลังพัฒนาต้อง
มาแบกรั บ ซึ่ งประเทศที่ พ ัฒ นาแล้ ว ต้ อ งให้ ก าร
สนับสนุนช่วยเหลือ
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศที่ มี ก ารใช้
กลไกตลาดและไม่ ใ ช้ก ลไกตลาด โดยหารื อ เพื่ อ
พัฒ นาแนวทาง กฎ รู ป แบบ กระบวนการขั้นตอน
และร่ างข้อ ตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้อ งสาหรับการดาเนิ น
ความร่ วมมือระหว่างภาคีที่มีการถ่ายโอนผล การลด
ก๊าซเรื อนกระจกในระดับระหว่างประเทศตามข้อ 6.2
ของความตกลงปารี ส การจัดตั้งกลไกที่นาไปสู่ การ
ลดก๊าซเรื อนกระจกและสนับสนุ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ตามข้อ 6.4 ของความตกลงปารี ส รวมทั้ง กรอบการ
ดาเนิ นงานที่ไม่ใช้ตลาดตาม ข้อ 6.8 ของความตกลง
ปารี ส

ประเด็ น ที่ ภ าคี ต ้อ งหารื อ ในรายละเอี ย ด
ร่ วมกัน โดยมีประเด็นหลักที่ประเทศไทยและภาคีอื่น
ๆ ร่ วมกันผลักดันและให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อให้มีความ
สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น ได้แก่ ประเด็นแนวทางการปรับบัญชี
โดยภาคีท้ งั สองฝ่ ายเพื่อหลีกเลี่ยงการนับซ้ า ระเบียบ
วิธีการลดก๊าซเรื อนกระจก และประเด็นการถ่ายโอน

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์

กลไกภายใต้พธิ ีสารเกียวโตมาใช้ในบริ บทของความ
ตกลงปารี ส ที่ ป ระชุ ม จึ ง มอบหมายให้ SBSTA
ดาเนิ นการพัฒนาแนวปฏิ บตั ิที่เกี่ ยวข้อ งต่อ ไป เพื่อ
เสนอร่ างข้อตัดสิ นใจต่อที่ประชุมรัฐภาคีความตกลง
ปารี ส สมัยที่ 2 (พฤศจิกายน 2562)
ประเด็นที่ตอ้ งคุยต่อไปในการลดภาวะโลก
ร้อ น และการที่นาคาร์ บอนเครดิ ตไปขายต้องมาลบ
ออก พออยู่ภ ายใต้ค วามตกลงปารี ส แล้ว ก็ ต ้อ งมา
หารื อกันต่อปี นี้
แนวทางการประเมิ นสถานการณ์ แ ละการ
ด าเนิ น งานระดับ โลกด้า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ที่ประชุมกาหนดให้ข้ นั ตอนการประเมินฯ
ดังนี้
1) การรวบรวมข้อ มู ล และเตรี ย มการใน
ประเด็นการลดก๊ าซเรื อ นกระจก การปรับตัวและ
กลไกการดาเนิ นงานและการสนับสนุ น เช่น สถานะ
ของการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก ผลจากการดาเนินงาน
ตาม NDC การปรับตัว การเงิน เป็ นต้น
2) การประเมินทางเทคนิ คต่อการบรรลุตาม
เป้ าหมายของความตกลง ปารี ส ในรู ปแบบของการ
หารื อทางเทคนิ ค (Technical Dialogue) เพื่อให้มีการ
แลกเปลี่ยนมุมมอง ข้อมูล ในรู ปแบบการประชุมโต๊ะ
กลม การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ หรื อกิจกรรมอื่น ๆ
3) การพิ จ ารณาผลลัพ ธ์โ ดยการจัด งาน
ระดับสูง ซึ่งนาเสนอผลการ ประเมินทางเทคนิ คและ
บทวิเคราะห์ จัดทาข้อสรุ ปเกี่ยวกับโอกาสและ ความ
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ท้า ทาย เพื่ อ ใช้ ย กระดั บ การด าเนิ น งานและการ
สนับสนุน
รายงานพิเศษของภาวะโลกร้อน ณ อุณหภูมิ
1.5 องศาเซลเซียส
ภาคีได้หารื อเพือ่ หาข้อสรุ ปร่ วมกันต่อการใช้
ถ้อยคาในข้อตัดสิ นใจของที่ประชุมรายงานดังกล่าว
โดยประเทศกาลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วส่ วน
ใหญ่เห็นควรให้ใช้คาว่าแสดงความยินดี (Welcome)
กับ รายงานฉบับ ดัง กล่ า ว เนื่ อ งจากคณะกรรมการ
ระหว่างรัฐบาลด้านการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(IPCC) ได้รับการร้อ งขอให้จดั ทารายงานดังกล่ าว
ตามข้อ ตัดสิ นใจ จากภาคี ในขณะที่สหรัฐอเมริ กา
ซาอุดิอ าระเบีย คู เวต และรัสเซี ย เห็นว่าควรใช้คาว่า
รับทราบ (Note) รายงานฉบับดังกล่าว เนื่ องจากเห็น
ว่า เนื้ อ หาบางส่ ว นของรายงานยัง ไม่ ถู ก ต้อ ง และ
สมบูรณ์ ซึ่งในที่สุดที่ประชุมเห็นชอบให้มีมติยนิ ดีต่อ
การจัดทารายงานฯ ที่แล้วเสร็ จอย่าง ทันท่วงทีตามที่
ภาคีเ ชิ ญชวน และเชิ ญ ชวนให้รัฐ ภาคีน าข้อ มู ลจาก
รายงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
ก าหนดให้ มี ก ารประชุ ม พิ จ ารณารายงาน
ดั ง กล่ า วต่ อ ในช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน 2562 เพื่ อ
เสริ มสร้างความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับเป้ าหมาย
1.5 องศาเซลเซี ยส รวมถึงสาระ ในการเตรี ยมการ
จัดทารายงานการประเมิน (Assessment Report) ฉบับ
ที่ 6 และ การดาเนิ นงานตามอนุ สัญญาและความตก
ลงปา รี ส ตล อ ดจน ข อให้ ภ า คี สนั บ สนุ น ก า ร
ดาเนินงาน ของ IPCC ต่อไป

โดยพลเอก สุ ร ศัก ดิ์ กาญจนรั ตน์ รั ฐมนตรี ว่า การ
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อ ม ใน
ฐานะหัวหน้าคณะ ผูแ้ ทนไทย ได้กล่าวถ้อยแถลงใน
นามของประเทศไทย เมื่ อ วันที่ 12 ธันวาคม 2561
โดยสาระของถ้อยแถลง มีดงั นี้
1. เน้นถึ งการแสดงความตั้งใจของประเทศ
ไทย ที่จะร่ วมมือกับทุกประเทศและภาคส่ วนในการ
ต่อสู ้ กับปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. หวั ง ให้ ก า รป ร ะ ชุ ม ค รั้ ง นี้ ป ร ะ ส บ
ความสาเร็ จ นาไปสู่ แนวทางการดาเนิ น งานของ
ความตกลงปารี ส ที่ ครอบคลุ ม สมดุ ล และน าไป
ปฏิบตั ิได้จริ ง
3. นาเสนอความก้าวหน้าในการดาเนิ นงาน
ด้านการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศของไทย ใน
ประเด็นสาคัญ ได้แก
3.1 ความก้าวหน้าในการดาเนิ นงานลดก๊าซ
เรื อ นกระจกที่ เ หมาะสมของประเทศ (Nationally
Appropriate Mitigation Action: NAMA) จาก
มาตรการภาคพลังงาน (สามารถลดก๊าซเรื อนกระจก
ได้ร้อยละ 12 จากกรณี ปกติ ในปี ค.ศ. 2559)
3.2 การจัดทา (ร่ าง) แผนปฏิบตั ิการลดก๊าซ
เรื อนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 ” 2573 (ผ่าน
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การเห็ น ชอบโดยคณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติแล้ว)
3.3 การจัดทา(ร่ าง) แผนการปรับตัวต่อ การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศแห่ ง ชาติ (National
Adaptation Plan: NAP) (ผ่า นการเห็ นชอบโดย
คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติแล้ว)
3.4 การจัด ท าระบบสารสนเทศการปล่ อ ย
ก๊ า ซเรื อ นก ระจก ข องประ เทศไ ทย ( Thailand
Greenhouse Gas Emissions Inventory System:
TGEIS) เพือ่ ยกระดับการจัดทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจก
โดยใช้ วิธีการคานวณตามคู่มือ ของ IPCC ฉบับปี
ค.ศ. 2006 (ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากรั ฐ บาล
ออสเตรเลีย)

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์

การดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของไทยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิจยั และ
ภาคธุรกิจ Start up
ปฏิญญาซิเลเซียว่า ด้วยความเป็ นอันหนึ่ งอัน
เดี ย วกัน และการเปลี่ ย นผ่ า นที่ เ ป็ นธรรม โดยให้
ความส าคัญ กับ การเปลี่ ย นผ่ า นที่ เ ป็ นธรรม (just
transition) กับแรงงานที่อ าจต้อ งปรับเปลี่ ยน หรื อ
สูญเสียงานเนื่ องจากการปรับตัวสู่ เศรษฐกิจคาร์บอน
ต่า มีการพิจารณามิติดา้ นสังคมของนโยบายของรัฐ
ในการเปลี่ ยนผ่านไปสู่ เศรษฐกิ จคาร์ บอนต่ า เพื่อ
ส่ งเสริ มการยอมรับทางสังคมในนโยบายนี้ เพื่อ น า
ไปสู่ความสาเร็จในการดาเนินการ การส่งเสริ มให้เกิด
การบูรณาการเรื่ อ งนี้ เข้าสู่ นโยบายการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศระดับ โลก และการ ส่ ง เสริ ม
ภาพลัก ษณ์ ที่ ดี ข องโปแลนด์ ที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ
แรงงานและชี วิตความเป็ นอยู่ของประชาชน และ
ส่ งเสริ มค่านิ ยมของความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันใน
ระดับสากล

การจัดนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน กรม
ส่ งเสริ มคุ ณ ภา พสิ่ งแวดล้ อ ม ในฐาน ะหน่ วย
ประสานงานหลั ก ด้ า นการเสริ ม พลั ง รั บ มื อ การ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศระดับประเทศ ภายใต้
อนุสญ
ั ญาฯ ร่ วมกับหน่ วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย
จัดแสดงผลการดาเนิ นงาน นิ ทรรศการและกิจกรรม
คู่ขนาน (side event) ของประเทศไทย ประกอบด้วย
การเสวนาและนาเสนอกรณี ตวั อย่าง โครงการและ

โ ค ร ง ส ร้ า ง ก า ร ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย มีการ
ตั้ง คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอ ากาศแห่ งชาติ (ประธาน: นายกรัฐมนตรี รอง
ป ร ะ ธ า น : ร ม ว . ท ส . ร ม ว . ก ต . ) พ ร้ อ ม
คณะอนุ กรรมการหลายชุ ด มี การกาหนดเรื่ อ งการ
ด าเนิ น งาน จั ด ท านโยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า นการ
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เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ เพื่อป้ องกันและแก้ไข

แผนปฏิ บ ัติ ก ารลดก๊ า ซเรื อ นกระจกของ

ปั ญหาด้าน การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ การ

ประเทศ รายสาขา เช่น สาขาพลังงาน สาขาคมนาคม

จัด ท าบัญ ชี ก๊ า ซเรื อ นกระจกของประเทศ กลไก

ขนส่ ง สาขากระบวนการทางอุ ตสาหกรรมฯ และ

สนับสนุนทางการเงิน และการประสานท่าที

สาขาการจั ด การของเสี ย ชุ ม ชน โดยมี ก ารร่ าง

การกาหนดเป้ าหมายไว้มีการทาได้แค่ไ หน
แล้ว และต้องมีการส่งเป้ าหมายใหม่ทุกครั้ง ซึ่ งต้องมี
การประเมิน และรวบรวมข้อมูล และมีการจัดประชุม
ผูแ้ ทนระดับสู ง เพื่อ ช่ ว ยให้ก ารคิ ดและผลัก ดัน กัน
ต่อไป ปี ที่แล้วในCOP 24 ก็มีการรายงาน IPCC มาทา
รายงาน 1.5 องศา เป็ นอย่า งไร และที่ 2 องศาเป็ น
อย่างไร และมีการทารายงาน 1.5 องศา เพราะหมู่เกาะ
ต่า งๆเรี ย กร้ อ ง และทางหมู่ เกาะก็ ให้ค วามร่ ว มมื อ
COP 24 ทางประเทศไทยได้มีการรายงานเรื่ องการลด

แผนปฏิบตั ิการสนับสนุ นการดาเนิ นงานตามแผนที่
นาทางการลดก๊าซเรื อนกระจกของประเทศ ดัง่ เช่น 1.
วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุ นการลดก๊าซ
เรื อ นกระจก 2. พัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อ
สนับ สนุ นการลดก๊า ซเรื อ นกระจก 3 พัฒ นาและ
ปรับปรุ งกฎหมายหรื อกฎระเบียบที่สนับสนุ นการลด
ก๊าซเรื อนกระจก 4. ตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ
5. สร้างการมี ส่วนร่ วมและเสริ มสร้างศักยภาพของ
ทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรื อนกระจก

ก๊าซเรื อนกระจกที่เหมาะสมของประเทศที่จะมีการ
ลด 7-20 ในปี 2020 ในภาคพลังงาน และขนส่ง ซึ่ งลด
ได้ ร้ อ ยละ 12 ซึ่ ง มากกว่า ร้ อ ยละ 7 ซึ่ งมากกว่า ที่
ประเทศไทยประกาศเอาไว้ และมี การลดก๊าซเรื อ น
กระจกในประเทศ ซึ่ งครั้งนี้ มีการทาโรดแมปในการ
ดาเนิ น การ เช่ น พลัง งานลดเท่ า ไร ขนส่ ง ลดเท่า ไร

ปฏิญญาเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็ นธรรม Just

ผ่ า นการเห็ น ชอบคณะท างานแล้ ว ตอนนี้ อยู่ ที่

transition ซึ่งอยูก่ บั ความตกลงปารี สด้วย ประเทศใน

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังมี ร่างแผนการปรับตัว เช่ น

การพัฒนาแล้วมาใช้ในการปรับฐานสู่คาร์บอนต่า ที่มี

สาธารณะสุ ขที่มีการปรับตัว โรคอุ บตั ิใหม่ใหม่ การ

ผลกระทบกับ แรงงาน อุ ต สาหกรรมที่ ต ้อ งมี ก าร

ทาบัญชีก๊าซเรื อนกระจกของไทยทาถึงไหนแล้ว เพื่อ

ปรับตัว ซึ่ งรัสเซี ย เป็ นเหมื องถ่านหิ นเก่าเป็ นสัญญา

ใช้ในการจัดทารายงานนี้ มีการจัดนิทรรศการเพื่อการ

ลัก ษณ์ ที่มี ก ารท าถ่ านหิ น และเป็ นเมื อ งเชิ ง สัญ ญา

เผยแพร่ ให้ประชาคมโลกรับรู ้

ลักษณ์ ซึ่งการเปลี่ยนผ่านต้องมีมติทางสังคม แรงงาน
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ชุมชนให้ความสาคัญกับมนุ ษย์ด้วย ซึ่ งประเทศไทย
ได้เ ข้า ไปรั บ รองด้ว ย ทางอัง กฤษ โปร์ แ ลนด์ ได้
ร่ วมกัน แต่ประเทศไทยไม่ได้ลงนามด้วย แต่ประเทศ
ไทยก็ไ ม่ ไ ด้ว่าจะไม่ ทาแต่จะมี การปฏิบตั ิ อ ยู่แล้ว มี
แนวคิดเรื่ องการพัฒนารถไฟฟ้ าได้มีการลดก๊าซเรื อน
กระจก ความร่ ว มมื อ ในการจัด ท าแผนร่ วมกั บ
กระทรวงต่างๆ มีการอบรมร่ วมกันด้วย การที่จะลด
ก๊ า ซเรื อ นกระจกแล้ว มี แ ผนอะไรบ้า ง ซึ่ งที่ ท ามา
ตอนนี้แผนปฏิบตั ิการตัวเลขอยูท่ ี่ 28 เปอร์เซ็นต์

โครงการศึก ษาแนวทางรองรับ ผลกระทบ
จากการด าเนิ นมาตรการตอบสนองด้ า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของต่างประเทศในด้าน
ธุ ร กิ จ การค้าและความร่ วมมื อ ระหว่างประเทศต่ อ
ประเทศไทย ซึ่ งมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ข องโครงการ เพื่อ
ศึกษาถึงผลกระทบที่ประเทศได้รับจากมาตรการลด
ก๊าซเรื อนกระจกของประเทศคู่คา้ ทั้งในปั จจุบนั และ
แนวโน้ ม ในอนาคต และจัด ท าแนวทางรองรั บ
ผลกระทบเชิ ง ลบและเตรี ยมความพร้ อ มของ
ผูป้ ระกอบการไทย โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการรายย่อย
โดยเน้นภาคเศรษฐกิจที่สาคัญ ศึกษาวิเคราะห์โอกาส
ทางธุ รกิ จที่เ ป็ นรู ปธรรมที่จะเกิ ดการปรับกระบวน
ทัศน์สู่การพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรื อนกระจกต่าและ

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์

สามารถฟื้ นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ซึ่งสอดคล้องกับวาระพัฒนาของโลกและแผนพัฒนา
ประเทศสู่ Thailand 4.0 รวมถึงจัดทาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย เพื่อสนับสนุ นและเตรี ยมความพร้อมภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องสาหรับโอกาสทางธุรกิจดังกล่าว เพื่อ
จัดทาข้อมูลสนับสนุ นในการเจรจาของประเทศไทย
ในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อ งกับการรั บมื อ และจัด การกับ
ผลกระทบเชิ ง ลบจากการดาเนิ นมาตรการลดก๊ า ซ
เรื อ นกระจกของประเทศพัฒ นาแล้ว ภายใต้ก รอบ
อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่า ด้ว ยการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเพือ่ จัดทาสื่อสารสนเทศสาหรับ
เผยแพร่ ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนิ นงานภายใต้กรอบอนุ สัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่หน่วยงาน
ผลกระทบเชิงลบจากมาตรการลดก๊าซเรื อ น
กระจก ซึ่งมีระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจก มาตรการปรั บ คาร์ บ อนก่ อ นเข้า พรมแดน
มาตรการฉลากสิ่ งแวดล้อม มาตรฐานประสิ ทธิภาพ
พลังงาน (Energy Efficiency) และมาตรฐานอื่น ๆ
ข อ งผลิ ตภั ณ ฑ์ อุ ตสา หก รรม แล ะ ม า ตรฐา น
ประสิ ทธิ ภาพพลังงาน (Energy Efficiency) และ
มาตรฐานอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การปรับตัวจะมีผลในการปรับตัวของเรา ที่
ผ่านมาก็มีการร่ วมมือกับทางกรมพาณิ ชย์ ผลกระทบ
ที่มี ก ารการด าเนิ น การมี อ ะไรบ้า ง ทั้ง ธุ ร กิ จ การค้า
ประเทศไทย อุ ตสาหกรรมใดที่จะต้อ งมี ผลกระทบ
และต้อ งมี ก ารปรั บ ตัว อย่ า งไร เมื่ อ ทั่ว โลกมี ก าร
ปรั บตัว และโอกาสมี อ ะไรบ้าง ซึ่ ง เท่ าที่ ม าการท า
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รายงานก็ มี เรื่ อ งการขายคาร์ บอน การใช้มาตรฐาน

ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินของไทยไป

ประสิ ท ธิ ภ าพพลั ง งาน และมาตรฐานอื่ น ๆที่ มี

ยังประเทศนั้นๆ ได้

การศึกษา เช่ นภาคการบินก็จะได้รับผลกระทบเป็ น
หลัก หากแก้ไ ม่ ไ ด้ก็ ต ้อ งมี ก ารซื้ อ คาร์ บ อนตรงนี้
สินค้าที่ตอ้ งส่งไปขาย หากสิ นค้าเราปล่อยมากก็ตอ้ ง
มี ก ารปรั บ ตั ว ให้ ไ ด้ ต ามมาตรฐาน และฉลาก
สิ่ ง แวดล้ อ มก็ ต ้อ งเป็ นมาตรฐาน และต้อ งมี ก าร
ปรับตัวเช่นกัน และการผลิตค้าการใช้พลังงาน หากมี
การกาหนดก็ตอ้ งปรับตัวตาม

มาตรการปรั บ คาร์ บ อนก่ อ นเข้ า พรมแดน
(Border Carbon Adjustments : BCA) อุตสาหกรรมที่

จะอาจได้ รั บ ผลกระทบมากเป็ นพิ เ ศษ

คื อ

อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ พลั ง งานเข้ มข้ นในการผลิ ต
(Energy Intensive)และมีการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจก
จากกระบวนการผลิตสู งเช่ น อุตสาหกรรมสารเคมี
และเคมี ภ ัณ ฑ์ ยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นยานยนต์
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า และเหล็กและเหล็กกล้า เป็ นต้น โดย
ผู ้ป ระกอบการของไทยที่ ผ ลิ ต และส่ ง ออกสิ น ค้า
เหล่านี้ ไปยังประเทศที่มีแนวโน้มนามาตรการ BCA
บังคับใช้ จะได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่จะ
สู งขึ้น จากการถู กพิจารณาจัดเก็บภาษีคาร์ บอนกับ

ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่ อยก๊ าซเรื อน

ผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ นอกจากนี้ ผูส้ ่งออกอาจต้องพิจารณา

กระจก (Emission Trading Scheme: ETS) ซึ่ ง

ติดฉลากคาร์ บอนฟุตพริ้ นต์ เพื่อ เปิ ดเผยข้อ มู ลการ

ภาพรวมของผลกระทบจากมาตรการลดก๊าซเรื อ น

ปล่ อ ยก๊าซเรื อ นกระจกจากกระบวนการผลิ ตสิ นค้า

กระจก ระบบการซื้ อ ขายใบอนุ ญ าตการปล่ อ ยก๊า ซ

นั้นๆ ตลอดวัฏจักรชีวิตของสิ นค้าให้ประเทศคู่คา้ ที่

เรื อ นกระจก ส าหรั บ การด าเนิ น มาตรการ ETS

พิจารณาจัดเก็บ BCAสามารถตรวจสอบค่าคาร์บอนที่

พิจารณาเฉพาะการดาเนิ นมาตรการ EU ETS ในภาค

เกิดจากการผลิต หรื อค่าคาร์บอนที่ลดได้จากการผลิต

การบิน อาจส่ งผลให้ประเทศที่ไม่มีการควบคุมก๊าซ

เป็ นฐานในการคานวณภาษีคาร์ บอน อย่างไรก็ตาม

เรื อ นกระจกในระดั บ ที่ เ ท่ า เที ย มกั น

ต้อ งซื้ อ

หากประเทศคู่คา้ ผูน้ าเข้าจะเพิ่มความเข้มงวดในการ

ใบอนุ ญ าตปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก

(Emission

เก็บภาษีคาร์บอนกับอุ ตสาหกรรมที่ปล่อ ยก๊าซเรื อ น

Allowance) ภายใต้ระบบ ETS ซึ่ งส่ งผลให้ตน้ ทุนใน

กระจกต่ า เช่น อุ ตสาหกรรมอาหารแปรรู ป และ

ดาเนิ นการระหว่างประเทศสู งขึ้น ลดความสามารถ

อุ ต สาหกรรมสิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม เป็ นต้น ผู ้
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ส่ งออกสิ นค้าอุตสาหกรรมที่ปล่ อยก๊าซเรื อนกระจก

ความสาคัญกับสิ่ งแวดล้อมของผูป้ ระกอบการแต่ละ

น้อ ยดัง กล่ า วก็ อ าจได้รั บ ผลกระทบจากมาตรการ

รายได้ ซึ่ งจะช่ วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ อ งค์กร และ

BCAเช่นเดียวกัน ขนาดของผลกระทบอาจจะต่ากว่า

สร้างความโดดเด่นให้แก่สินค้าได้

อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้น

มาตรฐานประสิ ทธิภาพพลังงาน (Energy
Efficiency)

แ ล ะ ม า ต ร ฐ า น อื่ น ๆ

ของ

ผลิตภั ณฑ์ อุ ตสาหกรรม คือ มาตรฐานผลิ ต ภัณฑ์ที่
ประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิต และมาตรการ
ด้า นความปลอดภัย ของสิ น ค้า อุ ต สาหกรรมเป็ น
มาตรการที่เป็ นข้อกาหนดเพื่อควบคุมการใช้สารเคมี
การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อ ม และการกาจัดซาก โดยมี
จุด ประสงค์เ พื่อ ระบุม าตรฐานความปลอดภัย ของ
มาตรการฉลากสิ่ ง แวดล้ อม โดยมาตรการ

สิ นค้าต่ อ ผูบ้ ริ โภคและสิ่ ง แวดล้อ มเป็ นสาคัญ ซึ่ ง

ด้า นฉลากสิ่ ง แวดล้อ มเป็ นมาตรการแบบสมัค รใจ

มาตรการเหล่านี้เป็ นมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรื อน

ภายในประเทศ จึ ง อาจจะไม่ ไ ด้ส่ งผลกระทบต่ อ

กระจกทางอ้ อ มจากการลดการใช้ พ ลั ง งานลง

ผูป้ ระกอบการไทยในทันที หรื อในระยะสั้น อย่างไร

โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง มาตรฐานทางเทคนิ ค ของ

ก็ตาม แนวโน้ม การลดการปล่ อ ยก๊าซเรื อ นกระจก

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า

ผ่า นมาตรการต่ า งๆ ทั้ง ในรู ป แบบสมัค รใจ และ

อุตสาหกรรมเคมีภณ
ั ฑ์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่

ม า ตร ก า ร บั ง คั บ ที่ ไ ด้ รั บ ก า รย อ ม รั บแ ล ะ ใ ห้

มี ม าตรฐานประสิ ท ธิ ภ าพพลัง งานของผลิ ต ภัณ ฑ์

ความส าคัญ จากประเทศภาคี ค วามตกลงปารี ส มี

จานวนมากในแต่ละประเทศ

จานวนมากขึ้น จะส่ งผลให้การดาเนิ นการลดก๊าซ
เรื อ นกระจกจากกระบวนการผลิตสิ นค้าและบริ ก าร
ได้รับการยอมรับมากขึ้น ซึ่งการแสดงฉลากคาร์บอน
ฟุตพริ้ นท์ จึงเป็ นช่ อ งทางการสื่ อ สารประเด็นด้าน
สิ่ งแวดล้อ มกับผูบ้ ริ โภคอี กช่ อ งทางหนึ่ ง เพื่อ เป็ น
ทางเลือกให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตรวจสอบข้อมูลการให้

มาตรการและนโยบายอื่ นๆ เช่ น แนวโน้ม
การพัฒ นาอาคารสี เ ขี ย วได้ รั บ ความสนใจจาก
ผูบ้ ริ โ ภคมากขึ้ น ส าหรั บ อุ ต สาหกรรมวัส ดุ แ ละ
อุปกรณ์ก่อสร้าง ผูป้ ระกอบการไทยจึงต้องคานึ งถึง
การพัฒ นาศัก ยภาพของการผลิ ตวัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์
ก่อสร้างในมีการคานึ งถึงสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น ตั้งแต่
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กระบวนการจัด หาวัต ถุ ดิ บ ไปจนถึ ง การพัฒ นา
เทคโนโลยีห รื อ นวัต กรรมการผลิ ต วัส ดุ อุ ป กรณ์
ก่ อ สร้ า งให้มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกต่ า และ
สามารถตรวจสอบได้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
ก่อสร้างอาคารสี เขียวในระดับสากล ซึ่ งจะส่ งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันในที่สุด
ผูป้ ระกอบการไทยในธุ รกิ จการบิ นอาจจะ
ได้รั บผลกระทบบางส่ วนจากมาตรการ CORSIA
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินที่มี เที่ยวบินระหว่า ง
ประเทศเป็ นจานวนมาก เนื่ องจากจะต้องดาเนิ นการ
ลงทุนจัดทาระบบจัดเก็บ ติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูล
การใช้น้ ามันเชื้ อ เพลิ งของอากาศยาน และยังมี ใ น
ส่ วนของต้นทุนจากการต้อ งจ่ายค่าชดเชยการปล่ อ ย
ก๊าซเรื อนกระจกที่เกินกว่าเป้ าหมาย

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์

ผูป้ ระกอบการไทยในภาคการเดินเรื อขนส่ ง
พาณิ ชย์ อาจจะได้รับผลกระทบจากการดาเนิ นการที่
จะเกิ ดขึ้นต่อไปภายใต้แผนที่นาทางเพื่อ การลดการ
ปล่อยคาร์บอนจากเรื อซึ่งได้แก่ การลดและจากัดการ
ปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกในภาคการขนส่ ง ทางเรื อ
ระหว่า งประเทศ และการลดความเข้ม ข้น ระดับ
คาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากการเดินเรื อ ผ่าน
การเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานและเชื้ อ เพลิ ง
ของเครื่ องยนต์

โดย ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ ต่ อประเทศไทยรายสาขา มีดังนี้
สาขา
ผลกระทบจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศคู่ค้าที่อาจส่ งผลต่ อประเทศไทย
พลังงาน
- ผลกระทบสู งเนื่องจากประสิทธิภาพการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ
ไทยยังต่ากว่าประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็ นประเทศคู่คา้ หลักของไทย ทาให้มาตรฐานประสิทธิภาพ
(Energy)
พลังงานในการผลิตที่มกั กาหนดโดยประเทศพัฒนาแล้วมีผลกดดันให้ผผู ้ ลิตต้องปรับตัวตาม เพือ่
สร้างความน่าเชื่อถือ เช่น ฉลากประสิทธิภาพพลังงาน ฉลากลดคาร์บอน ทั้งนี้ มาตรการและ
แนวทางสนับสนุนการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานทางเลือกของไทยยังมีความไม่แน่นอน ประกอบ
กับมาตรการการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากต่างประเทศทัว่ โลกที่มีความเข้มงวดมาก
ขึ้นเช่น มาตรฐาน CSPO (certified sustainable palm oil)ที่จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ ามันปาล์มใน
ตลาดโลก ย่อมส่งผลกระทบต่อแนวทางการผลิตพืชพลังงานในประเทศเช่นกัน นอกจากนี้
ประเทศไทยยังสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้
อีกมาก ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกได้ ยังเป็ นช่องทางที่ผปู ้ ระกอบการจะต้องปรับตัว
เพิม่ เติมอีกด้วย
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อุตสาหกรรม
- ผลกระทบปานกลาง-สู ง เนื่องจากเป็ นภาคอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสูง
รวมถึงใช้พลังงานสูง อีกทั้งยังมีมาตรการลดก๊าซเรื อนกระจกของแต่ละประเทศที่ค่อนข้าง
(Industry)
เข้มงวด โดยเฉพาะกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน HFCs กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
ต่างๆ ในแต่ละประเทศแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้มีความพร้อมรองรับ
มาตรการการลดการใช้สาร HFC ดังกล่าวด้วยการสนับสนุนการใช้สารทดแทนความเย็นแล้ว
ขนส่ ง
- ผลกระทบปานกลาง เนื่องจากผูป้ ระกอบการขนส่งในประเทศไทยมีจานวนมาก แต่มาตรการ
(Transport) ลดก๊าซเรื อนกระจกของประเทศคู่คา้ ส่วนใหญ่เป็ นมาตรการปรับปรุ งประสิทธิภาพพลังงานและ
เชื้อเพลิง ซึ่งเป็ นมาตรการภายในประเทศที่ส่งผลต่อไทย และมาตรการการปรับปรุ งมาตรฐาน
ยานยนต์เป็ นส่วนมาก ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวเป็ นมาตรฐานที่เป็ นสากลและมีการปรับปรุ งอยูต่ ลอด
ประกอบกับการพัฒนามาตรฐานยานยนต์เหล่านี้เป็ นนโยบายจากทางบริ ษทั แม่ในต่างประเทศ ที่มี
ความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้ผปู ้ ระกอบการไทย ทาให้ผลกระทบต่อ
ผูป้ ระกอบการไทยไม่สูงมากนัก สาหรับอุตสาหกรรมการบินและการเดินเรื อ มาตรการต่างๆ ของ
ICAO และ IMO ยังอยูใ่ นช่วงนาร่ อง จึงมีผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการไทยในระยะสั้น
เกษตรกรรม
- ผลกระทบสู งเนื่องจากจานวนผูผ้ ลิตและแรงงานในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยมี
(Agriculture) จานวนมากและเทคโนโลยีการผลิตของสินค้าเกษตรหลายประเภทของไทยยังไม่สูงเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับประเทศคู่คา้ ซึ่งเป็ นประเทศที่กาหนดมาตรฐานและมาตรการลดก๊าซเรื อนกระจกที่
อาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป เป็ นต้น ทาให้เทคโนโลยีการผลิตและ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่กาหนดโดยประเทศเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูส้ ่งออก นอกจากนี้
มาตรการสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรื อนกระจกต่าประกอบกับแนวโน้มการ
บริ โภคสินค้าเกษตรที่ให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นในประเทศคู่คา้ ย่อมส่งผลกระทบ
ทางอ้อมต่อมาตรฐานการส่งออกสินค้าเกษตรเช่นกัน
ป่ าไม้
- ผลกระทบน้ อยเนื่องจากมาตรการลดก๊าซเรื อนกระจกส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศเป็ น
มาตรการที่บงั คับหรื อควบคุมใช้ในประเทศนั้นๆ ยกเว้นมาตรการ FLEGT ของยุโรปที่บงั คับใช้
(Forestry)
ควบคู่กบั EU Timber Regulation (EUTR) ดังนั้น ผลกระทบจึงอาจตกอยูก่ บั ผูผ้ ลิตไม้ในไทย และ
ผูส้ ่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ในไทยไปยังตลาดสหภาพยุโรป หากไทยยังไม่ดาเนินการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน
โดยสมัครใจกับ FLEGT
ก่ อสร้ าง
- ผลกระทบน้ อยเนื่องจากประเทศคู่คา้ หลักของไทยในกลุ่มวัสดุก่อสร้างต่างๆเป็ นกลุ่มประเทศ
อาเซียนเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งยังไม่มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของอาคารหรื อสิ่งก่อสร้างที่เข้มงวดมาก
(Building)
นัก หรื อมีมาตรการลดก๊าซเรื อนกระจกที่กระทบกลุ่มดังกล่าวมาก ดังนั้น ผลกระทบต่อกลุ่ม
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อุตสาหกรรมนี้ยงั ต่า อย่างไรก็ตาม มาตรการลดก๊าซเรื อนกระจกหรื อมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของ
สิ่งปลูกสร้างในประเทศพัฒนาแล้วจะมีความเข้มงวดและมีความตื่นตัวต่อประเด็นเรื่ อง
สิ่งแวดล้อมและการประสิทธิภาพพลังงานมากกว่า ซึ่งผูส้ ่งออกไปยังแต่ละประเทศเหล่านี้ จะต้อง
มีการปรับตัวตามมาตรฐานและเทคโนโลยีใหม่ๆอยูเ่ สมอเช่นกัน
การกาจัดของ
- ผลกระทบปานกลาง ถึงแม้วา่ จานวนผูป้ ระกอบการในการบริ การที่เกี่ยวข้องกับการกาจัด
เสี ย (Waste) ของเสียในประเทศไทยจะมีจานวนน้อยแต่เป็ นการบริ การที่มีความสาคัญ และสามารถช่วยลด
ก๊าซเรื อนกระจกได้ ดังนั้น มาตรการลดก๊าซเรื อนกระจกหรื อมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของ
อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ในประเทศคู่คา้ ที่มีแนวโน้มเข้มงวดขึ้น ย่อมส่งผลให้ความต้องการ
เทคโนโลยีและกระบวนการกาจัดของเสียในอุตสาหกรรมเพิม่ สูงขึ้น ซึ่งทาให้ผปู ้ ระกอบการที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการขนาดกลางและย่อมที่ตอ้ งปรับตัวในการพัฒนากระบวนการ
หรื อเทคโนโลยีการกาจัดของเสียและการนากลับมาใช้ใหม่มากยิง่ ขึ้นในอนาคต
ผลกระทบของมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกต่ อประเทศไทยแบ่ งตามรายอุตสาหกรรม มีดังนี้
อุตสาหกรรม
คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ และ
อิเล็กทรอนิกส์
และ
เครื่องใช้ ไฟฟ้า
อาหาร
เครื่องดื่ม และ
ผลิตภัณฑ์
ยาสู บ
ยานยนต์ และ
ชิ้นส่ วน

ประเทศไทย
“ ผลกระทบปานกลางถึงสู ง”ถึงแม้วา่ จะมีจานวนผูป้ ระกอบการไม่มากในอุตสาหกรรมนี้ แต่
อัตราการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมดังกล่าวสูง และประเทศคู่คา้ เช่น ญี่ปุ่นสหรัฐ และสหภาพ
ยุโรป มีการใช้มาตรการฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ และระเบียบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสากล
เป็ นจานวนมาก
“ ผลกระทบสู ง -มีการใช้มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร ประมง และเครื่ องดื่ม
เป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศคู่คา้ ในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ทั้งนี้ การที่
อุตสาหกรรมนี้ มีจานวนผูป้ ระกอบการที่มาก มีแรงงานอยูใ่ นอุตสาหกรรมเป็ นจานวนมาก และ
เป็ นอุตสาหกรรมที่มีปริ มาณการส่งออกไปยังต่างประเทศที่สูง จึงทาให้ได้รับผลกระทบในวง
กว้าง
“ ผลกระทบปานกลาง ”การที่มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมถูกบังคับใช้เข้มข้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น มาตรฐานยานยนต์ Euro 5 มาตรฐานด้านความปลอดภัยของชิ้นส่วนต่างๆ มาตรการ
ทางด้านภาษีเชื้อเพลิงและการใช้พลังงาน เป็ นต้น ย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในฐานะหนึ่ง
ในฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนของโลกอย่างไรก็ดี เนื่องจากผูป้ ระกอบการใน
ประเทศส่วนใหญ่ดาเนินการพัฒนามาตรฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายจากบริ ษทั แม่ใน
42

รู้ลึกโลกคนงาน

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์

ต่างประเทศ จึงทาให้โดยรวม อุตสาหกรรมมีการปรับตัวและมีความพร้อมต่อมาตรการต่างๆ ได้
อย่างรวดเร็ ว
เคมีและ
“ ผลกระทบปานกลาง”แม้จะเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ ีการใช้พลังงานสูง และมีการปล่อยก๊าซเรื อน
เคมีภัณฑ์ และ กระจกค่อนข้างสูง แต่มาตรการฯ ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมนี้ ส่วนใหญ่เป็ นมาตรการสมัครใจ อาทิ
มาตรการประเภทฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากลดคาร์บอน และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ เป็ นต้น
พลาสติก
รวมทั้งผูป้ ระกอบการมีการเตรี ยมพร้อมปรับตัวโดยเฉพาะ เช่น มาตรการสนับสนุนการใช้สาร
ทดแทนปูนเม็ด เป็ นต้น อาจได้รับผลกระทบจากการสนับสนุนสารทดแทน
เหล็กขั้น
“ ผลกระทบปานกลาง”แม้จะเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ ีการใช้พลังงานสูง แต่มาตรการฯ ที่ส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมนี้ ส่วนใหญ่เป็ นมาตรการสมัครใจ อาทิ มาตรการประเภทฉลากสิ่งแวดล้อม เช่น
พืน้ ฐานและ
เหล็กแปรรู ป ฉลากลดคาร์บอน และฉลากคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ เป็ นต้น ประกอบกับผูป้ ระกอบการมีจานวนไม่
มากนัก
สิ่ งทอและ
“ ผลกระทบน้ อยถึงปานกลาง”แม้จานวนผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมมีมาก แต่มาตรการลด
เครื่องนุ่งห่ ม ก๊าซเรื อนกระจกต่างๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนี้ เป็ นมาตรแบบสมัครใจเกือบทั้งหมด เช่น ฉลาก
คาร์บอน ฉลากแสดงความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็ นต้น ทั้งนี้ ผูผ้ ลิตต้องให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานเหล่านี้มากขึ้น เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มให้ความสาคัญกับปั จจัย
ความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงขึ้น
เครื่องจักรและ “ ผลกระทบปานกลางถึงสู ง ”เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความสาคัญต่อภาคการผลิตสินค้า
อุปกรณ์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอื่น และเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานค่อนข้างสูง ประกอบ
กับมีเรื่ องของมาตรฐานพลังงาน ฉลากสิ่งแวดล้อมกากับจานวนมาก ทาให้ผปู ้ ระกอบการต้อง
พัฒนาปรับปรุ งเทคโนโลยีอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมนี้มีจานวนน้อย
โดยเปรี ยบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ผลกระทบจึงยังไม่สูง
อุตสาหกรรม “ ผลกระทบน้ อย”สาหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบิน
เป็ นอุตสาหกรรมที่มีระดับการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกที่อาจไม่สูงโดยเปรี ยบเทียบกับ
อื่นๆ
อุตสาหกรรมอื่นๆ และมีมาตรการลดก๊าซเรื อนกระจกจากต่างประเทศที่หลากหลาย เช่น ระบบ
EU-FLEGT ของยุโรป การสนับสนุนการกักเก็บคาร์บอนผ่านการปลูกป่ า มาตรการ CORSIA
ของสายการบิน
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แต่ละสาขาที่จะกระทบ เช่น พลังงาน ซึ่ งใน
ภาคอุ ต สาหกรรมขนาดใหญ่ มีก ารปรั บตัวแล้ว แต่
SME ก็จะได้รับผลซึ่ งต้อ งมีการลงไปช่วยเหลือ การ
ขนส่ ง ต้องปรับตัว และสิ นค้าอาหารเครื่ องดื่มก็ตอ้ ง
ปรับตัว เรื่ องของยานยนต์ก็มีการปรับตัวในภาคชิ้ น
ส่ วนมากขึ้น สิ่ งทอเช่นกันที่ตอ้ งมีการปรับตัวในตัว
สินค้าของประเทศไทยการผลิตอะไรต่างๆแรงงานก็
ต้อ งได้รับการอบรมเพื่อ การปรับตัวเข้าสู่ สังคมการ
ผลิ ตคาร์ บอนต่ า ซึ่ งตอนนี้ มี การทาแผนเสริ มสร้า ง
พัฒ นาขี ด ความสามารถการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

https://mgronline.com

สรุ ป แนวทางการใช้โอกาสจากการพัฒนา
แบบปล่อยก๊าซเรื อนกระจกต่า ดาเนินการวางกลยุทธ์
ทางธุ ร กิ จ สี เ ขี ย ว (Green Ocean Strategy) ที่
ขับเคลื่ อ นธุ รกิ จด้วยการให้ความสาคัญสิ่ งแวดล้อ ม
และสามารถสร้างกาไรได้ไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กลุ่มผูเ้ ล่นรายย่อย กลุ่มสตาร์ทอัพ ในแต่ละ
อุตสาหกรรมต่างสามารถเข้าถึงโอกาสนี้ได้ พิจารณา
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สภาพแวดล้อ มทางธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมที่ต นเอง
เชี่ ยวชาญ ประเมิ นต้นทุนในการพัฒนาหรื อจัดหา
บุคลากร และประเมิ น เทคโนโลยีที่ จาเป็ นในการ
แก้ไขปั ญหาดังกล่าวในแต่ละอุตสาหกรรม วางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดและการเงิน ประชาสัมพันธ์กบั
กลุ่มผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้า ศึกษาข่าวสารและประเด็น
ด้า นสิ่ งแวดล้อ ม แนวโน้มส าคัญ ทางเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม นโยบาย/ระเบียบภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุ นและ
เตรี ย มความพร้ อ มผูป้ ระกอบการและภาคส่ ว นที่
เกี่ยวข้องของไทยในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรื อ น
กระจกต่าไปสู่ Thailand 4.0 มี ท้ งั ข้อเสนอโยสรุ ป
เช่นพิจารณาสิ ทธิประโยชน์ที่เหมาะสมเพื่อส่ งเสริ ม
การลงทุนในภาคเอกชน เช่น การยกเว้นภาษีการวิจยั
และพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่า การยกเว้นภาษีนา
เข้า เครื่ อ งจัก รเทคโนโลยีสู ง ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิตที่ปล่อยคาร์บอนต่า สร้างความ
ร่ ว มมื อ ระหว่ า งผู ้ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรม
เดี ย วกัน ในการร่ ว มมื อ กัน ดาเนิ น โครงการพัฒ นา
เทคโนโลยีที่สะอาด เช่น การร่ วมกันพัฒนาโครงการ
เพือ่ ขอรับทุนสนับสนุนจากสถาบันทางการเงิน หรื อ
องค์การระหว่างประเทศ และการถ่ายทอดทักษะใน
การใช้เครื่ อ งมือ เครื่ องจักร และเทคโนโลยีสะอาด
ระหว่างอุ ต สาหกรรม และสร้ างความตระหนัก ถึ ง
ช่ อ งทางในการเข้า ถึ ง ทุ น สนั บ สนุ น โครงการที่
เกี่ ย วข้อ งกั บ การลดก๊ า ซเรื อ นกระจก รวมถึ ง
กระบวนการขอรับทุ นสนับสนุ นให้แก่ ภาคเอกชน
ถ่ายทอดความรู ้ และความเข้าใจเรื่ องการปล่อยก๊าซ
เรื อนก ระจกในการผลิ ตและ บริ การระหว่ า ง
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ผูป้ ระกอบการในแต่ ล ะภาคอุ ต สาหกรรมร่ ว มกับ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ เป็ นต้น พร้ อ มทั้ง สร้ า งความ
ตระหนักเรื่ องผลจากการปล่อยของก๊าซเรื อนกระจก
ให้แก่ ผูบ้ ริ โภค และให้ข ้อ มู ล การปล่ อ ยก๊าซเรื อ น
กระจกของสิ นค้าและบริ การมากขึ้น โดยมี การร่ าง
แผนการเสริ มสร้างขีดความสามารถการดาเนิ นงาน
ด้านการเปลี่ ยนแปลงสภาพ ภูมิ อากาศของประเทศ
ไทยแล้ว
ต่อมา เสวนา เรื่อง “สถานการณ์ปัจจุบันของ
ไทย และแนวทางการดาเนินงานในอนาคต”
คุณอาริยะ ทวนทอง รองประธานฝ่ ายพัฒนา
บุค ลากร กลุ่ มชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ สภาอุ ต สาหกรรม
แห่ งประเทศไทย กล่ าวว่า การทางานในส่ วนของ
ชิ้ น ส่ ว น ย า น
ย น ต์ ที่ ก า ร
ทางานร่ วมกับ
เอกชนและ
แ ร ง ง า น แ ล ะ รั ฐ ก า ร เ ป็ น ร ถ ย น ต์ ห นึ่ ง คั น
ประกอบด้วยบริ ษทั ประกอบรถยนต์ และกลุ่มบริ ษทั
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งต้องเกื้อกูลซึ่ งกันและกันรถ
มีส่วนประกอบจาแนกได้ 9 กลุ่มใหญ่ มีชิ้นส่ วนราว
30,000 ชิ้น มีผผู ้ ลิตชิ้นส่วนมาก เกิดความหลากหลาย
ของตลาด เพิม่ เป็ นอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ภาพรวมของระบบ Supply Chain
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้ นส่ วน มี เครื่ อ งจักรกล
เครื่ องมือและอุปกรณ์ทางกล แม่พิมพ์ เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ จบั ชิ้ นงาน กลุ่ ม ผูป้ ระกอบรถจักรยานยนต์
ประกอบด้วย 8 บริ ษทั 8 โรงงาน ผูป้ ระกอบรถยนต์
นั่ง และกระบะจานวน 17 บริ ษทั และ23 โรงงาน ผู ้
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ประกอบรถยนต์ มี 10,000 คน ผูแ้ ทนจาหน่ าย และผู ้
ให้บริ การ 20,000 คน ด้าน ผูผ้ ลิ ตชิ้ นส่ วนยานยนต์
368 บริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
จานวน 122 บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตชิ้ นส่ วนจักรยานยนต์ 201
บริ ษทั รวมทั้งหมด 709 บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตชิ้นส่ วนขนาด
กลาง และขนาดเล็ก 1,700 บริ ษทั รวมผูผ้ ลิตชิ้นส่ วน
ยานยนต์ 450,000 คน อุ ต สาหกรรมสนับ สนุ น อี ก
100,000 คน คือรถยนต์มี 9 กลุ่ม มีโรงงานที่ประกอบ
รถยนต์ 23 โรงงาน 1700 บริ ษ ัท ขนาดเล็ ก รวม
คนงาน 7 แสนคน ยอดการผลิต มีนโยบาย 3 ล้านคัน
ผลิ ต อยู่ที่ 2 ล้า นคัน เท่ า นั้น ภาพรวมยอดการผลิ ต
ยอดขายรถยนต์ ปี นี้ ก็น่าจะเหมือนเดิม จริ งแล้วกาลัง
การผลิ ตอยู่ที่ 3 ล้านคัน ตัวเลข 1.0 ล้านๆบาท การ
พั ฒ น า หรื อ ก า รเดิ น อุ ตสา หก รรม ต้ อ งเน้ น ที่
เทคโนโลยี และคุ ณภาพจึ งจะเดิ น หน้าไปเทียบเท่ า
ประเทศอื่นๆอย่างเยอรมัน ซึ่ งตอนนี้ จีนก็กา้ วข้ามเรา
ไปแล้ ว และยัง มี ต่ อ เนื่ อง อุ ต สาหกรรมบริ การ
กระจายสิ นค้าการเงิน การทดสอบ การให้คาปรึ กษา
เฉพาะด้าน และ โลจิสติกส์อุตสาหกรรมต้นน้ า เช่ น
พลาสติก เหล็ก ยาง อิเล็กทรอนิ คส์ แก้ว และกระจก
สิ่ ง ทอและผลิ ตภัณฑ์เครื่ อ งหนัง สารเคมี น้ า มัน สี
และการชุ บผิ ว กลุ่ ม นโยบายที่ ส นั บ สนุ น ทั้ ง
สถาบันการศึกษา รัฐบาล สมาคม และผูป้ ระกอบการ
เป็ นต้น
อุตสาหกรรมต้นน้ า เช่น พลาสติก เหล็ก ยาง
อิเล็กทรอนิคส์ แก้ว และกระจก สิ่งทอและผลิตภัณฑ์
เครื่ อ งหนัง สารเคมี น้ า มัน สี แ ละการชุ บ ผิว กลุ่ ม
นโยบายที่ สนับสนุ น ทั้ง สถาบัน การศึ กษา รั ฐบาล
สมาคม และผูป้ ระกอบการเป็ นต้น
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โดยภาพรวมยอดการผลิ ต และยอดขาย ผล
การทบในทางที่“ดี” คือ ภาครัฐให้ความสนับสนุ นให้
ประเทศไทยเป็ น ศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ ผล
การทบในทางที่“แย่ ” คือ ปั ญหาเศรษฐกิจปั จจุบนั ทั้ง
ในประเทศไทยและทัว่ โลก คาดว่าจะฟื้ นปี 2018
ข้อ มู ล มู ลค่ าการส่ งออกของคลัสเตอร์ ยาน
ยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย ราว ปี 2558 Total
Export Value 1.2 ล้านล้านบาท มูลค่าการส่งออกยาน
ยนต์ & รถจักรยานยนต์ของประเทศไทย 642,529
ล้านบาท และมูลค่าการส่ งออกชิ้นส่ วนยานยนต์ของ
ประเทศไทย 556,723ล้านบาท
ช่ อ งว่า งเชิ ง ยุท ธศาสตร์ ใ นการพัฒ นาคลัส
เตอร์ยานยนต์และชิ้นส่ วน ระหว่างประเทศไทย กับ
ต่างประเทศ คือ คู่แข่งเน้นการออกแบ่ง และการสร้าง
ความแตกต่าง และคุณภาพ เทคโนโลยีการออกแบบ
ในส่ ว นของผู ้น า ซึ่ ง มี ค วามพร้ อ มทุ ก ด้า นรวมถึ ง
ทักษะแรงงาน และผลิตภาพ และผูต้ ามการสร้างการ
ได้ เ ปรี ยบในการแข่ ง ขั น คื อ ต้ น ทุ น ต่ า มี ต ลาด
ภายในประเทศขนาดใหญ่ตน้ ทุนต่า แรงงานราคาถูก
ทั้ง ประเทศเวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย อินโดนิ เซี ย
และประเทศไทย ซึ่ ง ต้องมีการยกระดับเทคโนโลยี
ยกระดับ คุ ณ ภาพ เพื่ อ การแข่ ง ขัน ด้า นต้น ทุ น ซึ่ ง
ประเทศไทยจะก้าวข้ามช่องว่างไปได้อย่างไร ต้องมี
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ให้มีทกั ษะเฉพาะด้านที่
สูงขึ้น และมีศูนย์ทกสอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ต้อง
ยกระดับเพิม่ ระดับ Technical & Skill
แนวทางการพั ฒ นา ให้ ป ระเทศไทยเป็ น
Auto-Technopolis ตามนโยบาย Thailand 4.0 คือ
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1. การพัฒนาด้ านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ใน
อุต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ้ นส่ วน ขอให้ภ าครั ฐ
จัด ตั้ง ศู น ย์ท ดสอบยานยนต์แ ละชิ้ น ส่ ว นยานยนต์
(Automotive Research and Testing Center : ARTC)
และศูนย์ทดสอบยางล้อ ณ สนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
2. การพัฒนาบุคลากรสาหรั บอุตสาหกรรม
ยานยนต์ และชิ้ น ส่ วน ขอให้ ภ าครั ฐ สนั บ สนุ น
งบประมาณสาหรับการดาเนินงานของสถาบันพัฒนา
บุ ค ลากรในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว น
อะไหล่ ย านยนต์ (Automotive Human Resource
Development Academy : AHRDA) ที่สมุทรปราการ
และขยายสาขาไปยังระยองและปราจีนบุรี
3. การพั ฒ นาระบบ Automation และ
Robotic ขอให้ภ าครั ฐ จัด ตั้ง สถาบัน เครื่ อ งจัก รกล
อัตโนมัติในการผลิต (Manufacturing Automatic and
Robotic Institute : MARI) โดยสนั บ สนุ น
งบประมาณผ่านสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
4. การส่ งเสริ มด้ านการวิจัย พัฒนา และการ
ออกแบบ ขอให้ภาครัฐ จัดตั้ง ศูนย์วิจยั และพัฒนา
ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ (Research Development and
Design :R&D2) โดยสนับ สนุ น งบประมาณผ่า น
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
5. การพั ฒ นาด้ า นสาธารณู ป โภคพื้น ฐาน
ขอให้การนิ คมอุตสาหกรรม (กนอ.) กาหนดพื้นที่การ
จั ด ตั้ งนิ คมอุ ตสาหกรรมด้ า นเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม ให้อยูใ่ นตาแหน่ งที่ใกล้กบั พื้นที่สนามชัย
เขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
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6 . ก า ร จั ด ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่ วนยานยนต์ ภายใต้
กอช. ขอให้มี ก ารจัด คณะกรรมการยานยนต์แ ละ
ชิ้ นส่ วนฯ ภายใต้ กอช. เพื่อ กาหนดทิศทางและ
นโยบายของอุตสาหกรรมให้มีความสอดคล้องกัน
การสนับ สนุ น นโยบายของรั ฐ บาลในการ
พัฒ นาอุ ต สาหกรรม S-Curve คื อ ต่ อ ยอด 5
อุตสาหกรรมเดิม และเติม 5 อุตสาหกรรมใหม่ เดิ ม
คือ แปรรู ปอาหาร การเกษตรชี วภาพ การท่อ งเที่ยว
เชิ ง สุ ข ภาพ และการท่ อ งเที่ ย วส าหรั บ ผูม้ ี ร ายได้ดี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ อ ั จ ฉริ ย ะ และยานยนต์ ส มั ย ใหม่
อุตสาหกรรม คือ เศรษฐกิจดิ จิทลั เชื้ อ เพลิงชี วภาพ
การบินโลจิสติกส์ การแพทย์ครบวงจร และหุ่ นยนต์
ซึ่งยานยนต์สมัยใหม่ การบินโลจิสติกส์ และ หุ่ นยนต์
ถือว่าเป็ นอุตสาหกรรมที่นามาพัฒนาเพื่อสิ งแวดล้อม
แม้ดูวา่ มีตน้ ทุนแต่วา่ เป็ นการลงทุนที่คุม้ ค่า
เ ท ค โ น โ ล ยี ย า น ย น ต์ ใ น อ น า ค ต
(TheAutomotive Technology of The Future)
ประกอบด้วย รถแบบHybrid เป็ นรถยนต์ ที่มีระบบ
การทางานของเครื่ องยนต์ที่ใช้เครื่ องยนต์สองระบบ
ทางานร่ ว มกัน โดยทั่วไปแล้ว หมายถึ งการทางาน
ร่ วมกันระหว่างระบบสันดาปภายในที่ใช้น้ ามันเป็ น
เชื้อเพลิงทางานร่ วมกับระบบมอเตอร์ไฟฟ้ า รถยนต์
EVคือ รถยนต์ พลังไฟฟ้ า (Electric Vehicle: EV) หรื อ
ว่ า จะเป็ นพลัง งานแบบ Fuel Cell เซลล์เ ชื้ อ เพลิ ง
คือ อุ ป กรณ์ ที่ ผลิ ต พลังงานไฟฟ้ าผ่านกระบวนการ
ทางเคมีไฟฟ้ า โดยการเปลี่ยนโมเลกุลไฮโดรเจนและ
ออกซิ เ จนให้ก ลายเป็ นพลังงานไฟฟ้ า โดยไม่ ผ่า น
ปฏิ กิ ริย าการเผาไหม้ จึ ง ไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด มลภาวะทาง
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อากาศ จึงเป็ นพลังงานสะอาด และยังมีประสิ ทธิภาพ
สู ง กว่ า เครื่ องยนต์ที่ ใ ช้พ ลัง งานจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงถึง 2-3 เท่า
รถไฟฟ้ าที่จะเข้ามา วันนี้ยงั ไม่รู้วา่ จะเป็ น EV
หรื อ อะไรคื อ ยัง ไม่ นิ่ ง การผลิ ตคื อ รถยนต์น า และ
ชิ้นส่วนตาม ชิ้นส่ วนยานยนต์มี 9 กลุ่ม 1. พาเวอร์เท
รน ส่ ว นส่ ง ก าลัง ไม่ อ ยู่ 2. แชนชี 3. ตัว ถัง 4.
ส่ วนประกอบภายใน 5. สายไฟ เครื่ อ งเช็ดกระจก 6.
ระบบควบคุ ม 7. พวงมาลัย 8. เบรก 9. อื่ น ๆ สวิท
กุ ญ แจ ยกเว้น กระจกมองข้า ง อาจไม่ ร อด เพระ
กระจกมองข้าง
ทักษะพื้นฐาน คือต้องมีSkill common skills
คือ เรื่ อ งนั้นๆในทักษะที่ควรมี คนที่ทางานทั้งหมด
แรงงานต้องเข้าใจดี จะเป็ นคนที่มีคุณภาพบวกSkill
ทักษะที่มาสนับสนุน การซ่อมบารุ งก็ตอ้ งใช้แบบนี้
นายอาริ ยะ กล่ าวอี กว่า หลังจากที่มี การท า
ความตกลงปารี สแล้ว ปี 2559 ก็ได้ไปดูรถไฟฟ้ าที่ตึก
ไทยคู่ฟ้าเลย ในต่างประเทศมี 6 ข้อ คือ การส่ งเสริ ม
ให้มีการผลิตรถไฟฟ้ า และสนับสนุ นการใช้รถไฟฟ้ า
พฤติกรรมการใช้รถไฟฟ้ าของโลก มีการลงทุนสร้าง
มาตรฐานเพือ่ ให้คนใช้ มีการทาอาแอนดี เพื่อที่จะให้
มีการจัดทาวัตถุดิบซึ่ งจีนคุ มอยู่ ประเทศไทยก็มีการ
หารื อ ตั้งแต่ปี 2559 อะไรที่เป็ นรู ปธรรมก็จะให้ คือ
รถไฟฟ้ าออกมาแล้ว 4 รู ปแบบ BEV มี 1,500 คัน รถ
มอเตอร์ไซค์ และรถบัส สถานีรถไฟฟ้ า 100 กว่าแห่ ง
มี ก ารส่ ง เสริ มการให้ มี ก ารใช้ ใ นพื้ น ที่ อย่ า งที่
มหาวิทยาลัยจุ ฬาลงกรณ์ ที่มี รถไฟฟ้ าวิ่งภายใน ซึ่ ง
หากรั ฐ บาลมี ก ารส่ ง เสริ ม ก็ จ ะไปได้ ไ วแน่ น อน
สาหรับรถไฟฟ้ า
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“ เราอยูใ่ นยุคเทคโนโลยีปั่นป่ วน การเปลี่ยน
ผ่าน มัน่ ใจได้อย่างไรที่รถไฟฟ้ าจะไม่เลี่ยนเป็ นโดรน
การเปลี่ยนแปลงเร็ วมาก ปั ญหาคือโปร์ดกั ส์ โพเสท
Peeper พัฒ นาอย่างไร ให้ถึง ศัก ยภาพ การเทรนนิ ง
การที่จะเออาตัวรอดได้ คือสมาร์ ท โพเส สมาร์ ทพิ
เพิล สมาร์ทโปร์ดกั ” อาริ ยะ กล่าว
คุณสุ กัญญา ภู่ พัฒนากุล ผูอ้ านวยการกอง
บริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน กรมการจัด หางาน
กระทรวงแรงงาน
กล่าวว่า กระทรวง
แรงงานได้มี ก าร
ด าเนิ น การ กอง
การจัด หางานก็ มี
การเตรี ย มการตามนโยบาย ผู ้สู ง อายุ ปี 2561 มี
ทั้งหมดร้อ ยละ 16 แล้ว เป็ นข้อ มู ล ปี 2561 เด็ก 100
คน มี ผูส้ ู งอายุ 96 คน อนาคตอาจจะมากกว่านี้ ตาม
สัดส่วนมีความใกล้เคียงแล้ว และตรงนี้นโยบายต่างๆ
ก็ มี ก ารพู ด ถึ ง มากขึ้ น และคนที่ เ กษี ย รไปแล้ว ก็ มี
ทัก ษะในการท างานอยู่ และภาวการณ์ ทางานของ
สานักงานสถิติแห่งชาติ กาลังแรงงาน 38 ล้านคน ผูม้ ี
งานทา 37 ล้านคน ข้อมูลปี 2561 ภาพทางประชากร
ยังไม่น่ากลัวอะไรมากหนัก ต่างกันเพียงเล็กน้อย
ผู ้มี งานท า 37 ล้ า นคน มี ก ลุ่ มนายจ้ า ง
ผูป้ ระกอบการที่มีธุรกิจส่ วนตัว ข้อมูลของสานักงาน
สถิติแห่งชาติมีหลากหลาย และในโดยเฉลี่ยผูท้ ี่อยูใ่ น
แรงงานเอกชน มีจานวน 13 ล้านคน อายุส่วนใหญ่อยู่
ที่ 40-49 ปี หากรวมอายุ 50 ปี อยูท่ ี่ 4 ล้านกว่าคน ซึ่ ง
การพัฒนาควรอยูก่ ลุ่ ม ไหน ส่ วนใหญ่ผูท้ างานอยู่ที่
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อายุ 40-49 ปี ซึ่ งการเสริ มทักษะจะเป้ นอย่างไร อายุ
30- 40 ปี แต่ละอุตสาหกรรม มีการจาแหนกแล้วปี
2560 ก็มีคนทางานด้านการเกษตรนั้นมีมากที่สุด การ
ที่จะมีการสื่ อสารกันเรื่ องรถยนต์น้ นั ต้องมีการศึกษา
หากจะแบ่งตามอุตสาหกรรม 10 อุตสาหกรรม ก็จะมี
5 แสน 4 คนที่ทาในส่ วนของอุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมดิ จิตอลยังไม่ มีตวั เลขที่ชัดเจน ซึ่ งก็ยงั
ไม่มากในการที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ งการกระจายตัว
ตามอุตสาหกรรม อายุ 45 ปี ลงมากก็เริ่ มลดลง จะอยู่
ตรงกลางๆมากกว่า การกระจายตัวอยูท่ ี่อายุ 25-40 ปี
รายได้ อ ยู่ ที่ เฉลี่ ย 14,000 คน อุ ต สาหก รรม
อิเล็กทรอนิ กส์ จะอายุยงั น้อย อายุ 40 ปี ก็จะหายไป
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีกระจายตัวในการจ้าง
งาน อายุ 25 ปี จะอยู่ในนอกระบบเกษตร และการ
ท่องเที่ยว
คุ ณสุ กัญญา กล่ าวอี กว่า ก็มีการสารวจจาก
ภาคเอกชน และมี ก ารวางแผนก าหนดนโยบาย
ออกมา ปี 2562 ที่จะมีการจบ คือมีการยกระดับฝี มื อ
แรงงาน ในอนาคต เพือ่ การรองรับการจ้างงานในอีอี
ซี มี การส่ งเสริ มเรื่ อ งผูส้ ู ง อายุ ยุวแรงงาน และคน
พิก าร และผูท้ ี่ จ ะพ้น โทษ ก็ มี ก ารเชิ ญ ในส่ ว นของ
ผูป้ ระกอบการทาMOU มีการลงนามร่ วมกัน อยู่ และ
มี ยุว เยาชน และผูพ้ น้ โทษในอนาคตที่ จ ะมี ก ารท า
MOU ซึ่ ง ในส่ วนของการพัฒนาทัก ษะเพื่อ ให้เ ข้า สู่
การจ้า งงานในอาชี พ ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบซึ่ ง ยัง ไม่ มี
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ระ ท บด้ า น แ รง งา น แ ล ะ
ประกันสังคมที่จะมีการปรับสิ ทธิประโยชน์เพื่อให้มี
การเปลี่ยนแปลงปรับปรุ งให้สอดคล้อง และยังมีเรื่ อง
แรงงานข้ามชาติที่ตอ้ งมี การทาMOU กับ 4 สัญชาติ
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และยังมีนโยบายการพัฒนาเป็ นอีเซอร์วิส และมีการ
ทาศูนย์ขอ้ มูล การออกกฎหมายค่าจ้างรายชัว่ โมง
“ในส่ ว นของสถาบัน การศึ กษา ที่ จ ะมี ก าร
ปรับหลักสูตรใหม่ๆที่เพิม่ มากขึ้นในการจัดการศึกษา
แผนนโยบายในการที่จะมาดู เรื่ องผลกระทบจะเป็ น
อย่างไร ด้วยภารกิจของกระทรวงแรงงานมีการดูแล
ทุกกลุ่ม ซึ่ งเราก็มีการให้การฝึ กอาชีพเพิ่มเติม หากมี
ความต้อ งการในการพัฒ นาตัว เองอย่ า งไร หรื อ
ต้องการเปลี่ยนงาน เปลี่ยนทักษะไปเลยก็ได้” คุณสุ
กัญญา กล่าว
คุณ มานิ ต ย์ พรหมการี ย์ กุล ประธานสภา
องค์ก ารลู ก จ้า งแรงงานยานยนต์แ ห่ ง ประเทศไทย
กล่ า วว่ า ภาวะโลก
ร้ อ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี
ผลกระทบต่อ ทุกคน
ในโลกนี้ ซึ่ งประเทศ
ไทยได้มี แ นวคิ ด ใน
การพัฒนาEEC สนับสนุนการลงทุน 3 จังหวัด ชลบุรี
ระยอง ฉะเชิ ง เทรา ให้ใ ช้เ ทคโนโลยีร ะดับ สู ง ซึ่ ง
รัฐบาลมองว่าจะมีการผลิตรถไฟฟ้ า และให้ประเทศ
ไทยผลิตรถไฟฟ้ าส่ งออก ซึ่ งอุตสาหกรรมก็ผลิตEco
Car ปั จจุบนั ก็ส่งเสริ มรถไฟฟ้ า กลุ่มยานยนต์ที่ผลิ ต
รถยนต์ก็กระทบกับภาวะเรื อนกระจก และมีแผนใน
การใช้ฟอสซิ สที่ส่งผลกระทบกับสิ่ งแวดร้อนตอนนี้
Eco Car รถกะบะจะเป็ นไฮบริ ด ใช้น้ ามัน ผสมกับ
ไฟฟ้ า โดยระบบโครงสร้ า งในประเทศไทยมี ก าร
ส่ งเสริ ม ในการลดภาษีในการดึ งดู นักวิจยั นักลงทุน
แล้ ว ชา วบ้ า น ชุ ม ชน ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ต ้ อ งไ ด้ รั บ
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ผลกระทบหรื อได้ประโยชน์อะไรจากการอยูใ่ นพื้นที่
ซึ่ งตรงนี้ จากการที่ไ ด้เรี ยนรู ้กบั ผลกระทบที่เกิดขึ้น
คือ มี การนาถ่ านหิ นมาใช้ในอุ ตสาหกรรมไฟฟ้ าอยู่
สิ่ ง ที่จ ะกระทบกับแรงงานคือ ชิ้ นส่ วนรถยนต์ เช่ น
หม้อ น้ า ถังน้ ามัน ชิ้ นส่ วน 3 หมื่นกว่าชิ้นก็จะลดลง
กระทบต่อ การจ้างงานแนวนอน ซึ่ งเราได้ไ ปเรี ยนรู ้
เรื่ องรถไฟฟ้ าแล้วในประเทศจีน ซึ่ งเขาได้มีการผลิต
รถไฟฟ้ าแล้ว ซึ่ งในสายการผลิตนั้นยาวมาก แต่การ
ใช้ก ารผลิ ต 20 นาที รถวิ่งออกได้แล้ว ประเทศจี น
เปลี่ยนรวดเร็ วมาก ซึ่ งในประเทศจีนปั กกิ่งมีอ ากาศ
เป็ นมลพิษ แต่ตอนนี้ ไม่มีแล้วเพราะรถที่เข้าสู่ ปักกิ่ ง
เป็ นรถไฟฟ้ าหมดแล้ว ซึ่ ง ประเทศไทยยัง ไม่ มีก าร
ปรับตัว ซึ่งการที่จะผลิตรถไฟฟ้ า จะมีการปรับตัวใน
การบริ ห าร ตู ้ป ลั๊ก ในการเสี ย บไฟฟ้ ายัง ไม่ มี ซึ่ ง
ประเทศจีนเขามีตลอดทุกที่
คนงานมี ก ารคุ ย กัน เรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลง
และมีการนารถเล็กๆเป็ นรถไฟฟ้ า เป็ นลูปในการยก
ของ ขนส่งแล้วภายในโรงงาน นี่ก็เป็ นการปรับตัว ซึ่ ง
หล า ย บริ ษั ท มี ก า รปรั บตั ว ใ น ก า รศึ ก ษ า ด้ า น
เทคโนโล ยี ใ หม่ ใ น การผลิ ต แล้ ว ในส่ วนขอ ง
อุตสาหกรรมอาหาร รถไฟฟ้ าเราปรับตัวอย่างไรใน
ส่วนของแรงงาน
คุณมานิ ต ย์ กล่าวอี กว่า วันนี้ เป็ นการปฏิวตั ิ
อุ ต สาหกรรมครั้ งที่ 4 เนื่ อ งจากระบบ Artificial
Intelligence (AI) ไม่ของสวัสดิ การ ไม่กินไม่ เที่ยว
และAI มีความแม่นยา และไม่ตอ้ งลงทุนมาก เป็ นการ
ลงทุ นครั้งเดี ย วคุ ม้ กว่าการจ้างงานคน แล้วคนงาน
หายไปไหน มี ก ารจ้า งงานนัก ศึ ก ษาฝึ กงานเข้า มา
ทางาน ได้เงินได้การเรี ยนรู ้แต่ว่ามีปัญหาเรื่ อ งความ
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ปลอดภัย ในการท างาน และการอ้า งเอาเอไอมาใช้
เพราะเขาต้องการที่จะพัฒนาทางธุรกิจเพือ่ ให้ทนั กลุ่ม
อื่ น ๆ ซึ่ งคนงานต้อ งหายไปเป็ นครึ่ ง หลายที่ หลาย
บริ ษทั มี การนาคนงานมากองไว้ อยู่ขา้ งนอกไม่ ไ ด้
ออกและดูแล แต่เมื่อมีคนออกจากงานเกษียณอายุไม่
มีการจ้างงานเพิม่ ซึ่งทางเราได้มีการยืน่ หนังสื อต่อรัฐ
ให้เข้ามาดู แลปั ญหาคนไม่ มีงาน ที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ ย นแปลงตรงนี้ 30-40 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ใน
ฐานะที่เราเป็ นคนงาน รับบาลต้องมีความชัดเจนใน
การมีมาตรการดู แล และมี การอบรมพัฒนาคน เมื่ อ
ประเทศจีน มี ก ารพัฒ นาคนแล้ว รถไฟฟ้ าที่ มณฑล
กวางสี เขาไม่ ต ้อ เสี ย บปลั๊ก ไฟฟ้ าแล้ว แค่วิ่ง ผ่า น 2
กิโลเมตร เติมไฟฟ้ าเต็มแล้ว
“การจะเปลี่ยนแปลงอะไร ก็ตอ้ งรอนโยบาย
รัฐบาลในการมีนโยบาย ซึ่งเมื่อเป็ นอย่างนี้แรงงานได้
ส่งตัวแทนเข้าสภาแล้ว 2 คน การแก้ไขปั ญหาของชน
ชั้นใดก็ตอ้ งชนชั้นนั้นมาแก้ปัญหา” คุณมานิต กล่าว
รศ.ดร.กิริย า กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มี 15 รายที่มีแผน
ในการผลิ ต รถยนต์ EV
แล้ว หากจะมีการเก็บภาษี
สี เขี ยว ก็ เ ป็ น ป ระ เด็ น
ประชาชนไม่พอใจ ซึ่ งใน
ส่วนของฝรั่งเศสเราก็เห็น
ปั ญหาประท้วงกันอยูใ่ นการที่จะมีการจัดเก็บภาษีสี
เขียว ที่ประเทศนอเวย์ จะเห็นว่ามีการบริ หารจัดการมี
ความพร้อ ม เยอรมันก็เริ่ มในการปรับตัว มี การช่ วย

ด้วยงบประมาณ มี ช่ อ งทางพิเ ศษให้ด้วย และญี่ปุ่ น
และก็มีแท่นชาร์หัวแบบเดียวกันชาร์ทได้ทุกที่ มีการ
ลดภาษีให้กบั ผูซ้ ้ื อรถยนต์EV ประเทศไทยเริ่ ม มีการ
ส่ ง เสริ ม แล้ว และปี 2021 มี เ ป้ าในการผลิ ต และมี
เป้ าหมายแล้วในการผลิตรถไฟฟ้ า มีการออกกฎหมาย
การทาวิจยั เชิงลึก มี การศึกษาวิจยั EVแบตเตอรี่ เป็ น
อย่างไร ปี 2017 มีการสร้างปั้ ม มีอุตสาหกรรมขอการ
สนับสนุนการสร้างโรงงานรถไฟฟ้ า
เหลื อ ชิ้ น ส่ ว น 1,500-5,000 ชิ้ น ที่ จ ะยัง
เหลื ออยู่เมื่อ มี การปรับตัวเป็ นรถไฟฟ้ า และรถยนต์
ไฟฟ้ าประกอบใช้เวลาน้อ ยลง และมี การบารุ งรักษา
น้อ ยลง ซึ่ ง ก็ จ ะเห็ น ว่า มี ผ ลกระทบต่ อ การจ้า งงาน
ชัดเจน กลุ่มเสี่ ยงคือเครื่ องยนต์ พาเวอร์เทรน ที่เสี ยง
ที่สุด แต่วา่ อาจมีการอัพเกรดเทคโนโลยี และกระทบ
กับแรงงานเท่าไร มีตวั เลขกระทรวงอุตสาหกรรม 7
แสนคน ชิ้นส่วน 162 รายการ 51 รายการที่กระทบ มี
ผูผ้ ลิตชิ้ นส่ ง 999 บริ ษทั กระทบแรงงาน 3 แสนกว่า
คน 999 บริ ษทั 55 เปอร์เซ็นต์ที่ส่งกาลัง และแม่พิมพ์
ต่อ มา และระบบเบรก ต่ อ มา ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ในส่ ว น
ของกลุ่มระบายความร้อน 62 เปอร์เซ็นต์ เชื่อเพลิงก็
ถังน้ ามัน
ช่ ว งล่ า ง คื อ ระบบเบรค และอื่ น ที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบ นอกจากภาคอุตสาหกรรมยังมีผลกระทบ
มากกว่า นั้น อย่า งภาคเกษตร ความต้อ งการน้ า มัน
ลดลง ความต้องการไฟฟ้ าสูงขึ้น เป็ นต้น
ดร.กริ ย า กล่ า วอี ก ว่ า ประเทศจี น มี ก าร
ปรับตัวชัดเจนไปแน่ หากประเทศไทยไม่ไปด้วยอาจ
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เสี ยพื้นที่ในการตลาดด้านรถไฟฟ้ า ซึ่ งจะไปอย่าไร
เป็ นการเปลี่ยนผ่านที่กระทบกับโครงสร้าง ที่ทาให้มี
ทั้งคนที่ได้ประโยชน์และคนที่เสี ยประโยชน์ การจะ
อยู่ร่วมกันอย่าไร หากเลื อกที่จะไปกับEV Car ร้อ ย
เปอร์เซ็ นต์ แต่ยงั มี แบบเดิ มอยู่ดว้ ยมีสัดส่ วนในการ
เปลี่ ยนแปลงครั้งใหญ่มีการกระจายผลประโยชน์มี
ผลได้ผลเสี ย ซึ่ งต้องมีการจัดการให้คนได้ประโยชน์
ดู แลคนเสี ยประโยชน์ หรื อ จะเดิ นไปด้ว ยกัน มี การ
จัดสรรผลประโยชน์ร่วมกันเพือ่ การเปลี่ยนผ่านที่เป็ น
ธร รม แล ะ เพื่ อ ก า ร รั ก ษ า ผ ล ปร ะ โย ช น์ ท า ง
อุตสาหกรรม
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ความหวาดกลัว โลกาภิ ว ตั น์ ท าให้ค นไม่ ก ล้า ที่ จ ะ
เปลี่ยนผ่าน ซึ่ งเยอรมันก็เป็ นตัวอย่างที่ดีที่จะไม่ยอม
ทิ้ ง ใครไว้ข ้ า งหลั ง มองมิ ติ สั ง คม การกระจาย
ผลประโยชน์ อ ย่า งไร ในส่ ว นของประเทศไทย
แรงงานหลายกลุ่ ม บางส่ วนอาจปรับทักษะได้ และ
เกิ ด งานใหม่ ๆ มาหมุ น ตลาดแรงงาน แต่ แ รงงาน
บางส่ วนก็ไม่สามารถที่จะปรับได้ ซึ่ งบทบาทรัฐใน
การเตรี ยมความพร้อ มตรงนี้ ยังไม่ ไ ด้มีความชัดเจน
ซึ งต้อ งคิดว่าจะสร้างตลาดแรงงาน หรื อ ว่ามี ระบบ
อะไรมารองรับ เพื่อ ไม่ ทิ้งใครไว้ขา้ งหลังเมื่ อ มี การ
พัฒนา

ตอนนี้ กระแสความหวาดกลั ว จึ ง ท าให้
สหรัฐอเมริ กาได้โดนัลด์ ทรัมป์ เป็ นประธานาธิ บดี
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สรุปผลสารวจภาวะการทางานของประชากร เดือนมีนาคม 2562
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ข้อมูลจาก :
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http://www.nso.go.th สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ผู้ ประกั น ตน ม. 39 ที่ สิ้ น สภาพติ ด ต่ อ
ประกันสั งคมด่ วน! ก่อน 19 เม.ย.62 นี้

ส านั ก งานประกัน สั ง คม (สปส.) โดย นาย
อนั น ต์ ชั ย อุ ท ั ย พัฒ นาชี พ เลขาธิ ก ารส านั ก งาน
ประกั น สั ง คม กระทรวงแรงงาน กล่ า วถึ ง การ
ดาเนินการช่วยผูป้ ระกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพให้
กลับเข้าสู่ ระบบประกันสังคมเพื่อ รับความคุม้ ครอง
เช่ น เดิ มอี ก ครั้ ง นั้น ขณะนี้ สปส.ได้เ ปิ ดโอกาสให้
ผู ้ป ระกั น ตนมาตรา 39 ที่ สิ้ น สภาพกลั บ เป็ น
ผูป้ ระกันตนอีกครั้ง โดยได้ส่งหนังสื อแจ้งไปยังกลุ่ม
ผูม้ ีสิทธิจานวน 777,228 คน และจากผลการติดตาม
มีผูป้ ระกันตนติดต่อ กลับสู่ ระบบประกันสังคมแล้ว
ขณะนี้ จานวน 375,826 คน (ตัวเลข ณ วันที่ 1 เม.ย.
62) คงเหลื อผูป้ ระกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพอี ก
จานวนหนึ่ ง ตนจึงขอให้ผปู ้ ระกันตนมาตรา 39 ที่จะ
คื น ส ภ า พ รี บ ด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต่ อ ที่ ส า นั ก ง า น
ประกันสังคมกรุ งเทพมหานครพื้นที่ ในจังหวัด ต่างๆ
สาขาทุกแห่ง ตามที่ผปู ้ ระกันตนสะดวก หรื อส่ งแบบ
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ค าขอกลับ เป็ นผู ้ป ระกัน ตน (สปส. 1-20/1) ทาง
ไปรษณี ย ์ หรื อ แสดงความประสงค์ขอกลับโดยแจ้ง
เลขประจาตัวประชาชน พร้อมทั้งชาระเงินสมทบงวด
แรก 432 บาท ที่ เ คาน์ เ ตอร์ เ ซอร์ วิส (7-11) หรื อ
เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารกรุ งศรี อ ยุธยา
และธนาคารธนชาติ หรื อ ที่ เ คาน์ เ ตอร์ ไ ปรษณี ย ์
(ระบบ Pay at Post) หรื อเคาน์เตอร์เซ็นเพลย์ (บริ ษทั
ห้างเซ็นทรัล) โดยด่วนโดยจะสิ้ นสุ ดภายในวันที่ 19
เมษายน 2562 ทั้งนี้ ผูป้ ระกันตนมาตรา 39 ที่สิ้ น
สภาพ สามารถตรวจสอบรายชื่ อ ผูม้ ี สิท ธิ ก ลับ เป็ น
ผู ้ป ระกัน ตนได้ที่ เ ว็ บ ไซต์ www.sso.go.th หรื อ
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ ไ ด้ ที่ ส านั ก งาน
ประกันสังคม ทุกสาขาทุกแห่ง ทัว่ ประเทศ
(รายงานโดย วาสนา ลาดี)

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ใหม่ ทางาน 20 ปี จ่ าย
ค่ าชดเชย 400 วัน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ผูส้ ื่อข่าวรายงานว่า
เว็บไซต์ราชกิจจานุ เบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ
คุ ้ม ครองแรงงาน (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยผูร้ ั บ
สนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรัฐมนตรี ซึ่ งมีเนื้ อหาสาคัญรายมาตราที่สาคัญ
ไว้ดงั นี้ พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2562
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ให้ลูกจ้างต้องไปเป็ นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ จะต้อง
ได้รับ ความยิน ยอมจากลู ก จ้างคนนั้นก่ อ น และให้
นายจ้างใหม่ตอ้ งรับใหม่ท้งั สิทธิและหน้าที่ ที่ลูกจ้างมี
อยูเ่ ดิมนั้นตามไปด้วยทุกประการ
(4) มาตรา 17/1 ในกรณี ที่นายจ้างบอกเลิ ก
สัญญาโดยไม่แจ้งล่วงหน้าก่อน นายจ้างต้อ งจ่ายเงิน
ให้ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างที่ลูกจ้างต้องได้รับ นับแต่วนั ที่
ให้ลูกจ้างออกจากงานจนถึงวันที่การเลิกสัญญาจ้างมี
ผล โดยให้จ่ายในวันที่ลูกจ้างออกจากงาน
(1) มาตรา 2 กาหนดให้กฎหมายฉบับนี้ มีผล
บังคับ เมื่ อพ้นกาหนด 30 วัน นับแต่วนั ประกาศใน
ราชกิจาฯ
(2) มาตรา 9 ก าหนดให้ น ายจ้า งต้อ งเสี ย
ดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างผิดนัดร้อยละ 15 ต่อ
ปี ในกรณี ดงั นี้
- นายจ้างไม่ คืน หลัก ประกัน ที่เป็ นตัว เงิ น
- นายจ้า งไม่ จ่ า ยค่ า บอกกล่ า วล่ ว งหน้ า
- นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง , ค่าล่ วงเวลา , ค่า
ทางานในวันหยุด , ค่าล่วงเวลาในวันหยุด หรื อ เงิน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- นายจ้างไม่ จ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 118
ค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 120-122
- นายจ้า งไม่ จ่า ยเงิน กรณี หยุดกิ จการตาม
มาตรา 75 หรื อเงินอื่นๆที่นายจ้างต้องจ่าย
(3) มาตรา 13 ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงตัว
นายจ้าง หรื อในกรณี ที่นายจ้างเป็ นนิ ติบุคคล และมี
การเปลี่ยนแปลง โอน ควบกับนิ ติบุคคลใด และมีผล

(5) มาตรา 34 และ 57/1 ให้ลูกจ้างมีสิทธิลา
เพือ่ กิจธุระอันจาเป็ นได้ปีละไม่น้อยกว่า 3 วันทางาน
และต้องได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทางานปกติ
(6) มาตรา 41 และ 59 ให้ลูกจ้างที่ต้ งั ครรภ์มี
สิทธิลาเพือ่ ตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร โดยให้ถือเป็ น
วันลาเพือ่ คลอดบุตร
ทั้งนี้ กฎหมายใหม่ กาหนดให้คลอดบุตรลา
ได้ไม่ เกิน 98 วัน และได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทางาน
ปกติ แต่ไม่เกิน 45 วัน และให้นับรวมวันหยุดที่ มีใน
ระหว่างวันลาด้วย
(7) มาตรา 53 ลู กจ้างทั้งชายและหญิงต้อ ง
ได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด หากทางานในลักษณะ คุณภาพ
และปริ มาณเท่ากัน หรื องานที่เทียบแล้วมีค่าเท่าเทียม
กัน
(8) มาตรา 70 กาหนดลักษณะของการจ่าย
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าอื่นๆ
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- หากตกลงจ่ ายเป็ นรายเดื อ น รายวัน ราย
ชัว่ โมงที่ไม่เกินรอบการจ่าย 1 เดือน ให้จ่ายเดือนละ
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง
-หากตกลงเป็ นอย่างอื่นให้จ่ายตามที่ตกลง
กัน
- หากมีการเลิกจ้าง ให้จ่ายภายใน 3 วันนับ
แต่วนั ที่เลิกจ้าง
(9) มาตรา 75 ในกรณี ที่ น ายจ้า งมี ค วาม
จาเป็ นต้อ งหยุดกิจการทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นการ
ชั่ว คราว ซึ่ งมิ ใ ช่ เ หตุ สุด วิสัย ให้น ายจ้างจ่า ยเงิน ไม่
น้อยกว่า 75 % ของค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ โดยต้องจ่าย
ก่ อ นหยุด กิ จ การตามระยะเวลาที่ น ายจ้า งไม่ ไ ด้ใ ห้
ลูกจ้างทางาน ตามที่จะมีการตกลงกันหรื ออย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
(10) มาตรา 118

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์

- หากลู ก จ้า งไม่ ป ระสงค์จ ะย้ายไปที่ใ หม่
ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็ นหนังสื อภายใน 30 วัน
นับ แต่ ว นั ที่ ปิ ดประกาศ หรื อ นับแต่ วนั ที่ ยา้ ยสถาน
ประกอการ (หากนายจ้างไม่ แจ้งก่อน) และให้ถือว่า
สัญญาจ้า งสิ้ นสุ ด ลง ณ วันที่ ยา้ ย โดยลู กจ้างมี สิท ธิ
ได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าค่าชดเชยตามมาตรา
118
- ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษภายใน 7 วัน
นับแต่วนั ที่สญ
ั ญาสิ้นสุด
- หากนายจ้า งไม่ จ่ า ย ต้อ งยื่น ค าร้ อ งต่ อ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากลูกจ้าง
- คณะกรรมการสวัส ดิ ก ารแรงงาน ต้อ ง
พิจารณาคาร้องภายใน 60 วัน และแจ้งคาสั่งภายใน
15 วัน นับแต่มีคาสัง่ ออกมา

- กาหนดให้ลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ
10 ปี แต่ไม่ ครบ 20 ปี ให้จ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน

- เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเห็นว่า
นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยฯ นายจ้างต้องจ่ายภายใน 30
วัน นับแต่วนั ที่ทราบคาสัง่

- กาหนดให้ลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ
20 ปี ขึ้นไป ให้จ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 400 วัน

- เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเห็นว่า
นายจ้างไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยฯ ให้แจ้งให้ท้ งั นายจ้าง
และลูกจ้างทราบ

(11) แก้ไ ขมาตรา 120 เรื่ องการย้ายสถาน
ประกอบการใหม่ โดยกาหนดดังนี้

- หากไม่ เห็ นด้วยกับคาสัง่ ต้องอุทธรณ์ต่อ
ศาลแรงงานภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ทราบคาสัง่

- นายจ้า งต้อ งปิ ดประกาศแจ้ง ให้ลู ก จ้า ง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนย้าย โดยต้อ ง
ระบุชื่อลูกจ้างที่จะถูกย้ายในประกาศด้วย

- หากนายจ้างเป็ นฝ่ ายอุทธรณ์ ต้อ งวางเงิน
ตามจ านวนที่สั่ง จึงจะฟ้ องคดี ไ ด้ และเมื่ อ ศาลมี ค า
พิพากษา ให้ถือว่าการดาเนินคดีอาญาระงับไป
(รายงานโดย บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์)

- หากนายจ้างไม่ปิดประกาศ ให้นายจ้างจ่าย
ค่าชดเชยพิเศษ เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน
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3 ฝ่ าย ร่ วมเปิ ดตั วแผนงานระดับชาติ ว่า ด้ วย
งานที่มีคุณค่ าฉบับแรกของประเทศไทย พ.ศ.
2562 - 2564
เมื่อ วันที่ 11 เมษายน 2562 ในโอกาสฉลอง
ครบรอบหนึ่ งร้ อ ยปี แห่ ง ความร่ วมมื อ ระหว่ า ง
ประเทศไทยกับ ไอแอลโอ รัฐบาล องค์กรนายจ้า ง
และองค์กรลูกจ้างร่ วมเปิ ดตัวแผนงานระดับชาติว่า
ด้วยงานที่มีคุณค่าฉบับแรกของไทยที่มุ่งส่ งเสริ มและ
พัฒนางานที่มีคุณค่า

รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงาน สภา
องค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้าง
สมาพัน ธ์แ รงงานแห่ ง ประเทศไทยและส านัก งาน
แรงงานระหว่างประเทศประจาประเทศไทย กัมพูชา
และสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ได้ลง
นามในบันทึกความเข้าใจเรื่ อง แผนงานระดับชาติว่า
ด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ” 2564
ในงานหุ ้นส่ วนเพื่อ งานที่มี คุณค่า ที่จดั ขึ้นเพื่อ เฉลิ ม
ฉลองครบรอบหนึ่ งร้ อ ยปี แห่ ง การก่ อ ตั้ง องค์ก าร
แรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) และการเป็ น
สมาชิ ก ไอแอลโอ ของประเทศไทย (พ.ศ. 2462-

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์

2562) โดยมีผูเ้ ข้าร่ วมงาน 350 คน และงานหุ ้นส่ วน
เพือ่ งานที่มีคุณค่า
พล.ต.อ.อดุล ย์ แสงสิ งแก้ว รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีกล่าวว่าการเปิ ดตัว
แผน งาน ระดั บ ชา ติ ว่ า ด้ ว ยงาน ที่ มี คุ ณค่ า เป็ น
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมุ่งมัน่ ของประเทศไทยใน
การยืน หยัด เคี ย งคู่ กับ ไอแอลโอ เพื่อ ส่ ง เสริ ม การ
คุม้ ครองสิ ทธิแรงงาน สร้างความยุติธรรมทางสังคม
รวมถึงเป็ นการแสดงถึงความพร้อมที่ทุกฝ่ ายจะจับมือ
กันก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 2 อย่างมัน่ คง
แผนงานระดับชาติว่า ด้วยงานที่มีคุณค่าเป็ น
กรอบการทางานหลักของ ไอแอลโอ ในการให้การ
สนั บ สนุ น ประเทศสมาชิ ก โดยมี เ ป้ าหมายการ
ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ผ ล ลั พ ธ์ ที่ ชั ด เ จ น ต า ม ล า ดั บ
ความส าคั ญ นายแกรม บั ก เลย์ ผู ้ อ านวยกา ร
สานัก งานแรงงานระหว่างประเทศประจ าประเทศ
ไทย กั ม พู ช า และสา ธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว กล่ า วว่า ประเทศไทยเป็ นหนึ่ งใน
ประเทศสมาชิ ก ผูก้ ่ อ ตั้ง องค์ก ารแรงงานระหว่า ง
ประเทศ การลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่ องแผนงาน
ระดับ ชาติ ว่ า ด้ ว ยงานที่ มี คุ ณ ค่ า เป็ นช่ ว งเวลาที่ มี
ความส าคัญ ทางประวัติ ศ าสตร์ ข องความสัม พัน ธ์
ระหว่ า งประเทศไทยและ ไอแอลโอ ที่ เ วี ย นมา
ค รบ รอ บ 10 0 ปี ใ น ปี นี้ นั บ เป็ น ค รั้ ง แร ก ใ น
ประวัติ ศ าสตร์ ที่ อ งค์ก รไตรภาคี ใ นประเทศไทยมี
ฉัน ทามติที่ จะด าเนิ น งานร่ ว มกัน ภายใต้แผนนี้ เพื่อ
ส่ งเสริ ม ให้เกิ ดงานที่มีคุณค่าในประเทศไทยและใช้
เป็ นแนวทางในการทางานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดในปี ที่
จะมาถึง
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แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของ
ประเทศไทยสอดคล้อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ข อง
รั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจัก รไทยและเป้ าหมายการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนของสหประชาชาติ การดาเนิ นงานตาม
แผนงานระดับชาติเป็ นความร่ วมมื อระหว่างภาครัฐ
องค์กรนายจ้างและองค์กรลู ก จ้า ง โดยได้รั บความ
ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นวิ ช าการจาก ไอแอลโอ และการ
สนับสนุนจากนานาประเทศ

1. การส่ งเสริ ม สภาพแวดล้อมที่เอื้ อ อ านวย
ต่อการเติบโตของการจ้างงานที่ดีและมีประสิทธิผล

เป้ าหมายแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มี
คุณค่าของประเทศไทย (ปี พ. ศ. 2562-2564) มีดงั นี้

(รายงานโดย www.ilo.org/asia/media)

2. การสร้ า งความเข้ม แข็ง ในการคุ ม้ ครอง
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่เปราะบาง และ
3 . ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก า ร ก า กั บ ดู แ ล
ตลาดแรงงานให้ส อดคล้อ งกับ มาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศ
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