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 100 ปี ILO : บทเรียนทางประวัติศาสตร์และการเมืองโลก  

 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 พงศ์พงัน 

AROM PONGPANGAN FOUNDATION-LABOUR RESOURCE CENTRE 

ก่อตัง้ปี 2526 (Establishment on 1983) 

51/109 ซอยงามฉวี ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 โทรศพัท์ 0-2516-1589 โทรศพัท/์โทรสาร 0-2516-1071 
51/109 Soi Ngamchawee Road.Tambon Khlong Nung, Amphoe Khlong Luang, Pathum Thani 12120, Thailand 

 Tel.0-25161589 Tel. / Fax 0-25161071, E-mail : apflrc@hotmail.com, apflrc@gmail.com 

วตัถุประสงค์ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั 
1.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นการศึกษา เผยแพร่ความรู้ ทั้ง
ทางดา้นวิชาการและประสบการณ์ การฝึกฝนอบรมแก่ลูกจา้ง 
ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเก่ียวกบัวิชาการดา้นแรงงาน การ
แรงงานสัมพนัธ์ และการพฒันาแรงงาน 
2.เพื่อใหก้ารช่วยเหลือดา้นกฎหมายและสวสัดิการ แก่ผูใ้ช้
แรงงาน 
3.เพ่ือจดัตั้งสถาบนัการคน้ควา้ ใหผู้ใ้ชแ้รงงานไดท้ าการคน้ควา้ 
เพ่ือใหเ้กิดความกา้วหนา้และความมัน่คงของผูใ้ชแ้รงงาน 
4.เพื่อร่วมมือกบัองคก์รแรงงานและสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมแรงงาน ทั้งน้ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการเมือง 
5.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจ และมีส่วนร่วมพฒันา
ส่ือมวลชนประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ผูใ้ชแ้รงงานและ
สาธารณชน 

THE OBJECTIVE OF AROM PONGPANGAN FOUNDATION- 
LABOUR RESOURCE CENTER 

1.Promote the study on labour issues, dissemination of information, 
exchange of experiences on organizing and campaigning for industrial 
democracy, training workers on labour relations and formation of labour 
unions. 
2. Support for legal aid and struggle for workers’ rights and welfare and 
better  working conditions. 
3. To establish a research institute for promotion of workers’ education 
and social awareness to encourage their participation in development of  
the welfare and solidarity among workers. 
4.Cooperation with others labour organizations and institutions  which 
pursue similar objectives. 
5.To promote knowledge and understanding as well as media 
development participation for the benefits of workers and the public in 
general. 

 

วัตถุประสงค์ การจัดท าจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ออนไลน์  
“แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เป็นจดหมายขา่วออนไลน์ของมลูนิธิฯ ก าหนดออกเดือนละ 1 ฉบบั เพ่ือรายงานความเคล่ือนไหว
ขององค์กรแรงงาน สถานการณ์แรงงานส าคญัในรอบเดือน และเผยแพร่บทความท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้แรงงานสว่นรวม  
As a labour foundation, we publish a monthly journal for workers called ‘Labour Review’ to report on worker 
movement and give some analytical reviews on current labour issues. Interested one may leave questions or 
subscribe ‘Labour Review’ via apfirc@hotmail.com 
คณะผู้จดัท าเนือ้หา : นายบณัฑิตย์ ธนชยัเศรษฐวฒุิ รศ.ดร.นภาพร อตวิานิชยพงศ์ นางสาววาสนา ล าดี นางสาวสธุิลา ลืนค า 
คณะออกแบบจดัท ารูปเลม่ :  voicelabour มลูนิธิพพิธิภณัฑ์แรงงานไทย 
สนบัสนนุโดย : มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท    
 

 

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ จัดท าขึน้โดยมิได้มุ่งหวังผลก าไร เพ่ือประโยชน์แห่งสังคมโดยรวม ร่วมสนับสนุนการจัดท า 
โปรดโอนเงินเข้าบญัชีช่ือ มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั บญัชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร เลขท่ี 006-2-40890-1       

หรือ  ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยฟิวเจอร์รังสติ เลขท่ี 026-0-91018-7  (กรุณาแนบส าเนาสง่มายงัมลูนิธิฯ ด้วย) 
 

mailto:apflrc@hotmail.com
mailto:apflrc@gmail.com
mailto:apfirc@hotmail.com
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แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับท่ี 34 (381) 
ประจ าเดือนเมษายน 2562 พบกันหลงัวนัหยุดยาว
ใน เ ทศกาลสงก ราน ต์  ผ่ าน พ้นก า ร เลื อ กตั ง้
สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร(สส.)ครัง้แรกในรอบ 8 ปี 
ไปแล้วในเดือนมีนาคม จากการท่ีร้างราการเลือกตัง้
มานานท าให้การจัดการเลือกตัง้ครั ง้นี มี้ปัญหา
มากม าย เพ ร าะ ข าดกา ร เ ต รี ยมก า ร ท่ี ดี  ใ น
ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบบั 2560 ท่ีถูกออกแบบ
มาเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกตัง้จากครัง้ท่ีผ่านๆมาก็
ก่อให้เกิดปัญหาท่ีจะต้องตีความการคิดค านวณ
จ านวนสส.แบบบัญ ชีราย ช่ือของแต่ละพรรค 
แม้กระทั่งคณะกรรมการการเลือกตัง้เองยังไม่กล้า  
ชีข้าดต้องสง่ให้ศาลรัฐธรรมนญูเป็นผู้ตดัสนิ 

 ขณะนีคื้อช่วงเวลาแห่งการรอคอยให้มีการ
ประกาศผลการเลือกตัง้อย่างเป็นทางการภายใน
วันท่ี 9 พฤษภาคม ช่วงเวลาท่ีผ่านมาทัง้ก่อนและ
หลังการเลือกตัง้ ชี ใ้ ห้ เ ห็นว่าความขัดแย้งทาง
การเมืองในสังคมไทยท่ีแบ่งออกเป็น 2 ขัว้ตลอด
ระยะเวลามากกว่า 1 ทศวรรษท่ีผ่านมา ยงัด ารงอยู่
อยา่งชดัเจนและฝังรากลกึอยา่งไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ไม่ว่าการ เ มืองจะเ ป็นเช่นไร  ชีวิตของ
ประชาชนรวมทัง้แรงงานยังต้องก้าวเดินต่อไป 
แรงงานปริทศัน์ฉบบันีน้ าเสนอบทความ 100 ปีของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) ซึ่งมีแง่มุม

นา่สนใจที่ชีใ้ห้เห็นว่าILOก่อตัง้ขึน้บนความสมัพนัธ์
ในรูปแบบไตรภาคีท่ีประกอบด้วยแรงงาน เจ้าของ
ทุน และรัฐบาล โดยเป็นความสมัพนัธ์ท่ีอ านาจการ
ต่อรองของแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งแน่นอนว่า
แรงงานเป็นฝ่ายท่ีมีอ านาจการต่อรองน้อยท่ีสดุใน 3 

ฝ่าย ถึงกระนัน้ก็ตาม กฎ กติกาต่างๆ ท่ี ILO 
บัญญัติขึน้ ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับ หรือปฏิบัติ
ทัง้หมดจากฝ่ายท่ีมีอ านาจการตอ่รองสงูกวา่ 
 คลนิิกกฎหมายแรงงานโดยทนายความมาก
ประสบการณ์ด้านคดีแรงงาน ซึง่ขาดหายไปเม่ือฉบบั
ท่ีแล้ว ได้กลับมาพบกับผู้ อ่านอีกครัง้ในประเด็น 
กฎหมายแรงงานว่าด้วยเร่ืองการท่ีนายจ้างอ้างเหตุ
หย่อนสมรรถภาพเลิกจ้างแรงงานหลงัข้อพิพาทยุติ 
ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับลูกจ้างท่ีเจ็บป่วยจนมีผล
ต่อการท างาน ผู้ สนใจติดตามอ่านได้ในแรงงาน
ปริทศัน์ฉบบันี ้

 ส าหรับปัญหาภาวะโลกร้อนกับผลกระทบ
ต่อการจ้างงานยงัคงมีการถกเถียงกันอย่างต่อเน่ือง 
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ร่วมกับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์

แรงงานไทยได้จัดการสมัมนาเร่ือง ‚ผลการประชุม
ลดภาวะโลกร้อนต่อการพัฒนาภาคการขนส่งท่ีใช้

ไฟฟ้าและการจ้างงาน‛ เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2562 
โดยมี ข้อมูลและทัศนะ ท่ีหลากหลายทั ง้ จ าก
นกัวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐ นายจ้าง และลกูจ้าง 
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 สดุท้ายนีเ้ราหวงัวา่จะมีรัฐบาลท่ีมาจากการ
เลือกตัง้ เ กิดขึน้ โดยเร็ว เพื่ อใ ห้ประเทศไทยได้
เดินหน้าตอ่ไปในแนวทางแหง่ระบอบประชาธิปไตยท่ี
มีความเป็นสากล ซึ่งประเทศต่างๆท่ีมีอารยธรรมให้

การยอมรับ ดงันัน้ประเทศไทยเองก็ไม่อาจฝืนกระแส
โลกไม่วา่จะอ้างเหตผุลใดก็ตาม 
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   กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์1 
 

ในวาระที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization: ILO) ครบรอบ  
100 ปี จัดให้มีการเฉลิมฉลองในวนัที่  11 เมษายน 
2561 โดยมีการถ่ายทอดสดให้ไดรั้บเขา้ชมพร้อมกัน
ทัว่โลก และมีรัฐสมาชิกจ านวน 24 ประเทศ เขา้ร่วม 

                                                             
1 นกัวิชาการอิสระ มีความสนใจดา้นแรงงาน นโยบายสังคม 
และเศรษฐศาสตร์การเมืองโลก, E-mail. 
Kritsadathe@outlook.com มีเขียนผลงานเก่ียวกบั ILO 
จ านวนหลายฉบบั อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
https://independent.academia.edu/KritsadaTheerakosonphon
g เคยเขียนวิทยานิพนธ์หัวเร่ือง การเปล่ียนแปลงบทบาทของ
องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศจากผลกระทบของโลกาภิ
วตัน์ ในหลกัสูตรพฒันาแรงงานและสวสัดิการมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ นอกจากน้ียงัมีส่วนร่วมในการ
จดัท าหนงัสือเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีของ ILO และ
ประเทศไทย โดยส านกังานแรงงานระหว่างประเทศประจ า
ประเทศไทย กมัพชูา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

 
         
 

 
 
กิจกรรมน้ีตลอดเวลา 24 ชัว่โมง รวมถึงประเทศไทย
ไดรั้บเกียรติให้ถ่ายทอดสด เวลา 10:00-11:00 น.2 จึง
เป็นโอกาสที่ รัฐบาลไทย กระทรวงแรงงาน และ
ผูแ้ทนไตรภาคีเขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมน้ี ทั้งยงัมีการ
ลงนามในแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่า 
(Decent Work Country Programme: DWCP) โดย
ปัจจุบนัประเทศใน ASEAN ที่ไดจ้ดัท า DWCP คือ 

                                                             
2 เวลาของการเฉลิมฉลองใน 24 ประเทศ เขา้ถึงไดท่ี้ 
https://www.ilo.org/100/tour/en/ 

mailto:Kritsadathe@outlook.com
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กัมพูชา (2016-2018) ลาว (2017-2021) เวียดนาม 
(2017-2021) และเมียนมา  (2018-2021)  ขณะที่
อินโดนีเซียมี DWCP แต่หยดุชะงกัไปตั้งแต่ปี 2015 
 จากขอ้เขียนน้ี ผูเ้ขียนตั้งใจน าเสนอให้เห็น
ประวตัิศาสตร์การเมืองของ ILO ตามประเด็นที่หยบิ
ยกขึ้นเสนอ และตามทา้ยดว้ยขอ้สงัเกตต่ออนาคตของ 
ILO พร้อมกบับทบาทของตวัแสดงที่เก่ียวขอ้งเพือ่กา้ว
สู่ศตวรรษที่สอง โดยอาศยัการแสดงทศันะของผูเ้ขียน
ที่ปรากฏอยูต่ลอดขอ้เขียน แต่ไม่อาจกล่าวทุกเร่ืองราว
ไดใ้นขอ้เขียนที่กระชบัและสั้นเพยีงไม่ก่ีหนา้กระดาษ 
ขณะเดียวกันผู ้เขียนไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึงความ
เป็นมาของ ILO และองคป์ระกอบอ่ืนเชิงสถาบนัและ
กฎเกณฑอ์ยา่งละเอียด เน่ืองจากผูอ่้านสามารถเขา้ถึง
และอ่านไดโ้ดยทัว่ไป3 
 

บทน า 

 ในปี 2019 ถือเป็นปีแห่งการครบ 100 ปี ของ 
ILO โดย ILO แรกเร่ิมก่อต้ังในปี 1919 โดยสยามได้
เข้าร่วมเป็นสมาชิกแรกเร่ิมก่อต้ัง 1 ใน 29 ประเทศ 
เพราะได้รับชัยชนะจากสงครามโลกคร้ังที่  1 และยึด
ตามการลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซาย แต่ถ้านับจาก
การเข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกของ ILO ในปี 1919 ก็

                                                             
3 เช่น (1) ILO คืออะไร ท าอะไร เขา้ถึงท่ี 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-
bangkok/documents/publication/wcms_098257.pdf (2) 
Sengenberger, W. (2001). Decent Work: the International 
Labour Organization Agenda. Berlin: FES.  

ให้สยามถือเป็นจ านวน 1 ใน 44 ประเทศ4 แต่ในช่วงปี 
1919-1945 ประเทศไทยแทบไม่มีบทบาทร่วมกับ 
ILO เน่ืองจากไม่มีความพร้อมทั้งในแง่ของระบบการ
บริหารข้อมูลสถิติแรงงานและตอบกลับไปถึง ILO ว่า
แรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม5 

 
 ช่วงการบริหารประเทศโดยรัฐบาลจอมพล 
ป. พบิูลสงคราม ไดต้ราพระราชบญัญติัประกนัสังคม 
1954 กลบัไม่มีผลบงัคบัใช ้แต่หลักการก็ไม่แตกต่าง
จากฉบับปี 1990 เท่าไรนัก และพระราชบัญญัติ
แรงงาน 1956 ต่อมาถูกยกเลิกตามประกาศของคณะ
ปฏิวตัิ ฉบบัที่ 19 เม่ือวนัที่ 31 ตุลาคม 1958 ทั้งที่เป็น
กฎหมายแรงงานที่  ILO ให้ความช่วยเหลือทาง
วชิาการมาตั้งแต่การส ารวจสภาวะกรรมกรในปี 1954 

                                                             
4 จ านวนประเทศสมาชิกก่อตั้งแรกเร่ิมก็ยงัเป็นท่ีถกเถียงและ 
ILO ก็น าเสนอไม่ชดัเจน เพราะส่วนใหญ่แลว้จะพบว่าระบุว่า 
44 ประเทศ รวมถึงฐานขอ้มลู NORMLEX โดยนบัตาม
จ านวนสมาชิกท่ีเขา้ร่วมในเดือนมิถุนายน 1919 แตกต่างจาก
ขอ้มลูท่ีระบุในเอกสารของ ILO ว่ามีจ  านวน 29 ประเทศ 
ตามท่ีปรากฏในเชิงอรรถ ของหนา้ท่ี 10 เขา้ถึงท่ี 
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1976/76B09_929.pdf 
5 หลวงประเจิดอกัษรลกัษณ์ (2493) กฎหมายอุตสาหกรรม
และกฎหมายกรรมกร. พระนคร: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์.  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/documents/publication/wcms_098257.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/documents/publication/wcms_098257.pdf
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จนมีผลต่อการจัดท ากฎหมายและเป็นตัวแบบของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีความกา้วหน้าในเร่ืองการ
บริหารแรงงาน6 ขณะเดียวกันก็สร้างความนิยมใน
กลุ่มแรงงานจนกลายเป็น ‚จอมพลของกรรมกร‛7 
เป็นตัวอย่างที่ รัฐบาลไทยและ  ILO ร่วมมือกัน
นอกเหนือจากโครงการความช่วยเหลือเฉพาะทางดา้น
ก าลงัแรงงานในภาคพื้นเอเชีย8  

 
 หลงัจากนั้น ความร่วมมือก็เร่ิมปรากฏขึ้นไม่
เพี ย ง เฉพาะ ในประ เทศไทย  แ ต่ ใน ช่ว ง ก่ อ น
สงครามโลกคร้ังที่  2 เกิดขึ้ นมาแล้วที่อินเดีย ญี่ปุ่ น 
และจีน แต่ดว้ยขอ้จ ากดัที่ ILO ก่อตั้งขึ้นตามเจตจ านง
ทางการเมืองของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคยโุรป

                                                             
6 ILO. (1958). Report to the Government of Thailand on 
Labour Administration. Geneva: ILO. 
7 กรรมกรก าสรด พิมพเ์ป็นท่ีระลึกดว้ยความเคารพแด่ จอม
พล ป. พิบลูสงคราม ผูใ้ห้ก  าเนิด พ.ร.บ. แรงงาน และวนั
กรรมกรแห่งชาติ ณ วดัศรีมหาธาตุ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2507 
8 กระทรวงการต่างประเทศ. (2494). รายงานคณะผูแ้ทนฝ่าย
ไทยในการประชุมภาคเอเชียทางวิชาการเก่ียวกบั ก าลงังาน
คน แห่งองคก์ารกรรมกรระหว่างประเทศ ณ กรุงเทพฯ. ม.
ป.ท. และ รายงานสรุปผลการประชุมภาคอาเซียนทางวิชาการ
เก่ียวกบัก าลงังานคนขององคก์ารกรรมกรระหว่างประเทศ ณ 
หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ระหว่างวนัท่ี 12-22 
ธนัวาคม 2494 ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

มากกว่าจะพิจารณาถึงบริบทของประเทศอ่ืน9 เพราะ
แมแ้ต่ระยะแรกสหรัฐอเมริกาก็เลือกไม่เขา้ร่วมเพราะ
รูปแบบของรัฐสวสัดิการและปัจจยัอ่ืนทางสังคมก็มี
ความแตกต่างกัน รวมทั้งเคยมีแนวคิดที่จะให้จดัท า
อนุสัญญาของ ILO ในระดบัภูมิภาค แต่ก็ไม่ประสบ
ความส าเร็จและถูกลม้แผนการลงอยา่งรวดเร็ว10 
 ILO จึงอาศัยช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่  2 
ขับเคล่ือนให้เกิดความร่วมมือในทุกภูมิภาคด้วย
แผนงานการมีงานท าโลก  (World Employment 
Programme: WEP) จนประสบความส าเร็จในปี 1969 
โดยถือเป็นผลงานช้ินส าคญัที่ David Morse ทิ้งไวใ้ห ้
ILO ในปีสุดทา้ยก่อนที่จะถอนตวัออกจากต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการใหญ่ในปี 197011 อย่างไรก็ดี โครงการ
พฒันาระหว่างประเทศน้ี ไม่ส าคญัต่อสามทศวรรษ
ต่อ ม า เ ท่ า นั้ น  แ ต่ แสด ง ให้ เ ห็ น  ILO ป ร ะสบ
ความส าเร็จต่อการบูรณาการความร่วมมือในระดับ
โลกไดอ้ยา่งส าเร็จ12  

                                                             
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 ชาวอเมริกนัคนท่ี 2 ท่ีไดด้  ารงต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการใหญ่ ILO คนท่ี 5 ระหว่างปี 1948-1970 ถือเป็น
คนเดียวท่ีไดด้  ารงต าแหน่งยาวนานท่ีสุดถึง 22 ปี   
12 การศึกษา ILO ในระยะแรก ถูกใชอ้ธิบายจาก Ernst Haas ท่ี
เสนอในหนงัสือ Beyond the Nation-State ในปี 1964 และ

David Morse 
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 การพลิกผนัของ ILO ไดเ้กิดขึ้นหลงัสงคราม
เย็น  จนมีผู ้อ  านวยการใหญ่ของ ILO คือ  Michel 
Hansenne13 แถลงในปีที่ ILO ครบรอบ 75 ปี โดยให ้
ILO เข้าสู่ยุคโลกาภิวตัน์ ขณะเดียวกันก็สนับสนุน
มาตรฐานแรงงานสากล  ( International Labour 
Standards) เพื่อรองรับต่อการท าสงครามทางการคา้
และแข่งขันในระบบเศรษฐกิจโลก14 จนที่ประชุม
ระดบัโลกวา่ดว้ยการพฒันาสงัคม ณ โคเปนเฮเกน ใน
ปี 1995 ให้ความส าคัญต่อการมีงานท า  ต่อมาจัด
หมวดหมู่มาตรฐานแรงงานท าให้อนุสัญญาจ านวน 7 
ฉ บั บ  เ ป็ น อ นุ สั ญ ญ า พื้ น ฐ า น  ( Fundamental 
Conventions) หรือที่เรียกว่ามาตรฐานแรงงานหลัก 
(Core Labour Standards)15 เพื่อคุม้ครองสิทธิของการ

                                                                                               

จาก Robert Cox ท่ีเสนอบทความ ILO: Limited Monarchy 
ในหนงัสือท่ีจดัท าร่วมกบั Harold Jacobson ในปี 1973   
13 Michel Hansenne ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการใหญ่ ILO คน
ท่ี 8 ระหว่างปี 1989-1999 
14 ILO. (1994). Defending values, promoting change (social 
justice in a global economy: an ILO agenda). Geneva: ILO. 
15 อนุสัญญาท่ีจดัอยูใ่นมาตรฐานแรงงานหลกั แรกเร่ิมมี
จ านวน 7 ฉบบั และมาเพ่ิมอีก 1 ฉบบัในปี 1999 โดยมีดงัน้ี 
1. อนุสญัญาฉบบัท่ี 29 ว่าดว้ยแรงงานบงัคบั ปี 1930 
2. อนุสญัญาฉบบัท่ี 87 ว่าดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและการ
คุม้ครองสิทธิการรวมกลุ่ม ปี 1948 
3. อนุสญัญาฉบบัท่ี 98 ว่าดว้ยสิทธิในการรวมกลุ่มและเจรจา
ต่อรองร่วม ปี 1949 
4. อนุสญัญาฉบบัท่ี 100 ว่าดว้ยค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียม ปี 
1951 
5. อนุสญัญาฉบบัท่ี 105 ว่าดว้ยการยกเลิกการใชแ้รงงาน
บงัคบั ปี 1957 

ท างาน โดยเป็นความพยายามของประเทศพฒันาแลว้
เพื่อสร้างเงื่อนไขทางการค้า ขณะเดียวกันประเทศ
ก าลงัพฒันาก็ต่อตา้นการกีดกนัทางการคา้ จึงเคยมีการ
กล่าวถึงว่ามาตรฐานแรงงานหลักเกือบจะกลายเป็น
เคร่ืองมือขององค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization: WTO) แต่การที่ ILO แถลงปฏิญญาว่า
ดว้ยหลกัปฏิบติัพื้นฐานและสิทธิการท างานในปี 1998 
นั้นเป็นการย  ้าจุดยนืวา่มาตรฐานแรงงานเป็นเคร่ืองมือ
ของ ILO ที่สร้างความเป็นธรรมใหแ้ก่แรงงาน 

 
 ต่อมาในปี 1999 ILO ก็ได้เสนอวาระงานที่มี
คุณค่า (Decent Work Agenda) โดย Juan Somavia16 
แต่ตอ้งท าความเขา้ใจว่างานที่มีคุณค่าไม่ไดห้มายถึง
การท างานที่มีคุณค่า เพราะอนัที่จริงครอบคลุมถึงภาพ
ขนาดใหญ่ในสังคมและประเทศ คือ  แรงงานมี
                                                                                               

6. อนุสญัญาฉบบัท่ี 111 ว่าดว้ยการเลือกปฏิบติัในอาชีพและ
การจา้งงาน ปี 1958 
7. อนุสญัญาฉบบัท่ี 138 ว่าดว้ยอายขุั้นต ่า ปี 1973 
8. อนุสญัญาฉบบัท่ี 182 ว่าดว้ยการห้ามและด าเนินการโดย
ทนัทีเพ่ือขจดัรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใชแ้รงงานเด็ก ปี 
1999 
16 Juan Somavia ชาวชิลี ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการใหญ่ของ 
ILO คนท่ี 9 ระหว่างปี 1999-2012 โดยเป็นคนแรกท่ีมาจาก
ประเทศก าลงัพฒันา 

Juan Somavia 
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หลกัประกนัพื้นฐานทางกฎหมาย ไดรั้บการส่งเสริม
พัฒนา มีมาตรฐานขั้ นต ่ าทางสังคม และมีสิทธิ
รวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องโดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมตาม
ครรลองประชาธิปไตย17 กล่าวไดว้่า แมง้านที่มีคุณค่า
เป็นเคร่ืองมือที่  ILO ใช้สนับสนุนเป็นแนวทางการ
พฒันาระหว่างประเทศ แต่ภายใต้ข้อเสนอก็ไม่ได้
สถาปัตยกรรมใหม่ เพยีงแต่บูรณาการภารกิจน้ีด าเนิน
มาก่อนหนา้น้ี ใหอ้ยูภ่ายใตอ้งคาพยพเดียวกนัเท่านั้น18 
 

 

                                                             
17 ILO. (1999). Decent Work. Retrieved from 
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09605/09605(1999-
87).pdf 
18 งานท่ีมีคุณค่า แบ่งออกเป็น 4 วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ คือ 
สิทธิการท างาน (Rights at Work) ก็บรรจุมาตรฐานแรงงาน
หลกัมาเป็นส่วนหน่ึง พร้อมกบัแนวทางท่ีในรูปของกฎหมาย
อ่อน (Soft Law) อยา่งเช่นจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of 
Conduct) ต่อมาการมีงานท า (Employment) ก็ผนวกรวม
แผนงานการมีงานท าโลกมาไวเ้ป็นส่วนหน่ึง ขณะท่ีการ
คุม้ครองทางสังคม (Social Protection) ก็เปล่ียนรูปจากการ
ประกนัสังคมมา และทา้ยสุดเวทีเสวนาทางสังคม (Social 
Dialogue) ก็เป็นอาณติัของ ILO อยูแ่ลว้ท่ีให้ตวัแสดงตาม
ระบบไตรภาคีมาร่วมมือระหว่างกนั 

บทเรียนทางประวัติศาสตร์การเมอืงที่ต้องจารึกไว้ใน
หน่ึงศตวรรษขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

 ILO ไม่ได้ก่อตั้ งขึ้ นตามเจตจ านงทาง
การเมืองของแรงงาน แต่เป็นความเห็นพอ้งร่วมกัน
ของผูแ้ทนอภิสิทธ์ิชน ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองและ
ผูน้ าสหภาพแรงงาน เพื่อก่อรูปขึ้นเป็นความสัมพนัธ์
ในรูปแบบของไตรภาคี  (Tripartite) ประกอบด้วย 
แรงงาน เจ้าของทุน และรัฐบาล แต่กลับตั้ งอยู่บน
ความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจ เน่ืองจากอ านาจการต่อรองที่
ไม่เท่าเทียมกนั ขณะเดียวกนัก็ลดทอนต่อขอ้เรียกร้อง
และผลประโยชน์ที่แรงงานควรไดรั้บจากการกระจาย
แบ่งสรรมูลค่าส่วนเกินอย่างเป็นธรรม19 แม้อาณัติ 
(Mandate) ของ ILO ก าหนดเป้าหมายไวใ้ห้บรรลุ
ความยตุิธรรมทางสงัคมและสันติภาพสากล ค่อนขา้ง
ถือเป็นอุดมคติ ทั้งที่ควรตั้งขอ้สังเกตต่อไปถึงงานที่มี
คุณค่า (Decent Work) จะสามารถบรรลุเป้าหมายน้ีได้
อยา่งไร เพราะด าเนินมาตั้งแต่ปี 1999-2019 รวมแลว้ก็ 
20 ปี แต่งานที่มีคุณค่ากลบัไม่เป็นที่รับรู้และตระหนัก
ถึงในองค์การภาคธุรกิจ ขณะเดียวกันก็ไม่มีการ
จดัเตรียมแนวทางและด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรมใน
ห่วงโซ่อุปทานโลก20 

                                                             
19 อ่านเพ่ิมเติมไดใ้นหนงัสือ/บทความท่ีศึกษาในระยะแรก 
หรือไม่เกินทศวรรษ 1970 เช่น Alcock (1971); ILO (1969) 
เป็นตน้ 
20 ผูเ้ขียนไดเ้ขียนบทความช้ินหน่ึงเก่ียวกบั ‘สองทศวรรษของ
งานท่ีมีคุณค่า และการอภิบาลแรงงานในห่วงโซ่อุปทานโลก’ 
แต่อยูร่ะหว่างการพิจารณาโดยวารสาร HR Intelligence 
สถาบนัเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ถา้ผา่นการประเมินจาก
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 อยา่งไรก็ดี ILO มีความแตกต่างจากองคก์าร
ระหว่างประเทศอ่ืนภายในสหประชาชาติ (United 
Nations: UN) กล่าวคือ ILO เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
จากตวัแสดงอ่ืน นอกเหนือจากรัฐบาล หรือที่เรียกว่า 
ตวัแสดงที่มิใช่รัฐ (Non-State Actors) เพื่อให้มีผูแ้ทน
ฝ่ายเจ้าของทุนและแรงงานเข้ามามีส่วนร่วมในที่
ประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ (International 
Labour Conference: ILC) แต่จ  านวนผู ้เข้าร่วมที่
ก  าหนดให้แต่ละประเทศนั้น คือ ผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาล 2 
ที่นั่ง ฝ่ายเจา้ของทุน 1 ที่นั่ง และฝ่ายแรงงาน 1 ที่นั่ง 
(2:1:1) แต่ประเด็นน้ีเคยถกเถียงมาแลว้ตั้งแต่แรกเร่ิม
ก่อตั้ง ILO ดงัที่ Edward Phelan21 เคยเสนอว่าควร
ก าหนดให้เป็นฝ่ายละ 1 ที่นั่ง แต่ Albert Thomas22  
และ Harold Butler23 กลบัไม่เห็นดว้ยกบัขอ้เสนอน้ี 
เพราะแบ่งจากตวัแสดงที่เป็นรัฐ 2 ที่นั่ง และมิใช่รัฐ 2 
ที่นัง่ แต่อนัที่จริงแลว้ผลประโยชน์ระหวา่งเจา้ของทุน
และแรงงานนั้น จดัอยูใ่นลกัษณะคู่ตรงขา้มกนั24  

                                                                                               

ผูท้รงคุณวุฒิ คาดว่าจะไดพิ้มพเ์ผยแพร่ในฉบบัท่ี 2 ของปี 
2019 
21 Edward Phelan ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการใหญ่ของ ILO 
คนท่ี 4 ระหว่างปี 1941-1948 โดยชีวประวติัของ Phelan ไดมี้
หนงัสือท่ี ILO จดัท าไวคื้อ ILO. (2009). Edward Phelan and 
the ILO: Life and views of an international social actor. 
Geneva: ILO. 
22 Albert Thomas ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการใหญ่ของ ILO 
คนท่ี 1 ระหว่างปี 1919-1932 
23 Harold Butler ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการใหญ่ของ ILO คน
ท่ี 2 ระหว่างปี 1932-1938 
24 ค าอธิบายปรากฏในเชิงอรรถของบทความ, Bellace, J. R. 
(2011). Achieving social justice: the nexus between the 

  
 ในกรณีของการแต่งตั้ งผู ้แทนตามระบบ
ไตรภาคีเขา้ร่วมประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ 
จดัใหมี้การประชุมประจ าปี อยา่งน้อยละปีละ 1 สมยั 
เว ้นแต่บางปีอาจมีมากกว่า 1 สมัย กลับพบว่าใน
ประวติัศาสตร์ค่อนขา้งมีปัญหาที่วา่การก าหนดผูแ้ทน
และคดัเลือกล้วนเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐบาล เช่น 
Adolf Hitler เคยส่งให้ Robert Ley เป็นผูแ้ทนฝ่าย
นายจา้งของรัฐบาลนาซี เพื่อเขา้ร่วมที่ประชุมใหญ่
แรงงานระหว่างประเทศในปี 1933 ทั้ งที่  Lay เป็น
เจา้หน้าที่ภาครัฐ และมีแสดงออกในเชิงปฏิปักษ์ต่อ
ระบอบประชาธิปไตย ขณะเดียวกันก็สนับสนุน
ระบอบอ านาจนิยมนาซีมากกว่าเช่ือมั่นการส่งเสริม
อุตสาหกรรมประชาธิปไตย (Industrial Democracy)25 
จนทา้ยที่สุด บั้นปลายชีวิตไม่สวยงามนัก เพราะตอ้ง
กลายเป็นอาชญากรสงคราม แต่ปัญหาเช่นน้ีก็พบ
ทัว่ไปในกลุ่มประเทศที่ไม่ไดอ้ยูใ่นโลกตะวนัตก และ
ต่อสู้กันมายาวนานจนในทศวรรษ 1960 ก็ยงัเผชิญ

                                                                                               

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. 

Robert Ley                    
Head of the German     
Labour Front       
1933 - 1945 

https://en.wikipedia.org/wiki/German_Labour_Front
https://en.wikipedia.org/wiki/German_Labour_Front
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ปัญหาน้ีในประเทศที่เพิ่งได้รับการปลดปล่อยจาก
อาณานิคม เพราะไม่เคยมีวฒันธรรมการมีส่วนร่วม
และประชาธิปไตยมาก่อน26  
 ขณะที่ประเทศไทยในระยะแรกที่ เข้าร่วม 
ILO ก็เผชิญปัญหาน้ีเช่นเดียวกนั และส่วนใหญ่แล้ว
พบวา่ผูแ้ทนที่ไดเ้ขา้ร่วมองคป์ระชุมสามฝ่ายไตรภาคี
ก็คือในปี 1951 ประกอบด้วย ผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาลคือ 
ปกรณ์ อังศุสิงห์ และ หลวง มาลากุล ผูแ้ทนฝ่าย
เจ้าของทุนคือ  พระยามไหสวรรย์ และผูแ้ทนฝ่าย
แรงงานคือ สังข์ พธัโนทยั27 แต่ก็มีความคลุมเครือ
เช่นเดียวกันว่าคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ใดและมี
กระบวนการอย่างไร เพราะเท่าที่ส ารวจและอ่าน
เอกสารจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พบว่าอาศยัมติ
จากกรมประชาสงเคราะห์ ในกระทรวงมหาดไทย 
หรือไม่ก็ค  า ช้ีแนะจากกระทรวงการต่างประเทศ 
เพราะในเวลานั้น ยงัไม่มีการก่อตั้งกระทรวงแรงงาน
ในประเทศไทย แต่ก็มีแนวคิดเช่นน้ีมาตั้งแต่ที่ ILO มา
ส ารวจสภาวะกรรมกรในปี 1954 แต่รัฐบาลสมยัจอม
พล ป. พบิูลสงคราม เห็นว่ายงัไม่ถึงคราวที่เหมาะสม
ให้ เผยแพร่รายงานฉบับ น้ีต่อสาธารณชน ทั้ งที่
ข ้อ เสนอแนะจาก  Ludwig Hamburger ก็ เป็น

                                                             
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) 

ข้อเท็จจริงที่ รัฐบาลกลับปกปิด  และปิดหูปิดตา
กรรมกรของจอมพลเสียเอง28   

 
 ต่อมาที่ต  าแหน่งของผูอ้  านวยการใหญ่ใน
ปัจจุบัน มีความเป็นธรรมในกระบวนการคัดเลือก 
และใช้การออกเสียงโดยเห็นวิธีการเช่นน้ีมาอย่าง
รูปธรรมตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังที่ 2 โดยอาศยัการ
ออกเสียงในคณะประศาสน์การ (Governing Body) 
แต่ในประวัติศาสตร์การเมืองของ ILO ค่อนข้างมี
ความคลุมเครือ เพราะในเหตุการณ์แรก คือ ตาม
ธรรมชาติของ ILO ใช้แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) จาก Albert Thomas มาสู่ Harold 
Butler และคาดว่าผูอ้  านวยการใหญ่คนที่ 3 จะเป็น 
Edward Phelan แต่สถานการณ์กลับไม่เอ้ือให้เป็น
เช่นน้ี เพราะหลงัจากที่ US เผชิญวิกฤติเศรษฐกิจโลก
ตกต ่า (Great Depression) ในทศวรรษ 1930 ส่งผลให ้
Frances Perkins รับขอ้เสนอจาก Butler สนับสนุนให ้
Franklin D. Roosevelt น าพา US เขา้ร่วมเป็นรัฐ
สมาชิกของ ILO ในปี 1934 เพื่อให้มาตรฐานแรงงาน
สากลมาเป็นหลักการที่ใช้พฒันาระบบความมั่นคง
ทางสงัคมใน US29  

                                                             
28 ILO. (1954). Report to the Government of Thailand on a 
Survey of Labour Conditions in Thailand. Geneva: ILO.  
29 ตวัอยา่งงานท่ีศึกษาเก่ียวกบัการเขา้ร่วม ILO โดย US คือ 
ibid9, Alcock (1971), Cox (1973) 
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 เหตุการณ์ต่อมา คือ ท าให้แผนการสืบทอด
ต าแหน่งที่คาดว่าจะเป็น Phelan กลับล้มเหลวลง 
เพราะ US สนบัสนุนให ้John G. Winant30 แต่ไดด้ ารง
ต าแหน่งในระยะเวลาไม่ยาวนัก เพราะช่วงเวลานั้น 
ILO ต้องประสบความขัดแยง้ในการเมืองโลก
เช่นเดียวกบัประเทศอ่ืนในภูมิภาคยุโรป จึงตดัสินใจ
อพยพยา้ยส านกังานมาประจ าชัว่คราวที่ Montreal ใน
แคนาดา และที่กล่าวว่า US เป็นผูบ้งการสนับสนุน 
ILO เพื่อ ต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์และนาซีอยู่ก็คือ 
Roosevelt ไม่ว่าจะเป็นการให้ใชท้  าเนียบขาวเป็นที่
ประชุมสมยัพเิศษในปี 194131 จนต่อมากลบักลายเป็น 
Phelan ไดด้ ารงต าแหน่งรักษาการหลงัจากที่ Winant 
ลาออก ส่งผลให ้Phelan ไม่แตกต่างจากผูปิ้ดทองหลงั
พระ นอกจากน้ีการลาออกของ Butler เพื่อให้ Winant 
ด ารงต าแหน่งในก่อนหน้าน้ีก็ยงัคลุมเครือและไม่
ทราบวา่สาเหตุที่แทจ้ริงของเขาคืออะไร ไม่ว่าจะเป็น
เหตุผลทางครอบครัว ไปท างานสถานที่แห่งใหม่ ไม่
เห็นด้วยกับมติการประชุมของคณะประศาสน์การ 
ทะเลาะอยา่งรุนแรงกบั Phelan หรือมีสาเหตุอ่ืนที่ไม่
อาจเปิดเผยและบนัทึกไวใ้นเอกสารกระแสหลกัของ 
ILO ได้32 
  
                                                             
30 John G. Winant ชาวอเมริกนั ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ
ใหญ่ของ ILO คนท่ี 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. 

 
 
 
ขณะที่การเมืองโลกในช่วงสงครามเย็น 

ก่อให้เกิดปัญหาหลายดา้น ดา้นแรกคือ ILO ตอ้งตก
อยู่ภ ายใต้ก ารแทรกแซงทางการเ มืองจาก  US 
โดยเฉพาะบทบาทของ George Meany ประธาน
บริหารของสหพันธ์แรงงานและสภาแรงงาน
อุตสาหกรรมแห่งสหรัฐอเมริกา (AFL-CIO) กดดัน
และสร้างเง่ือนไขต่อ ILO โดยใชอ้นุสัญญา ตวัแสดง
ตามระบบไตรภาคี ต  าแหน่งผูอ้  านวยการใหญ่ และ
การบริจาคเงินทุน33 แม้ David Morse พยายาม
รอมชอมและวางตัวเป็นกลางแล้ว  โดยชักชวน
สหภาพโซเวียต กลบัเขา้มาร่วมเป็นประเทศสมาชิก
ในปี 1954 ภายหลงัที่ Joseph Stalin เสียชีวิตลง แต่
สถานการณ์ทางการเมืองกลบัไม่สู้ดี เน่ืองจาก Meany 
ไม่พอใจต่อกรณีน้ี34 ยิง่กว่าน้ีมีหลายเหตุการณ์ที่เป็น
ชนวนของการแตกหกัระหวา่ง US และ ILO เช่น การ

                                                             
33 กฤษฎา ธีระโกศลพงศ.์ (2562). การครองอ านาจน าและการ
ตอบโตต่้อการครองอ านาจน าในองคก์ารแรงงานระหว่าง
ประเทศ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี, 10(1), 145-177. 
34 Jacobson, H. K. (1960). The USSR and ILO. International 
Organization, 14(3), 402-428 

Morrice Hall, McGill University, where ILO set up its temporary 

headquarters from 1940-1948 Montreal Canada 
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โนม้เอียงสนบัสนุนประเทศโลกที่สามเขา้ร่วมสมาชิก 
การเชิญชวน Pavel Astapenko พลเมืองโซเวียตมา
ด ารงต าแหน่งผูช่้วยผูอ้  านวยการใหญ่ในสมยัที่บริหาร
โดย Wilfred Jenks35 เป็นตน้ 
 จนท้ายที่สุดแล้ว Henry Kissinger ก็ส่ง
จดหมายมาถึง  Francis Blanchard36 เพื่อแสดง
เจตจ านงของ US เพื่อถอนตวัจาก ILO ในปี 1975 มี
ผลในปี 197737 แต่ก็กลบัมาเขา้ร่วมอีกคร้ังในปี 1980 
เม่ือบรรยากาศทางการเมืองเอ้ืออ านวยมากขึ้ นคือ
หลังจากที่ Meany เสียชีวิตลง38 แต่สาเหตุของการ
ถอนตวัก็เป็นขอ้สังเกตว่าเป็นการกลบเกล่ือนสถานะ
ทางการเงินของ US หรือไม่ เพราะใชใ้นกิจการทาง
การทหาร โดยเฉพาะสงครามเวียดนาม แต่กลับใช้
เหตุผลอ่ืนสร้างเงื่อนไข เช่น ความอ่อนแอของระบบ
ไตรภาคี การไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงานโดยกลุ่ม
ประเทศที่ไม่ปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นตน้  

                                                             
35 Wilfred Jenks ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการใหญ่ของ ILO คน
ท่ี 6 ระหว่างปี 1970-1973 
36 Francis Blanchard ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการใหญ่ของ 
ILO คนท่ี 7 ระหว่างปี 1974-1989 
37 เอกสารชั้นตน้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ (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. 

 นอกจากน้ีมีบุคคลหน่ึงที่ส าคัญคือ Robert 
W. Cox ส่วนใหญ่นักศึกษาและนักวิชาการด้าน
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศรู้จกัเป็นอยา่งดีในฐานะ
ผู ้บุกเบิกแนวทางการศึกษานีโอกรัมเ ช่ียน (neo-
Gramscian Approach) แต่ Cox เคยท างานที่  ILO 
ระหว่างปี 1948-1972 และด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาแรงงาน 
(International Institute for Labour Studies: IILS) 

 
ระหว่างปี 1965-1972 ถ้าอ่านหนังสืออัตชีวประวติัที่
เขียนไว้39 จะเห็นได้ว่า Cox เคยมีแนวโน้มที่ได้รับ
โอกาสให้ เป็นผู ้สมัครร่วมคัดเลือกในต าแหน่ง
ผูอ้  านวยการใหญ่ ขณะเดียวกนั Morse ให้ดูทีท่าและ
ไม่ตอ้งเร่งรีบ ทา้ยที่สุดกลบักลายเป็นการแข่งขนัของ
ผูส้มคัรเพียง 2 คน ระหว่าง Jenks และ Blanchard ใน
ที่สุดชัยชนะคร้ังน้ี ตกเป็นของ Jenks ภายหลังจาก
ปฏิบติัหน้าที่ได้ไม่นานก็เสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลว 
จน ต่อม า  Blanchard ก็ ไ ด้ รั บด า ร งต าแหน่ ง
ผูอ้  านวยการใหญ่ต่อมาจากนั้น ขณะที่ Cox ก็เลือก
ลาออกจาก ILO มาเป็นอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั เพราะ 
Jenks ไม่สนับสนุนภารกิจของ IILS และเหตุผล
ส่วนตวัอ่ืนที่ไม่อาจท างานร่วมกบั Jenks ได ้
                                                             
39 Cox, R. W. (2013). Universal foreigner: The individual 
and the world. Hackensack: World Scientific. 
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 ถึงอยา่งไร Cox กลับเป็นคนในที่วิพากษต่์อ 
ILO ภายหลังในฐานะคนนอก แม้แต่นักวิชาการที่
ท  างานให้แก่ ILO ก็เคยกล่าวอ้างถึงบทความ Labor 
and Hegemony40 ที่ Cox พยายามพฒันาทฤษฎีเชิง
วิพากษ์ทาง IR เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง US 
และ ILO41 คร้ันก่อนที่ Cox ลาออกจาก ILO ก็เขียน
บทความไวช้ิ้นหน่ึงลงเผยแพร่ในนิตยสาร Foreign 
Affairs แต่ปกปิดช่ือโดยใชว้่า N. M.42 ส่งผลให้เกิด
ความสงสัยใน ILO ว่าใครที่เขียนเร่ืองราวเช่นน้ี 
เพราะทราบดีว่าผูเ้ขียนได้เช่นน้ีตอ้งรู้จกั ILO เป็น
อยา่งดี แต่การเปิดเผยว่า N. M. คือใครนั้น ก็เห็นได้
อย่างประจกัษช์ัดในหนังสือ Approaches to World 
Order ที่รวมผลงานบทความของ Cox และจดัพิมพใ์น
ปี 1996 แต่สา เหตุที่ ต้องปกปิด ช่ือ เพราะอาจมี
ผลกระทบต่อก ารท า ง านและต าแหน่งหน้ าที่ 
นอกจากน้ีเม่ือลาออกมาแล้ว ก็จดัท าหนังสือรวม
บทความที่วิพากษถึ์ง ILO โดยท างานร่วมกบั Harold 
Jacobson43 ต่อมาไดพ้ฒันางานวิจยัของ IILS ที่เคย
ศึกษาร่วมกับ Jeffrey Harrod เก่ียวกับอุตสาหกรรม

                                                             
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. 

สัมพนัธ์44 แต่เม่ือผ่านไป 25 ปี ก็กลับมาพฒันาจน
กลายเป็นหนังสือส าคญัของ Cox และ Harrod45 น่า
เสียดายว่าที่ Cox หยดุหายใจไปแลว้เม่ือเดือนตุลาคม 
2018 

 

 ภายหลงัที่สงครามเยน็ยตุิลง ILO ก็เผชิญต่อ
การแข่งขนัทางการคา้ในเศรษฐกิจโลก แต่ก่อนหน้าน้ี
ก็ถูกหยิบขึ้ นมาใช้กีดกันและสร้างเง่ือนไขมาโดย
ตลอด ยกตัวอย่างของมาตรฐานแรงงาน เช่น (1) 
ในช่วงทศวรรษ 1930 ILO ขยายความร่วมมือมาที่
ภูมิภาคเอเชีย และเห็นว่าอินเดียควรยกเลิกการใช้
แรงงานบงัคบัโดยอา้งถึงอนุสัญญาฉบบัที่  29 ว่าดว้ย
แรงงานบงัคบั แต่ความเป็นจริงแล้วการใช้แรงงาน
บังคับอย่างหนักหน่วงเกิดขึ้ นจากอุตสาหกรรมที่

                                                             
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. 



รู้ลึกโลกคนงาน  แรงงานปริทัศนอ์อนไลน์ 

15 
 

องักฤษเขา้มาลงทุน46 (2) ในช่วงทศวรรษ 1950-1960 
US ก็สร้างเง่ือนไขโดยใชอ้นุสัญญาฉบบัที่ 87 และ
ฉบับที่  98  ม ากดดันประ เทศ เกิดใหม่จากการ
ปลดปล่อยอาณานิคม และประเทศที่ปกครองโดย
ระบอบคอมมิวนิสต์ ทั้ งที่การรวมกลุ่มและเจรจา
ต่อรองของแรงงานเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนต่างตอ้ง
ไดรั้บเช่นเดียวการเป็นพลเมืองหน่ึงคน แต่ล่าชา้ไปส่ี
ทศวรรษกว่าจะจัดท าอนุสัญญาสองฉบับน้ี47 (3) 
ในช่วงทศวรรษ 1960 ประเทศในโลกคอมมิวนิสต์
และก าลังพัฒนาก็ใช้อนุสัญญาฉบับที่  111 สร้าง
เงื่อนไขโดยสาธารณรัฐแอฟริกา แต่การแบ่งแยก กีด
กัน  และ เลือกปฏิบัติกลาย เ ป็นประเด็นส าคัญ 
โดยเฉพาะเช้ือชาติและสีผิว ท้ายที่สุดประเทศใน
ภูมิภาคยโุรปก็มีปัญหาเช่นน้ีอยู่48 

 

                                                             
46 Ibid9 
47 กฤษฎา ธีระโกศลพงศ.์ (2561). อนุสัญญาฉบบัท่ี 87 และ 
98 ขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ: การทบทวนบริบท
ทางประวติัศาสตร์เพ่ือการตดัสินใจให้สัตยาบนัของรัฐบาล
ไทย. วารสารสถาบนัพระปกเกลา้, 16(1), 111-128. 
48 Ibid26 

ก้าวต่อไปสู่ศตวรรษทีส่องขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศสู่ความท้าทายต่อการบริหาร

แรงงานไทย 
 จากประเด็นที่อภิปรายเป็นรายกรณี จะเห็น
ไดว้า่ตลอดปี 1919-1991 ILO กลบัตกอยูภ่ายใตค้วาม
ขดัแยง้ทางการเมืองโลก และเป็นหน่ึงในตวัแสดงที่
ไ ม่ส าม ารถห ลีก เ ล่ี ย งก ารจัดสรร ปัน ส่วนบน
ผลประโยชน์ทางการเมืองน้ีไป ที่ส าคญัยิง่ยวดกว่าน้ี 
ความสมัพนัธแ์บบไตรภาคีแมจ้ะเป็นกลไกการจดัการ
ความขัดแยง้ได้ดีในรูปแบบหน่ึง แต่ก็ไม่ดีที่สุดใน
ระบบอุตสาหกรรมสัมพนัธ์ (Industrial Relations) 
เพราะยงัมีรูปแบบการท างานอ่ืนที่ถูกเพิกเฉยต่อการ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจงั โดยไม่เพียงแต่ผลักดันให้
ย ัง่ยืนตามเป้าหมายของการพฒันาที่ย ัง่ยืน (SDGs) 
เท่านั้น 
 เพราะในเวลาน้ีการบริหารแรงงานไทย 
พบว่ า ตั้ ง แ ต่ หลั ง ท ศ ว ร รษ  1990 ก็ ไ ม่ เ ห็ น ถึ ง
ความก้ า วหน้ า  และจัดภา ร กิจหลัก ให้ เน้นม า
ครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบ (Informal Workers) 
ทั้งที่เป็นภาคส่วนที่มีก าลงัแรงงานอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
มีขนาดใหญ่กว่าในสถานประกอบการ และเป็นกลุ่ม
คนที่อ่อนแอ เพราะไม่สามารถรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น
สมาคมเพือ่เจรจาเรียกร้องต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่
อุปทาน จึงไม่เพียงเน้นเฉพาะกลุ่มคนอย่างแรงงาน
ประมง แรงงานรับงานไปท าที่บา้น แรงงานรับใชใ้น
บ้าน ผู ้ประกอบอาชีพอิสระ แต่รัฐบาลไทยและ
กระทรวงแรงงานควรเน้นที่ปรากฏการณ์ร่วมสมยัว่า
เกิดอะไรขึ้นในเศรษฐกิจการเมืองโลกเพื่อหาแนวทาง
จดัการความเส่ียงและภยนัตรายที่เกิดขึ้นต่อแรงงาน
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และสังคม  เ ช่น  จะ รับ มื ออย่า งไร ต่อก ลุ่ มคน 
Generation Y และ Z ในอนาคตที่จะหลุดออกจาก
ระบบการท างานที่เป็นทางการเพือ่เปล่ียนมาสู่การจา้ง
งานตนเอง (Self-Employment) เพื่อมีอิสระท างานใน
ดิจิทลัแพลตฟอร์ม แต่ขาดความมัน่คงทางรายได ้แบก
รับความเส่ียงทางสุขภาพและการท างาน เป็นตน้  
 ต่อมาการศึกษาแรงงานนอกระบบได้รับ
ความส าคญัจาก ILO เป็นคร้ังแรกในปี 1972 โดยมี
กรณีศึกษาในเคนยา49 แต่แทจ้ริงแล้วธรรมชาติของ
งานเช่นน้ีมีมาตลอดระยะเวลาทางประวติัศาสตร์ และ
ถือเป็นงานเก่าแก่ที่ ยืนนานที่ สุด แต่กลับได้รับ
ค ว า ม ส า คัญน้ อ ยก ว่ า ง า น ใน โ ร ง ง า น ระบบ
อุตสาหกรรม จึงไม่ใช่ความแปลกประหลาด เพราะ
การก่อตั้ง ILO ก็มีปมปัญหามาจากการขูดรีดเอารัด
เอาเปรียบ ทั้งการก าหนดชัว่โมงการท างาน วนัหยุด
ประจ าสปัดาห์ ความปลอดภยัในการท างาน และการ
จ่ายค่าจา้งที่เป็นธรรม ส่งผลให้แรงงานส่วนน้ีไดรั้บ
ความส าคญัมากกวา่ โดยเฉพาะโรงงานเป็นพื้นที่แห่ง
การรวมก ลุ่มชั้ น ดี  และไม่ เพียงแ ต่ส ร้า งความ
หวาดกลัวต่อเจ้าของทุน แต่ผูป้กครองรัฐก็เช่นกัน 
เน่ืองจากช่วงเวลานั้ น อิทธิพลทางความคิดของ 
Marxism เร่ิมแผข่ยายออกทัว่ภาคพื้นยโุรป 
 แต่ ILO ก็มีความพยายามอย่างยิ่งในการ
จดัท ามาตรฐานแรงงานสากลใหค้รอบคลุมงานที่ไม่มี
มาตรฐาน (Non-Standard Employment) เ ช่น 
อนุสัญญาฉบับที่  175 ว่าด้วยงานบางเวลา และ

                                                             
49 ILO. (1972). Employment, incomes and equality: A 
strategy for increasing productive employment in Kenya: 
Geneva: ILO. 

อนุสัญญาฉบบัที่ 177 ว่าดว้ยการรับงานไปท าที่บา้น 
นอกจากน้ียงัมีอนุสัญญาที่ตระหนักถึงสิทธิสตรี คือ 
อนุสญัญาฉบบัที่ 189 วา่ดว้ยงานรับใชใ้นบา้น และยงั
มีอนุสัญญาฉบับที่  188 ว่าด้วยการท างานในภาค
ประมง แต่มีความเส่ียงและอยา่งในไทยมีการจา้งงาน
แรงงานต่างสัญชาติเพื่อใชใ้นกิจการค่อนขา้งมาก ซ่ึง
ตอกย  ้าให้เห็น ILO มองภาพการท างานตั้งอยูบ่นห่วง
โซ่อุปทานโลก (Global Supply Chains) ขณะเดียวกนั
รัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงาน พร้อมหรืออยา่งไร
ที่จะ เป ล่ียนแปลงกลไกเชิงสถาบัน  โครงสร้าง 
ระเบียบกฎเกณฑ์ บทบาท และภารกิจให้สอดคล้อง
กับ ก ร ะ แส ก า รพัฒน า ร ะ หว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ทั้ ง
อุตสาหกรรม 4.0 SDG ข้อที่ 8 และวาระคนเป็น
ศูนยก์ลางเพือ่อนาคตในโลกของการท างาน 

 
 บ่อยคร้ังที่ ILO กล่าวถึง “งานที่มีคุณค่า” แต่
ทางปฏิบติัเม่ือถามเจา้ของทุนในภาคธุรกิจและกิจการ
ขนาดยอ่มก็นอ้ยนกัที่จะมีคนรู้จกั แมแ้ต่นักศึกษาดา้น
สังคมศาสตร์ที่ผูเ้ขียนได้บรรยายสอนหนังสือ ก็ไม่
รู้จกัมาก่อนที่จะศึกษาเล่าเรียนดา้นการบริหารแรงงาน
และสวสัดิการ ดงันั้นไม่ตอ้งถามถึงเป้าหมายขอ้ 8 ว่า
ดว้ยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและงานที่มีคุณค่า
ใน SDGs เพราะห่างไกลเกินกวา่ที่แนวทางการพฒันา
ระหว่างประเทศจะรับรู้ในสาธารณชนสังคมไทย 
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หลังจากน้ีผู ้เขียนจึงปฏิเสธต่อการส่งเสริมความ
ร่วมมือแบบหุ้นส่วน (Social Partnership) ซ่ึงไม่อาจ
เกิดขึ้นไดแ้ทจ้ริง เน่ืองจากผลประโยชน์ของแรงงาน
ตรงขา้มกบัเจา้ของทุน โดยฝ่ายหน่ึงตอ้งการค่าจา้ง อีก
ฝ่ายต้องการก าไร ขณะเดียวกันแรงงานในฐานะ
คนท างานก็ยงัไม่รู้อยา่งแจ่มแจง้ว่า “งานที่มีคุณค่าคือ
อะไร” 
 แม้ว่า ILO พยายามมาอย่างยิ่งยวดให้เกิด
ความร่วมมือแบบพหุภาคี และให้ ILO กลายเป็นตวั
แสดงส าคญัต่อการอภิบาลแรงงานและสังคมโลก ซ่ึง
ปรากฏให้ เ ห็นม าตั้ งแ ต่ที่  Michel Hansenne 
สนับสนุนให้เกิดการจดัหมวดหมู่มาตรฐานแรงงาน
หลัก จนต่อมาหลักการก็ได้บรรจุในวตัถุประสงค์
เชิงกลยทุธข์อ้ที่ 1 ของงานที่มีคุณค่าที่น าเสนอขึ้นโดย 
Juan Somavia เพื่อผลักดันให้มีการน าไปปฏิบตัิใน
ระดบัระหว่างประเทศ คือ แผนงานระดบัชาติว่าดว้ย
งานที่มีคุณค่า (Decent Work Country Programme: 
DWCP) แต่กลบัพบว่ามีจ  านวนรัฐสมาชิกเพียงน้อย
นิดที่จดัท าเพือ่น าไปปฏิบตัิในระดบัประเทศ 

 
 ขณะที่ประเทศไทยมีความริเร่ิมที่จะจัดท า 
DWCP มาแลว้เม่ือทศวรรษก่อน แต่กลบัไม่ประสบ
ความส าเร็จ จนกระทัง่ในปีน้ี วนัที่ 11 เมษายน ผูแ้ทน

จากไตรภาคีจะร่วมลงนามและแถลง DWCP แต่น้อย
คนนักที่จะทราบว่าแผนงานฉบับน้ีมีความส าคัญ
อยา่งไรต่อแรงงานในฐานะคนท างาน และเม่ือลงนาม
ไปแลว้ จะมีประโยชน์อย่างไรต่อคนท างาน ส าหรับ
ผูเ้ขียนคาดหวงัแผนงานฉบบัน้ีจะรองรับสิทธิพื้นฐาน
การท างาน ครอบคลุมถึงการรวมกลุ่มเป็นสมาคมและ
มีอ านาจเจรจาต่อรองของแรงงานนอกระบบและ
แรงงานที่ไม่มีมาตรฐาน50 หรือกล่าวถึงแรงงานกลุ่ม
เส่ียงไม่เพียงเฉพาะแรงงานต่างสัญชาติ แต่รวมถึง
แรงงานผูสู้งอาย ุเยาวชน และสตรี โดยในร่าง DWCP 
ของไทย51ไดร้ะบุเป็นกลุ่มแรงงานเปราะบาง แต่ตอ้ง
ตระหนกัถึงแนวโนม้ในอนาคตอยา่งแรงงานดิจิทลั มิ
เช่นนั้นถ้าก าหนดให้ DWCP ครอบคลุมสามมิติ คือ 
การมีงานท า การคุม้ครองทางสังคม และเวทีเสวนา
ทางสงัคม ยอ่มไม่มีประโยชน์อนัใดในระยะยาว แต่มี
ประเด็นที่ไม่เห็นด้วย เช่น การแปลค าว่า ‘Social 
Dialogue’ เป็น ‘การเจรจาทางสงัคม’ ทั้งที่ค  าน้ีควรใช ้
Collective Bargaining มากกว่าหรือไม่ เพราะ 
Dialogue เน้นเปิดพื้นที่ให้เกิดการเสวนาแลกเปล่ียน
มากกวา่เนน้ย  ้าไปที่การต่อรอง52 
                                                             
50 ILO. (2016). Non-Standard Employment around the 
World: Understanding Challenge, Shaping Prospects. 
Geneva: ILO. ให้ความหมายครอบคลุมถึงการจา้งงานบาง
เวลา การจา้งงานชัว่คราว การจา้งงานรับเหมาช่วง และการ
จา้งงานตนเองหรือเป็นงานอิสระ 
51 ร่าง Thailand Decent Work Country Programme 2019-
2021 เขา้ถึงท่ี 
http://www.mol.go.th/sites/default/files/downloads/dwcp_fi
nal_ilo_th-clean_version_ver11.pdf 
52 Ibid51, p. 47 



รู้ลึกโลกคนงาน  แรงงานปริทัศนอ์อนไลน์ 

18 
 

 การมีส่วนร่วมตอ้งได้รองรับทางสิทธิก่อน 
ไม่เพยีงแต่กล่าวอา้งถึงการสร้างหุน้ส่วนความร่วมมือ 
กล่าวคือ บทบาทของ ILO แรกเร่ิมมีผูแ้ทนจากสาม
ฝ่ายตามไตรภาคี แต่ปัจจุบนักลบัส่งเสริมให้ตวัแสดง
ภาคประชาสังคมอ่ืนนอกเหนือจากสหภาพแรงงาน
เขา้มามีส่วนร่วม จนท าให้เกิดการตีความเล่ือนไหล
ออกไปว่าไม่มีความจ าเป็นตอ้งมีสหภาพแรงงาน แต่
ให้องคก์ารภาคประชาสังคมอ่ืนที่ท  าหน้าที่ดูแลและ
คุม้ครองแรงงานกลุ่มเปราะบาง แทนที่บทบาทของ
กลุ่มแรงงานที่รวมตวักันเพื่อสร้างอ านาจการต่อรอง
กบัรัฐและเจา้ของทุน จึงตอ้งแยกใหอ้อกถึงกรณีที่ภาค
ธุรกิจขนาดใหญ่สนับสนุนให้มีการก่อตั้งในรูปแบบ
ของคณะกรรมการแรงงานหรือร่วมมือกบัภาคประชา
สังคมอ่ืน แต่ยงัไม่ใช่เจตจ านงที่  ILO เคยแถลงไว้
ปฏิญญาฟิลาเดลเฟีย ในปี 194453 
 ด้วยเหตุน้ีการให้สัตยาบนัอนุสัญญาฉบบัที่ 
87 และฉบบัที่ 98 จึงมีความส าคญัที่รัฐบาลไทยและ
กระทรวงแรงงานควรน ามาเปิดเวทีเสวนารับฟังความ
คิดเห็นให้กวา้งมากขึ้น โดยขยายออกให้ถึงแรงงาน
นอกระบบ จึงไม่ควรเน้นเฉพาะผูแ้ทนแรงงานจาก
การเชิญเท่านั้น บางคร้ังไม่ทราบแน่ชดัว่าผูแ้ทนเป็น
อภิสิทธ์ิชนในคราบกรรมกรหรือไม่ แม้แต่ผูเ้ขียนก็
ตอ้งการแสดงทัศนะเชิงนโยบายต่ออนุสัญญาสอง
ฉบับน้ีเช่นเดียวกัน พร้อมกันน้ีควรขยายหลักการ 
Collaborative Governance มาใชใ้นกระบวนการของ

                                                             
53 สาระส าคญัของปฏิญญาฟิลาเดลเฟีย  ในขอ้ 2 ระบุถึง
เสรีภาพการแสดงออกและรวมเป็นสมาคม เขา้ถึงท่ี 
https://www.ilo.org/legacy/english/inwork/cb-policy-
guide/declarationofPhiladelphia1944.pdf 

การมีส่วนร่วมของผูแ้ทนไตรภาคีและภาคประชา
สงัคมอ่ืน อยา่งไรก็ดีช่วงการหาเสียงก่อนเลือกตั้งมีส่ิง
หน่ึงที่น่าช่ืนชมคือ พรรคอนาคตใหม่น าเสนอเร่ือง
การให้สัตยาบนัอนุสัญญาสองฉบบัน้ี โดยบรรจุเป็น
นโยบายแรงง านของพรรคก าร เ มื อง  จึ ง เ ป็น
นิมิตรหมายที่ดีของบทบาทพรรคการเมืองที่ตระหนัก
ถึงสิทธิแรงงาน 54 แต่อาจประสบข้อจ ากัด เพราะ
อนุสัญญาสองฉบบัน้ี ก่อให้เกิดผลกระทบกับหลาย
ตวัแสดง แมแ้ต่ในร่าง DWCP ของไทยก็ระบุว่าตอ้ง
ศึกษาถึงความเป็นไปได้ กระบวนการ และความทา้
ทาย รวมถึงบทเรียนจากต่างประเทศ55 

 
 ในเม่ือ ILO จะกา้วเขา้สู่ศตวรรษที่สอง ก็ตอ้ง
พิ จ า ร ณ า ก ลั บ ม า ที่ ข ้ อ เ ส น อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก
คณะกรรมาธิการโลกว่าดว้ยอนาคตของงาน (Global 
Commission on the Future of Work) ที่ด าเนินการ
ประชุมระหว่ างปี  2017-2018 ท้าย สุด เพื่ อให้ได้
รายงานเร่ือง “Work for a Brighter Future” โดยเสนอ
วาระคนเป็นศูนยก์ลาง (Human-Centred Agenda) 
ขึ้นมาเพือ่รองรับการเปล่ียนแปลงของงานในอนาคต 

                                                             
54 นโยบายดา้นสวสัดิการและแรงงานของพรรคอนาคตใหม่ 
เขา้ถึงท่ี https://futureforwardparty.org/about-fwp/our-
policies/นโยบายดา้นสวสัดิการและ 
55 Ibid51, p. 47 

www.ilo.org 

https://www.ilo.org/legacy/english/inwork/cb-policy-guide/declarationofPhiladelphia1944.pdf
https://www.ilo.org/legacy/english/inwork/cb-policy-guide/declarationofPhiladelphia1944.pdf
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ซ่ึงมีผลกระทบต่อแรงงานโดยภาพรวมทั่วโลก 
สะทอ้นให้เห็น ILO ตระหนักถึงการเปล่ียนรูปของ
อุตสาหกรรม ส่งผลให้ทักษะการท างานและการ
ปรับตวัค่อนขา้งเป็นประเด็นส าคญัในล าดบัแรก และ
การคุม้ครองทางสงัคมก็มีความจ าเป็น56 ฉะนั้นผูเ้ขียน
ถือให้การส่งเสริมพฒันาทกัษะเพื่อสร้างงานอาชีพ
เป็นมาตรการเชิงรุก ขณะที่การคุม้ครองทางสงัคมเป็น
มาตรการเชิงรับ 
 นอกจากการส่งเสริมทักษะและให้ความรู้
แลว้ การเรียนรู้ตลอดช่วงวยั (Lifelong Learning) ก็
ได้รับการกล่าวถึงมากขึ้ น ขณะที่การคุ ้มครองทาง
สังคมก็เสนอให้จัดเตรียมไว้อย่างถ้วนหน้า และ
ครอบคลุมตลอดทุกช่วงวยัของวงจรชีวิต คล้ายคลึง
กบัแนวคิด ‚จากครรภม์ารดาถึงเชิงตะกอน‛ ที่เสนอ
โดย ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ แต่ในศตวรรษ 21 กลบัผลกัภาระ
ให้ปัจเจกบุคคลและครอบครัวที่ตอ้งแบกรับผิดชอบ 
ขณะที่รัฐบาลไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ต้อง
ค านึงถึงสวสัดิภาพและการดูแลทุกข์สุขประชาชน
อยา่งทัว่ถึง และไม่เพียงแต่ท าหน้าที่จากการส่งมอบ
บริการแบบบนลงล่าง แต่ตอ้งเปล่ียนจากล่างขึ้นบน 
โดยเปิดเวทีการมีส่วนร่วมที่ก้าวขา้มให้ไกลกว่าการ
รับฟังความคิดเห็น 
 นอกจากน้ีควรบูรณาการความร่วมมือใน
ประเด็นแรงงานที่เก่ียวขอ้งกนัอยา่งแนบชิด เช่น การ
จา้งงานคนพิการตอ้งอาศยัความร่วมมือระหว่างกรม
พฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
                                                             
56 ILO. (2019). Work for a Brighter Future (Global 
Commission on the Future of Work). Geneva: ILO. 

และส านกังานประกนัสงัคม ทั้งน้ีให้พึงร าลึกไวเ้สมอ
ว่า ‚คุณค่าของชีวิตอยูง่านที่ท  า‛ เพราะหากพิจารณา
ตามวงจรชีวิตแลว้ จะพบว่า มนุษยอ์ยูใ่นช่วงวยัก าลงั
แรงงานที่ยาวนานที่สุด ถา้ไม่มีงานท าก็ย่อมมีความ
เส่ียงที่เผชิญปัญหาสังคมตามมา รวมทั้งรายจ่ายของ
ภาครัฐก็จะผนัแปรตามสวสัดิการช่วยเหลือเป็นคร้ัง
คราว แต่กลบัไปไม่ถึงปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคม 
ส่งผลใหส้วสัดิการแรงงานไม่อาจกา้วขา้มไปกว่าการ
ถกเถียงถึงการประกันสังคม และช่วยเหลือตามกลุ่ม
คนเปราะบาง แทนที่กล่าวถึงความจ าเป็นของการให้
รายไดพ้ื้นฐานถ้วนหน้า (Universal Basic Income) 
เป็นตน้ 

 
 ในกระแสปัจจุบนั ถา้ไม่กล่าวถึงปัญหาของ
การยา้ยถ่ินและแรงงานต่างสญัชาติก็เหมือนขาดอะไร
ไปหน่ึงอยา่ง กล่าวคือ ตั้งแต่ทศวรรษแรกหลงัจากการ
ก่อตั้งที่ประเทศในภูมิภาคยโุรปมีความกงัวลและยก
ใหเ้ป็นหน่ึงในปัญหาส าคญัที่ตอ้งจดัการ เพราะไดรั้บ
ผลกระทบจากสงครามโลกคร้ังที่  1 และหลังจาก
สงครามโลกคร้ังที่ 2 ยตุิลง ก็เกิดการแบ่งภารกิจใหม่ 
โดยประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันตกให้ ก่อตั้ ง
องค์การในระดับภูมิภาค ขณะเดียวกันก็มีการก่อตั้ง
องคก์ารในระดบัโลกที่รับผิดชอบปัญหาการยา้ยถ่ิน
และอพยพล้ีภยัเป็นการเฉพาะ คือ องค์การระหว่าง

www.indiatoday.in 
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ประเทศเพือ่การโยกยา้ยถ่ิน (IOM) และขา้หลวงใหญ่
ผูล้ี้ภยัแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เพื่อแบ่งภารกิจ
ออกจาก ILO เพราะไม่เหมาะสมนัก ส าหรับการ
มอบหมายให้องค์การช านาญการด้านเศรษฐกิจและ
สังคมมารับผิดชอบในหน้าที่ดา้นการเมืองและความ
มัน่คง แตกต่างหลังทศวรรษ 1990 ที่โลกาภิวตัน์แผ่
ขยายไปทัว่โลก ท าให้แรงงานตดัสินใจยา้ยถ่ินเพื่อ
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า มีรายได้ หลุด
พน้จากความยากจน ส่งผลให้การยา้ยถ่ินไม่เก่ียวขอ้ง
กบัเหตุผลทางการเมืองอีกต่อไป57 

 
 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยพยายามแก้ไข
ปัญหาการยา้ยถ่ินที่ผิดกฎหมาย และใชแ้รงงานอยา่ง
ไม่เป็นธรรมในประเภทอุตสาหกรรมประมง แต่ภาพ
สะทอ้นที่เกิดขึ้นถือเป็นปัจจยัภายนอกที่กดดันและ
เรียกร้องให้แกไ้ขเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั ทั้งน้ีรัฐบาลไทย
จดัท าพระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างาน
ของคนต่างด้าว เพื่อให้มีการน าเข้าแรงงานอย่าง
ถูกตอ้ง ในระยะแรกก่อนที่แกไ้ขประกาศฉบบัที่ 2 ก็มี
บทลงโทษค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเงินค่าปรับ 

                                                             
57 กฤษฎา ธีระโกศลพงศ.์ (2560). การเคล่ือนยา้ยถ่ินฐานของ
แรงงานและบทบาทขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ. 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา, 
5(2), 60-81. 

นอกจากน้ียงัขจดัตวัแสดงที่น าเขา้แรงงานเพื่อส่งให้
เจ้าของทุนที่ต้องการแรงงานใช้ในกิจการ แต่บัดน้ี
ตอ้งใชก้ารน าเขา้ผ่านกระบวนการของ MoU แต่ทาง
ปฏิบัติย ังอาศัยบริการจากบริษัทตัวแทน  แทนที่
ด าเนินการดว้ยตนเอง เพราะจากประสบการณ์ที่ร่วม
วิจัยเก่ียวกับเร่ืองน้ี และเคยติดต่อเพื่อใช้บริการที่
ส านกังานจดัหาแรงงานส าหรับการน าเขา้แรงงาน แต่
กลบัพบวา่เป็นไปไดย้าก เพราะโดยขั้นตอนจ าเป็นใช้
บริการจากบริษทัผูแ้ทนน าเขา้อย่างเล่ียงไดย้าก จึงมี
ขอ้สังเกตว่ากระบวนการน้ีเอ้ืออ านวยให้แก่แรงงาน
ต่างสญัชาติและผูต้อ้งการจา้งแรงงานจริงแลว้หรือไม่ 
 ทั้งน้ีรัฐบาลไทยให้สัตยาบันพิธีสารฉบบัที่ 
29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ในปี 2018 โดยถือเป็น
ประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียและประเทศที่  24 ของ
โลก58 ขณะเดียวกันก็ให้สัตยาบนัอนุสัญญาฉบบัที่ 
111 ไปก่อนหนา้น้ี ในปี 2017 โดยจดัเป็นอนุสัญญา 1 
ใน 8 ฉบับ ของมาตรฐานแรงงานหลัก และตามมา
ดว้ยให้สัตยาบนัอนุสัญญาฉบบัที่  188 จนท าให้ ILO 
ช่ืนชมความมุ่งมัน่ของไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาค
เอ เ ชีย 59 บัด น้ีประ เทศไทยเหลืออนุสัญญาตาม
มาตรฐานแรงงานหลกัอีก 2 ฉบบัที่ยงัไม่ให้สัตยาบนั 
ไดแ้ก่ ฉบบัที่ 87 และ 98 ที่ส าคญักว่าน้ีผูเ้ขียนเห็นว่า

                                                             
58 ไทยยืน่สัตยาบนัสารพิธีสาร ค.ศ. 2014 ของอนุสญัญาวา่
ดว้ยแรงงานบงัคบั ค.ศ. 1930 อยา่งเป็นทางการ เขา้ถึงท่ี 
http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/90312-ไทยยืน่
สัตยาบนัสารพิธีสาร-ค.ศ.-๒๐๑๔-ของอนุสัญญาว่า.html 
59 ประเทศไทยให้สัตยาบนัอนุสัญญาการท างานในภาค
ประมง เขา้ถึงท่ี https://www.ilo.org/global/about-the-
ilo/newsroom/news/WCMS_667145/lang--en/index.htm 

https://twitter.com/ILOThai 

http://www.mfa.go.th/main/th/news3/6886/
https://twitter.com/ILOThai
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ไทยไม่สามารถหลีกเล่ียงการให้สัตยาบนัอนุสัญญา
สองฉบบัน้ี แมว้า่จะชา้หรือเร็วก็ตาม ฉะนั้นทางออกที่
ดีควรเตรียมความพร้อมแกไ้ขพระราชบญัญติัแรงงาน
สัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
แรงงานภายใตค้วามสมานฉนัท ์ดีกวา่สร้างเง่ือนไขให้
องค์การภาคประชาสังคมมามีบทบาทเหนือน า
ขบวนการแรงงาน ฉะนั้นตอ้งสร้างพลงัอ านาจโดยตั้ง
ค  าถามถึงความจริงใจของรัฐบาล รวมทั้งประโยชน์ที่
แทจ้ริงจากการใหส้ตัยาบนัอนุสัญญาฉบบัที่ 111 และ 
188 รวมถึงพธีิสารฉบบัที่ 29 ที่เป็นส่วนขยาย ถือว่ามี
จุดประสงคอ่ื์นใดที่แรงงานไม่ทราบหรือไม่ 
 ถึงอยา่งไรก็ไม่แน่ชดัวา่มีใครทราบหรือไม่ว่า 
Guy Ryder60เชิญพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ให้เขา้
ร่วมที่ประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ ในเดือน
มิถุนายน 2019 หมายความว่า รัฐบาลในปัจจุบนัยงัคง
สถานะของการบริหารปกครองประเทศหรือเปล่ียน
ผา่นสู่รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง แต่คงให้เกียรติ
ต่อ ILO โดยส่งผูแ้ทนคนเดิมที่เคยร้องขอไว้61 ก่อน
หน้าน้ีเคยได้สนทนากับผูเ้ช่ียวชาญประวตัิศาสตร์
แรงงานท่านหน่ึง และให้ข้อสังเกตไวน่้าสนใจว่า 
ท  า ไมอ นุสัญญาของ  ILO ส่ วนใหญ่แล้ว ถึ งให้
สัตยาบันในรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร (?) จึง
ส ารวจในฐานข้อมูล NORMLEX ก็พบว่าไทยให้
สัตยาบนัอนุสัญญาในช่วงเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1962-

                                                             
60 Guy Ryder ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการใหญ่คนท่ี 10 
ระหว่างปี 2012 ถึงปัจจุบนั 
61 บ๊ิกอู๋ ” ยืน่สัตยาบนั C188 ต่อ ILO แสดงเจตนารมณ์ไทย
คุม้ครองภาคประมงสู่มาตรฐานสากล เขา้ถึงท่ี 
http://www.mol.go.th/content/79076/1548900306 

1969 ไวจ้  านวน 10 ฉบับ (นับรวมฉบับที่ปัจจุบัน
ยกเลิกไปแล้ว) แต่สมมติฐานเช่นน้ีอาจไม่จริงเสมอ
ไป เพราะช่วงเวลาดังกล่าว รัฐบาลไทยรับความ
ช่วยเหลือโครงการเฉพาะทางของ ILO และมีความ
แข็งขนัต่อการวางระบบบริหารแรงงานเสียมากกว่า 
และในเวลานั้นไม่จ าเป็นแต่อยา่งใดที่ไทยจะตอ้งให้
สัตยาบนั เพราะไม่สามารถกดดนัหรือใชเ้ป็นเหตุผล
กีดกนัทางการคา้ไดเ้หมือนกบัมาตรฐานแรงงานหลกั
ในปัจจุบนั อย่างมากก็เป็นการสร้างความชอบธรรม
ใหแ้ก่รัฐบาลเท่านั้น 

 
 ท้ายที่ สุดแล้ว ก็ปรากฏข้อสังเกตว่า  ILO 
สนบัสนุนความสมัพนัธแ์บบไตรภาคีอยูห่รือไม่ หรือ
เน้นสนับสนุนที่ระบบพหุภาคีเป็นหลัก เพราะถ้า
พิจารณาจากบทบาทของ ILO ในศตวรรษ 21 พบว่า
ระบบไตรภาคีค่อนขา้งลดบทบาทลง ตวัอยา่งที่การ
จดัประชุมเฉพาะกิจโดยคณะกรรมาธิการโลกว่าดว้ย
มิติทางสงัคมของโลกาภิวตัน์ (World Commission on 
the Social Dimension of Globalization)62 ระหว่างปี 
2002-2003 อาศยัความร่วมมือจากตวัแสดงนอกเหนือ
ไตรภาคีที่เป็นฝ่ายแรงงาน เจา้ของทุน และรัฐบาล 

                                                             
62 ILO. (2004). A fair globalization: The role of the ILO. 
Geneva: ILO. 

http://www.mol.go.th/content/79076/1548900306
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โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการ ผูแ้ทนองคก์ารประชม
สงัคม และปัจเจกบุคคลที่มีอิทธิพลโลกเขา้มาร่วมมือ 
คลา้ยกบัการประชุมไม่นานมาน้ีของคณะกรรมาธิการ
โลกว่าด้วยอนาคตของงานที่ด าเนินการไปเม่ือปี 
2017-2018 แต่ขอบเขตของภารกิจกลับกวา้งมากขึ้น 
ดงัที่ ILOเสนอไปถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศในรูปของงานสีเขียว (Green Jobs)63 
เพราะก่อใหเ้กิดต่อแรงงานภาคเกษตรและผลผลิต ท า
ให้เกิดการยา้ยถ่ินไปสู่สภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากร
รองรับ แต่นั้นไม่ใช่เหตุผลหลกัที่ ILO ควรด าเนินการ 
ทั้งที่ทราบดีว่ามูลเหตุรากฐานลว้นแลว้เกิดขึ้นมาจาก
ระบบทุนนิยมขูดรีด และเสรีนิยมใหม่ที่แผ่ขยายทัว่
โลก จึงไม่เหมาะสมที่ภาคธุรกิจบางแห่ง เลือกรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม โดยผลกัภาระใหแ้ก่ผูบ้ริโภคแทน 

 
 ในส่วนทา้ยน้ี ผูเ้ขียนและผูอ่้านตอ้งตั้งค  าถาม
พร้อมกนัว่า ‚บทบาทของ ILO มีหน้าที่ท  าอะไรใน
ปัจจุบัน‛ และ ‚ก้าวต่อไปสู่ศตวรรษที่สองควร
ด าเนินการอะไร‛ เพราะแรงงานไม่มีสิทธิการท างาน 
ขาดโอกาสความกา้วหนา้ ไม่มีระบบการคุม้ครองทาง
สงัคม และการมีส่วนร่วมกบัเจา้ของทุนและรัฐบาลจะ
เกิดการท างานที่มีคุณค่าไดห้รือไม่ จึงมีความทา้ทาย

                                                             
63 ILO. (2017). Work in a changing climate: The Green 
Initiative. Geneva: ILO. 

ต่อการบริหารแรงงานในไทย กล่าวคือ ‚จะท าอยา่งไร
ให้  DWCP ที่ มี สถ านะ เ ป็น เพี ย งแผนงาน 
(Programme) คลา้ยคลึงกบัแบบแผน (Norm) แต่กลบั
มีอ านาจที่มีสภาพบงัคบัใชไ้ดจ้ริง‛ เพราะตลอดเวลาที่
ผ่านมาภาคธุรกิจเลือกไม่ปฏิบติัตามก็สามารถท าได ้
ยิ่งเป็นกฎหมายอ่อน (Soft Law)64 แล้ว จึงถูกใช้
ด าเนินการเพื่อให้ได้ผลตอบรับกลับมาในแง่สิทธิ
ประโยชน์อ่ืน เช่น CSR เป็นตน้ ขณะเดียวกนัภาครัฐก็
เลือกที่จะโอนอ่อนหลักการได้เช่นกัน ทั้งที่งานที่มี
คุณค่าก าหนดให้มีเร่ืองสิทธิการรวมกลุ่มและเจรจา
ต่อรอง แต่ประเทศไทยกลบัไม่ให้สัตยาบนัฉบบัที่ 87 
และ 98 แม้ว่าอ้างถึงใช้การร่วมมือของแรงงานใน
สถานประกอบการใหมี้คณะกรรมการแรงงานแทนที่
นั้น ก็ย่อมไม่ถูกตอ้งตามหลักทางวิชาการที่ระบุใน
เน้ือหาสาระของอนุสญัญา และเจตจ านงทางการเมือง
ของ ILO ตั้งแต่แรกเร่ิม จึงไม่ควรให้เกิดขึ้นเช่นน้ีอีก
ในศตวรรษต่อไปของแรงงานโลกและแรงงานไทย .. 

 
* บทความนีไ้ด้มีการเผยแพร่คร้ังแรกในเว็บไซต์ประชาไท
เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2562 และกองบรรณาธิการจดหมายข่าว
แรงงานปริทัศน์เห็นว่าเป็นบทความท่ีมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน จึง
ได้ขอผู้เขียนคือ คุณกฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ เพ่ีอน าบทความมา
ลงในจดหมายข่าวฯ และเวบ็ไซต์มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน 

 

                                                             
64 กฎหมายอ่อน (Soft Law) ที่ ILO กล่าวถึงมกัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความ
ร่วมมือของภาคธุรกิจที่มีหลกัปฏิบตัิที่ดี มีความโปร่งใส และค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคม จึงเสนอให้มีการจดัท าจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
(Code of Conduct) และมีความรับผดิชอบทางสังคม (CSR) แต่
เคร่ืองมือเหล่าน้ีไร้สภาพบงัคบั ทา้ยที่สุดรัฐบาลตอ้งมีเจตนาต่อการให้
สัตยาบนัอนุสัญญาตามมาตรฐานแรงงานหลกั เพือ่ก าหนดเป็นหลกั
ปฏิบตัิทางกฎหมายภายในประเทศ   
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            เดือนที่แลว้ตอ้งกราบขออภยัผูท้ี่ติดตามอ่าน
และขบคิดประเด็นสิทธิแรงงานที่น าเสนอผ่านคลินิก
กฎหมายด้านแรงงานเป็นอย่างสูง เน่ืองจากมีภาระ
งานหลายเร่ืองหลายราวเขา้มาแบบปัจจุบนัทนัด่วน 
จนไม่มีเวลาและสมาธิพอที่จะนะน าเสนอเร่ืองราวให้
อ่านกันได้ ถึงเพลาน้ีแล้วก็ใช่ว่าจะเบาบางลง แต่
พอจะปลีกตวัไดบ้า้งแลว้ครับ 

 

 เร่ืองแรก: การบริหารจัดการแรงงานหลังข้อ
พิพาทยุติ 
          กรณีที่ลูกจา้งเขา้ช่ือหรือสหภาพแรงงานมีมติ
ให้ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้าง เพื่อแก้ไขปรับปรุง
สภาพการจา้ง บางคร้ังฝ่ายลูกจา้งยืน่ฝ่ายเดียว บางคร้ัง

นายจา้งก็ยื่นดว้ย  ที่เรียกกันว่ายื่นขอ้เรียกร้องสวน 
ถามว่าผิดไหมที่นายจา้งยืน่ขอ้เรียกร้องสวน ตอบว่า
ไม่ผิดหรอก  เพียงแต่ว่าการยื่นขอ้เรียกร้องไม่ว่าฝ่าย
ไหนยื่น ถือเป็นการใช้สิทธิทางกฎหมายอย่างหน่ึง 
ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความสุจริต คือความ
ซ่ือสัตยแ์ละความจริงใจหรือความบริสุทธ์ิใจ ไม่มี
ปัจจยัหรือสาเหตุความขดัแยง้อ่ืนมาปนเป เน่ืองจาก 
หลกัการในการยืน่ขอ้เรียกร้องเพือ่ปรับปรุงสภาพการ
จา้ง ก็คือความมุ่งหมายให้เกิดการจดัสิทธิประโยชน์
และสวสัดิการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการจา้งงานหรือการ
ท างาน หรือปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมเป็นธรรม
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัญหาที่เปล่ียนแปลงไป 
 อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงฝ่ายลูกจ้าง
หรือสหภาพแรงงาน มกัเป็นฝ่ายยื่นขอ้เรียกร้องเป็น
หลกั เพราะโอกาสที่นายจา้งจะจดัสวสัดิการหรือปรับ
เพิม่สวสัดิการให้แก่ลูกจา้งเองเกิดขึ้นน้อย และในขอ้
เรียกร้องของฝ่ายลูกจา้งเองนั่นแหละที่ฝ่ายนายจา้ง
สามารถเจรจาต่อรอง และตกลงร่วมกันในเง่ือนไข
หรือหลกัเกณฑต่์างๆ ที่จะไดรั้บสิทธิ นายจา้งแทบจะ

ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ ทนายความ 
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ไม่มีความจ า เป็นอะไรที่จะต้องยื่นข้อ เรียกร้อง 
เว ้น เ สียแ ต่ว่ า  เ ป็น เ ร่ือ งใหญ่ที่ เ ป็น ปัญหาและ
จ าเป็นตอ้งท าขอ้ตกลงไว ้เพราะนายจา้งมีอ านาจใน
การบริหารจดัการธุรกิจของตนเองอยูแ่ลว้ ตราบใดที่
ไม่ท  าผดิกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืนขอ้ตกลงฯหรือสัญญาจา้ง 
และกระท าโดยสุจริต ไม่เอาเปรียบลูกจา้งเกินควร 
 อีกอย่างหน่ึง ตามพระราชบัญญติัคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ก็ก าหนดให้นายจ้างจัดท า
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน หรือที่ฝ่ายแรงงานชอบ
เรียกกันว่าระ เบียบวินัย หรือคู่ มือพนักงาน ใน
ข้อบังคับฯดังกล่าวน้ี  นายจ้างก็สามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการจา้งละการท างานไวไ้ด้
มากมายอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าอนัไหนที่ก  าหนดไวแ้ล้ว 
หากจะแกไ้ขในทางที่เป็นภาระหรือไม่เป็นคุณแก่ฝ่าย
ลูกจา้ง นายจา้งไม่สามารถแกไ้ขได้โดยพลการหรือ
โดยฝ่ายเดียว  แต่จะตอ้งไปยืน่ขอ้เรียกร้องเพื่อแกไ้ข
ข้อบังคับเก่ียวกับการท างานตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ. 2518 
 ประการส าคญัก็คือ ขอบอกว่า มีนายจา้งที่มี
ความเขา้ใจในระบบแรงงานสมัพนัธ ์เห็นความส าคญั
ของฝ่ายแรงงาน เคารพหลักการการมีส่วนร่วมของ
แรงงาน และมีใจกว้างให้ฝ่ายแรงงานมีส่วนได้
รับทราบและให้ข้อคิดเห็นต่อการแก้ไขข้อบังคับ
ดังกล่าว ซ่ึงในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ใช้วิธีพูดคุย รับฟัง
ความเห็นกันและกันจนได้ขอ้ยุติร่วมกัน ก็สามารถ
ประกาศใชข้อ้บงัคบัไดโ้ดยไม่ตอ้งยืน่ขอ้เรียกร้อง 
 ที่ผา่นมากรณีนายจา้งยืน่ขอ้เรียกร้องสวน จึง
มักจะเกิดจากปัญหาความไม่เข้าใจกัน หรือมีความ
ขัดแย ้งหมักหมมพอกพูน และมาแสดงออกใน

รูปแบบการยื่นขอ้เรียกร้องสวน ความขัดแยง้ก็เลย
เพิ่มพูนขึ้นเร่ือยๆ น าไปสู่บรรยากาศที่ตึงเครียด ไม่
ไวว้างใจกนั หรือระแวงกนั ซ่ึงน าไปสู่ความเสียหาย
ต่อทุกฝ่ายและภาพรวมของประเทศในที่สุด 
 และที่อยากจะกล่าวย  ้าให้ขอ้คิดก็คือว่า ความ
ไม่เขา้ใจกนั ที่พฒันาเป็นความขดัแยง้ และพฒันาผิด
ทางจนกลายเป็นความแคน้ต่อกนั มกัมาสะทอ้นออก
ในการบริหารจดัการขอ้พพิาทแรงงาน หรือแมก้ระทัง่
ในกรณีที่ทั้ งสองฝ่ายจ ายอมยุติข้อพิพาทหรือท า
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง ซ่ึงความแคน้ยงัคุกรุ่น
อยู่หรือมี เช้ืออยู่ เพียงแต่ถึงจุดที่ทั้ งสองฝ่ายรู้สึก
ตรงกันว่า  ต้องหาทางลงและยุติความขัดแยง้ไว้
ชัว่คราวก่อน พอเร่ืองราวเขา้ที่เขา้ทางในทางกฎหมาย
แรงงานสมัพนัธ ์แทนที่การท างานและการจา้งงานจะ
เดินหน้าต่อไปด้วยสปิริตของนักแรงงานสัมพนัธ ์
ความแคน้ที่คุกรุ่นหรือความระแวงที่ซ่อนอยูใ่นใจ ก็
เร่ิมแสดงอาการออกมาในรูปแบบการบริหารจดัการ
แรงงานเพื่อการกลับเข้าท างานภายหลังข้อพิพาท
แรงงานยตุิลง 

 
 หลายท่านคงจ ากนัได้ดีครับ ใครที่มีบทบาท
มาก ใครที่ปราศรัยปลุกเร้าความคิดผูค้นไดดี้ หรือพูด
ให้ตรงก็คือ วิจารณ์นายจา้งได้แสบร้อนเท่าไหร่ คน
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เหล่าน้ีจะตกเป็นเป้าในการบริหารจัดการแรงงาน
ภายหลงัขอ้พพิาทยตุิลง เม่ือประมาณ 10 ปีที่แลว้ ผูน้ า
แรงงานเหล่าน้ี จะถูกจัดล าดับให้กลับเข้าท างาน
ท้ายสุด แล้วก็จัดบุคคลเหล่าน้ีเข้าสู่กระบวนการ
ปรับเปล่ียนทศันคติ โดยการนิมนตพ์ระมาเทศน์ให้ฟัง 
แต่จดัเป็นหลักสูตรเลยครับ ใคร ๆ เขาก็รู้กนั พูดกัน 
คือนายจา้งเขากาหัวไวแ้ล้ว บีบให้ลาออกเอง ถ้าไม่
ลาออกเอง ก็ท  าโน่นท าน่ีเพื่อให้เกิดเร่ืองเกิดปัญหา 
แลว้จะไดมี้เหตุในการเลิกจา้งหรือไล่ออกไดโ้ดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย  กลัน่แกลง้ยดัเยยีดขอ้หาคดีอาญาก็มี 

 
 เก่ียวกบัการใชพ้ธีิกรรมทางศาสนามาตอบโต ้
ผูน้ าแรงงานที่มีบทบาทในกระบวนการเจรจาต่อรอง 
ท าให้อดคิดไม่ไดว้่า คนที่ออกไอเดียหรือความคิดน้ี 
เขาเข้าใจในแก่นสารของหลักพุทธธรรมหรือไม่ 
รูปแบบที่น ามาใช้ท  าให้มองได้ว่า ผูน้ าแรงงานเป็น
เสมือนคนบาป ตอ้งเขา้สู่พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อลา้ง
บาป หรือเป็นคนชัว่ตอ้งน าเอาหลกัธรรมมาบ าบดั ทั้ง 
ๆ ที่ ในความเป็นจริงความขดัแยง้ในระบบแรงงาน
สัมพนัธ์เป็นเร่ืองปกติธรรมดา ส่วนความขดัแยง้ที่
พฒันาเกินเลยไป จนเกิดการละเมิดอีกฝ่ายนั้น ก็มี
ด้วยกันทั้งสองฝ่าย แต่ในการบริหารจดัการทั้งของ
นายจา้งและรัฐบาล จ าเลยมีเพียงผูน้ าแรงงานเท่านั้น 
เม่ือมองผดิ การแกไ้ขปัญหาก็ไม่อาจส าเร็จลุล่วงได ้

 เ ร่ืองที่ ว่า น้ี  ฝ่ายแรงงานได้ร้องเ รียนต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จนเกิดการ
ตรวจสอบและมีการประสานงานกับกระทรวง
แรงงาน จนในที่สุดได้ข้อยุติว่าการกระท าดังกล่าว
เป็นการละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องแรงงาน 
และไม่ เหมาะสมด้วยประการทั้ งปวง แต่ก็ต้อง
ปรบมือใหฝ่้ายนายจา้งเช่นกนัที่ยอมรับเหตุผลและยติุ
การกระท าดังก ล่าว แต่ผู ้เขี ยนจ าได้ว่ า  ถัดจาก
เหตุการณ์คร้ังน้ีมาราว 2 หรือ 3 ปี ก็เกิดเหตุการณ์
ท านองน้ีอีก แต่เป็นนายจา้งรายอ่ืน ๆ แต่ก็มีการแกไ้ข
ปัญหาได้ส าเร็จ และจ าได้ว่าตั้ งแต่นั้ นมาจนบัดน้ี 
รูปแบบการนิมนตพ์ระมาเทศน์ให้แก่ผูน้ าแรงงานที่มี
ขอ้พพิาทแรงงานไม่เกิดขึ้นอีกเลย 
 อยา่งไรก็ตาม ปัญหาดา้นแรงงานภายหลงัขอ้
พิพาทแรงงานยุติลงแล้ว หาได้ยุติลงตามไปด้วยไม่ 
กล่าวคือความเคืองแคน้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง หรือแต่ละ
ฝ่ายมีต่อกนักลบัก่อตวัและขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ตั้งแต่
กรณีหัวหน้างานและลูกจา้งพูดจาเหน็บแนมกันและ
กนั มีการออกแถลงการณ์แสดงความคิดความเห็นต่อ
เหตุการณ์ที่ผ่านมา มีการโยกยา้ยหน้าที่การงานทั้ง
ลูกจ้างทัว่ไปและแกนน า มีการทยอยรับลูกจ้างเข้า
ท างานเป็นงวดๆ โดยไม่มีเหตุผลและไม่มีแจง้ขอ้มูล
และหลักเกณฑ์ รวมทั้งมีกรณีอาศยัค  าพิพากษาของ
ศาลฎีกา (ที่วนิิจฉยัวา่นายจา้งไม่มีหน้าที่ตามกฎหมาย
ในการตอ้งมอบหมายงานให้ลูกจา้งท า มีเพียงหน้าที่
การจ่ายค่าจา้งและสิทธิประโยชน์ตามสัญญาจา้งและ
กฎหมาย   ดังนั้นตราบใดที่นายจา้งจ่ายค่าจา้งและ
สวสัดิการถูกตอ้งตามกฎหมาย    นายจา้งก็มีสิทธิไม่
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มอบหมายงานให้ลูกจา้งท า)   มาปฏิบติักบัลูกจา้งที่
เป็นแกนน าหรือลูกจา้งที่นายจา้งกาหวัไว ้
 ที่เพิ่งมีปัญหากันไม่นานมาน้ี พบว่าปัญหา
แรงงานสัมพนัธ์หลังข้อพิพาทแรงงานยุติลง   ได้
ลุกลามมายงัผูน้ าแรงงานที่เป็นเพศหญิงที่ตั้งครรภ์
ระหว่างถูกปิดงาน หรือคลอดในระหว่างรอการ
บริหารจดัการของนายจา้งว่าจะให้กลบัเขา้ท างานได้
เม่ือใด จึงอาจกระทบต่อสิทธิและสวัสดิการอัน
เก่ียวกบัการคลอด การเล้ียงดูบุตร และสุขภาพของแม่ 
รวมทั้ งสิทธิของผูเ้ป็นบิดาในการลาหยุดเพื่อดูแล
ภรรยาและช่วยภรรยาในการเล้ียงดูบุตร  บางรายถึง
ขั้นถูกเลิกจ้างไปเลย ซ่ึงในปัญหาน้ีต้องช่วยกันคิด
และหามาตรการทั้งในเชิงป้องกนัและแกไ้ข และมิใช่
เร่ืองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเท่านั้ น กระทรวง
แรงงานและกระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์อาจจะต้องร่วมด้วยช่วยกัน   คิดหา
มาตรการดว้ยครับ เพราะในระบบกฎหมายแรงงาน
สัมพนัธ์และในระบบการบริหารแรงงานสัมพนัธ์
ภาครัฐ น่าจะยงัไม่มีมาตรการส่งเสริม ป้องกนัแกไ้ข
ฟ้ืนฟูแรงงานสัมพนัธ์ภายหลังขอ้พิพาทแรงงานยุติ 
และโดยเฉพาะในส่วนที่มีผลกระทบต่อแรงงานหญิง
มีครรภ์ คลอดใหม่ และที่มีปัญหาสุขภาวะที่เก่ียวกับ
เพศหญิง 

 เร่ืองที่สอง: การลาป่วยบ่อยๆ เป็นประจ าทุก
เดือน นายจ้างจึงเลิกจ้างอ้างเหตุหย่อนสมรรถภาพ 
ถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่ และลูกจ้างจะ
จัดการเร่ืองนี้อย่างไร 

          ประเด็นน้ีโปรย หัวเร่ืองอย่างน้ี หลายท่านคง
ออกตดัสินฟันธงเลยว่า ก็เล่นลาป่วยเป็นประจ าทุก
เดือนมนัจะไหวหรือ นายจา้งที่ไหนจะยอมรับได ้ซ่ึง
ถา้ดูผวิเผนิก็เหมือนจะเป็นเช่นนั้น แต่ถา้เรายอ้นกลบั
มาดูประเด็นเร่ืองราวให้ละเอียดรอบดา้น ก็จะเห็นได้
วา่ประเด็นมีความซบัซอ้นไม่ธรรมดาเลยครับ 

 
 ประเด็นแรก มองแบบร้ายๆ ลบ ๆ ก่อน คือ
ลูกจา้งอาจจะท างานหนัก วนัหยดุต่างๆตามกฎหมาย
นายจา้งก็ใหม้าท างาน เพราะงานมีเยอะ ลูกจา้งอยากมี
รายไดเ้ยอะก็มาท างานไม่หยดุพกั พอจะลากิจถา้เป็น
ลูกจ้างรายวันตามกฎหมายก็ไม่ได้ค่าจ้าง รวมทั้ ง
อาจจะเสียสิทธิและสวสัดิการอ่ืน ๆ อีก นายจา้งส่วน
ใหญ่ก็จะหนา้บูดหนา้บึ้งหากลูกจา้งลากิจบ่อย และจะ
ไม่อนุมติัให้ลา ลูกจา้งก็หยดุงานไม่ได ้ก็เลยมาใชว้ิธี
ลาป่วย ซ่ึงการลาป่วยที่ไม่ถึงสามวนั ตามกฎหมาย
ลูกจ้างไ ม่ต้องแสดงหลักฐานการเจ็บป่วยหรือ
ใบรับรองแพทย ์อนัน้ีก็ท  าให้นายจา้งปวดเศียรเวียน
เกลา้ กรณีน้ียอ่มเห็นไดว้า่ลูกจา้งไม่ไดป่้วยจริง แต่ใช้
วิธีลาป่วยเพื่อจะหยุดงาน อย่างน้ีว่าไปแล้วในทาง
กฎหมายถือวา่ลูกจา้งลาป่วยเท็จ ใชสิ้ทธิโดยไม่สุจริต 
เอาเปรียบนายจา้ง เพราะกฎหมายประกนัสิทธิการลา
ป่วยโดยไดรั้บค่าจา้งไวปี้หน่ึงไม่เกิน 30 วนั จึงเป็นส่ิง
ที่ไม่พงึปฏิบติันะครับ 

www.talknewsonline.com 
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 แต่ถา้ขอ้เท็จจริงปรากฏว่า ลูกจา้งท างานกับ
นายจา้งมานาน แรกๆที่เร่ิมงานสุขภาพยงัแข็งแรงดี 
ลูกจา้งท างานดี ขยนัขนัแขง็มีความรับผดิชอบ ไม่ค่อย
จะป่วยเจ็บอะไร สิบปีผ่านไป อายมุากขึ้น งานหนัก
ต่อเน่ือง สุขภาพเร่ิมไม่ดี มีเจ็บป่วยบ่อยขึ้น เป็นกรณี
ที่ป่วยจริง เดือนหน่ึงวนัหรือสองวนั เพราะตอ้งไปพบ
แพทย ์แต่ในวนัที่มาท างานก็ท  างานเต็มที่ผลผลิตของ
ตวัเองก็อยู่ในระดับปานกลาง สรุปว่าปีหน่ึงลูกจา้ง
จะตอ้งลาไปพบแพทย ์24 วนั นายจา้งเลิกจา้ง อา้งเหตุ
วา่หยอ่นสมรรถภาพในการท างาน ถือว่าเป็นการเลิก
จา้งที่เป็นธรรมหรือไม่ ลองขบคิดหาเหตุผลกนัดูนะ
ครับ วา่ 
 ”24 วนัต่อปีถือว่าลาป่วยมากเกินไปหรือไม่ 
เพราะกฎหมายยงัประกันค่าจ้างในวนัลาป่วยให้ปี
หน่ึงไม่เกิน 30 วนั 
 ”ลองส ารวจขอ้มูลดูซิว่า ลูกจ้างทั้งบริษทัฯ 
หรือทั้งโรงงานมีก่ีคน วนัลาป่วยที่มากที่สุดก่ีวนั ป่วย
เป็นโรคอะไร แพทยมี์ความเห็นว่าสามารถรักษาให้
หายได้หรือไม่ หรือจะตอ้งใช้เวลาพบแพทยปี์ละ 24 
วนั อีกก่ีปี 
 ”ลองส ารวจดูว่าผลการท างานหรือยอด
ผลผลิตของลูกจา้งทั้งหมดเป็นอยา่งไร ผลงานขออง
ลูกจา้งที่ป่วยเป็นอยา่งไร อยูใ่นระดบัใดเม่ือเทียบกับ
ลูกจา้งทั้งหมด 
 ”ประวติัผลการท างานของลูกจา้งคนน้ีเป็น
อย่างไร ภาระรับผิดชอบในครอบครัวของลูกจ้าง 
รวมทั้งความเดือดร้อนของครอบครัวหากถูกเลิกจา้ง 
 ถา้จะคิดกันแต่เพียงว่า จา้งให้มาท างานและ
จ่ายค่าจ้างรวมทั้งสวสัดิการต่างๆให้แล้ว ถ้าท างาน

ไม่ไดเ้ต็มที่ก็ตดัขาดจากกนั ลาออกไปเสีย  มนัไม่ใจ
ไมไ้ส้ระก าไปหน่อยหรือครับ ไม่คิดถึงคุณความดีที่
ลูกจ้างได้มีส่วนสร้างผลก าไรให้แก่นายจา้งมาบา้ง
ห รือ  ลูกจ้า ง มีครอบค รัว เหมือนที่ น ายจ้า งก็ มี
ครอบครัว งานกบัครอบครัวมนัเป็นองคป์ระกอบของ
ชีวิต การจา้งงานกับครอบครัวที่มีความสุขเป็นเร่ือง
เดียวกนั เก่ียวพนักนั ลองคิดถึงส่วนน้ีกนับา้งไม่ดีกว่า
หรือครบั การใหโ้อกาสลูกจา้งที่เจบ็ป่วยไดรั้กษา ดูแล
สุขภาพ ฟ้ืนฟูร่างกายและจิตใจ เพือ่จะไดมี้แรงท างาน
ต่อไป น่าจะส่งผลดีในทุกๆเร่ือง เรียกว่านายจา้งไดใ้จ
ลูกจา้งไปทั้งโรงงานเลยละครับ 

 
 อย่างไรก็ตาม เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใหญ่มาก ๆ 
เป็นวงจรชีวิตของคนท างานที่ยากจะหลีกเล่ียงไดพ้น้ 
วยัเปล่ียน ระยะเวลาท างานยาวนานขึ้น ความเส่ือม
ของร่างกายจากการท างาน จากการใช้ชีวิต รวมทั้ง
ปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆที่มากระทบ และที่ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยก็
คือ แรงงานถูกธุรกิจดึงดูดเขา้ไปสู่วงจรการแข่งขนั
ทางธุรกิจและการคา้ แรงงานตอ้งอยูใ่นวงจรแข่งขนั 
เร่งการผลิต ท าก าไรสูงสุด เพิ่มเป้าหมายโดยไม่มี
ขีดจ ากดั รวมทั้งผลกระทบจากการบริหารจดัการของ
ธุรกิจ ที่มักจะตกภาระมาที่แรงงานเป็นหลัก เช่น
พอจะลดตน้ทุนและค่าใชจ่้ายเพื่อรักษาระดบัก าไร ก็
จะผลักลงมาที่แรงงาน ลดก าลังคนก าลงัแรงงานลง 

www.matichon.co.th 
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แต่งานไม่ลด ซ่ึงความจริงคืองานเพิ่ม  งานหนัก 
ลูกจา้งตอ้งอดทนท า เพราะไม่อยากหางานใหม่ ไม่
อยากเปล่ียนงาน เพราะไม่แน่ใจว่า งานใหม่จะหาได้
ง่ายหรือไม่ และผลประโยชน์ต่าง ๆเก่ียวกบัสภาพการ
จา้งจะดีกวา่เดิมหรือไม่ 
 เร่ืองน้ีลูกจา้งแต่ละคนก็มีหน้าที่ในการดูแล
จดัการตนเอง แต่เน่ืองจากเร่ืองน้ีมันเป็นปัญหาเชิง
ก าลงัแรงงานหรือการพฒันามนุษยใ์นภาพรวม หรือ
กล่าวให้สุดมนัคือความฝันและความสุขของทุกผูค้น 
จะปล่อยให้แต่ละคนจัดการตนเองคงไม่พอครับ 

จะตอ้งอาศยัทั้งบุคคลและองคก์ร รวมทั้งขบวนการ
แรงงานร่วมกันส ารวจข้อมูล แลกเปล่ียนถกเถียง
ความคิดความเห็น หามาตรการต่าง ๆ ทั้ งในเชิง
ป้องกนัและแกไ้ขเยยีวยา และท าในภาพรวมหรือเชิง
นโยบายที่มีการวางรากฐานน าไปสู่การพฒันาที่ย ัง่ยนื
ครับ น่ีคือการเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคตครับ 
หากวา่เห็นพอ้งตอ้งกนั ก็ควรน าไปสู่การปฏิบติัอยา่ง
จริงจงัและต่อเน่ือง เพื่อประโยชน์สุขและความเป็น
ธรรมทางดา้นแรงงานครับ 
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เม่ือวนัพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 มูลนิธิ

ฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ร่วมกับมูลนิธิพิพิธภัณฑ์

แรงงานไทย สมัมนาเร่ือง ผลการประชุมลดภาวะโลก

ร้อน ผลต่อการพฒันาภาคการขนส่งที่ใชไ้ฟฟ้าและ

การจา้งงาน? ที่หอ้งรัชวภิา โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค 

 

 ดร.อนุภรณ์ วรรณวิเศษ กองประสานการ
จัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) 
ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม บรรยาย “ผลการประชุม COP 24 และ
แนวทางการท างานของประเทศไทย “ ประเด็นการ
บรรยาย: (1) สาระส าคญัโดยรวมของการประชุม 
COP 24 โดยเน้นที่ปฏิญญาซิเลเซียว่าดว้ยความเป็น

อนัหน่ึงอันเดียวกันและการเปล่ียนผ่านที่เป็นธรรม 
และปฏิญญาส่งเสริมการขนส่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 
(Driving Change Together ” Katowice Partnership 
for E-mobility) และ (2) แนวทางการด าเนินงาน
ต่อไปของไทย  

สรุปไดด้งัน้ี 
 เ ร่ื อ ง โ ล ก ร้ อน เ ป็ น เ ร่ื อ งที่ ทั่ ว โ ล ก ให้
ความส าคัญ และมีการให้ความร่วมมือในการที่จะ
แกไ้ขปัญหาร่วมกนั และมีการก่อตั้งอนุสัญญา 1992 
และเม่ือ 1997 มีการท าพิธีสารเกียวโต ที่ มีการ
ก าหนดให้ประเทศที่พฒันาแล้วในการลดภาวะโลก
ร้อน และต่อมาปัญหาที่เกิดขึ้นคือสหรัฐอเมริกาไม่
ยอมเขา้ร่วม และจีนก็ไม่เขา้ร่วมเช่นกนั ในประเทศที่
พฒันาแลว้ ที่เป็นประเทศที่ปล่อยมลภาวะสูงที่ส่งผล
ระทบต่อโลกอันดับที่  1 และ2 ไม่ยอมให้ความ
ร่วมมือ และเขา้ร่วมจึงมีการท าขอ้ตกลงความตกลง
ปารีส ขึ้นมาโดยให้ทุกประเทศตอ้งมีการปรับตวัใน
การลดภาวะโลกร้อนร่วมกนั และต่อมาก็มี COP 24 
ปี 2018 ที่มีการตกลงกนัมาหลงัจากมีขอ้ตกลงปารีส 

วาสนา ล าด ี

www.voicelabour.org 
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โดยมีการลงความตกลงเพื่อการเปล่ียนแปลง ปี 2019 
จะมีการประเมินร่วมกันว่า ตั้ งแต่มีการลงความ
ร่วมมือแลว้มีการท าไปถึงไหนแลว้ แต่ก็ยงัมีเร่ืองของ
การใชค้าร์บอนเครดิต ซ่ึงเป็นเร่ืองของกลไกตลาดใน
การท าความร่วมมือดว้ย ของประเทศที่พฒันาแลว้กบั
ประเทศที่ก  าลงัพฒันาในการลดภาวะโลกร้อน โดย
การสนบัสนุนให้ประเทศที่ก  าลงัพฒันาเป็นกลไกใน
การลดภาวะโลกร้อน เช่นเร่ืองการปลูกป่า ฯลฯ 
ความตกลงปารีส มีการกล่าวถึงการควบคุมภาวะโลก
ร้อนไม่ใหเ้กิน 2 องศาเซลเซียส และพยายามควบคุม
ให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และมีผลในขอ้ตกลง
เ รียบ ร้อย  และ มีผลใช้บังคับแล้ว  เ ม่ื อวันที่  4 
พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงลดก๊าซเรือนกระจกและปรับตวั
ต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยประเทศพัฒนาแล้วสนับสนุนประเทศก าลัง
พฒันา ดา้นการเงิน เทคโนโลยี ประเทศไทยที่ก  าลงั
พฒันาก็วา่ประเทศไม่ไดป้ล่อยมาก และตอ้งการที่จะ
มีการปรับตวั กลไกการด าเนินงาน คือ  

 1) เสนอเป้าหมายการลดก๊าซ และการ
ด าเนินงานดา้นการเปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศของ
แต่ละประเทศ โดยทบทวนทุก 5 ปี  

 2) ส่งรายงานความกา้วหน้าการด าเนินงาน 
และการสนับสนุนประเทศก าลังพฒันาเป็น ระยะ 
และให้มีกระบวนการทบทวนการด าเนินงานซ่ึงกัน
และกนั  

 3) ให้มีกระบวนการประเมินความกา้วหน้า
ของการด าเนินงานในระดบัโลก (Global stocktake) 
ทุก 5 ปี เร่ิมปี 2023 (2566) และมีความร่วมมือในการ

ด าเนินงาน และมีการวางกรอบความโปร่งใส ในการ
ตรวจสอบการด าเนินงาน ตอนน้ีประเทศไทยอยู่
ตรงไหนที่ 2 องศา เราท าถึงจุดไหน ใน 5 ปี เป้าหมาย
แต่ละประเทศที่ตอ้งมีส่วนร่วมกนั มีเป้าหมายว่าเรา
จะลดก๊าซเรือนกระจก 

 

 การประชุม COP24 จดัขึ้นระหว่างวนัที่ 30 
พฤศจิกายน - 15 ธนัวาคม 2561 ณ เมืองคาโตวีเซ 
สาธารณรัฐโปแลนด ์ประกอบดว้ย  

 1) การประชุมเตรียมการของกลุ่ม 77 และจีน 
(G77 preparation meeting) 

 2) ก า ร ป ระ ชุ ม รั ฐภ า คี อ นุ สัญญ า
สหประชาชาติว่า  ด้วยการเป ล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมยัที่ 24 (COP 24)  

 3) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมยัที่ 
14 (CMP 14)  

 4) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมยั
ที่ 1.3 (CMA 1.3)  

 5) การประชุมองคก์รยอ่ยเพื่อให้ค  าปรึกษา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคร้ังที่ 49 (SBSTA 
49)  
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 6) การประชุมองคก์รยอ่ยดา้นการด าเนินงาน 
คร้ังที่ 49 (SBI 49)  

 7) การประชุมคณะท างานเฉพาะกิจความตก
ลงปารีส คร้ังที่ 1.7 (APA 1.7) 5 3.  

 สรุปผลการประชุม COP 24/CMP 14/CMA 
1.3 6 เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกันในการก าหนดแนว
ปฏิบตัิของความตกลงปารีสภายใต  ้Paris Agreement 
work programme (PAWP) เพื่อน าไปสู่การ
ด าเนินการภายใต ้ความตกลงปารีสอยา่งเป็นรูปธรรม 

 

 Cop 24 ที่มีการรับรองมาเป็นอยา่งไรบา้งว่า 
ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ มีการประชุมมี
ขอ้ก าหนดในการรับรองแนวปฏิบติัที่อยูภ่ายใตค้วาม
ตกลงปารีส เม่ือรับรองแล้วตอ้งมาด าเนินการด้วย 
หลงัปี 2020 โดยเป้าหมายในการกระท าหลงัรับรอง
มามีดงัน้ี  

 1. ข้อมูลที่จะต้องจัดส่ง เพื่อสร้างความ
ชดัเจน โปร่งใส และเขา้ใจไดข้อง NDCs เพิ่มเติมจาก
ขอ้ตดัสินใจในการประชุม COP 21 อาทิ ปีฐาน สาขา 
กระบวนการ วางแผนในการจดัท า NDCs การจดัการ
เชิงสถาบนัภายในประเทศ สมมติฐาน และวิธีการใน
การจดัท าบญัชีของ NDCs และการสนับสนุนเพื่อให้

บรรลุ วตัถุประสงคข์องอนุสัญญาฯ และความตกลง
ปารีส เป็นตน้  

 ประกอบคือ ฐานที่ลดในการค านวณจาก
สาขาอะไรบา้ง ลดจากภาคสาขาไหนซ่ึงในประเทศ
ไทยก็อยูท่ี่การลดเร่ืองของสาขาพลงังาน ลดของเสีย
และมีการวางแผนอย่างไรในการให้ส าเ ร็จตาม
เป้าหมาย ประเทศส่งไปถึง ปี 2021-2030 ซ่ึงมีการ
ประเมินทุก 5 ปี หรือ 2 ปี แต่ยงัคุยกนัไม่จบ และจะมี
การตรวจวดักนัอยา่งไร มีการใชคู้่มือไหนที่เหมาะสม  

 2. ลกัษณะของ NDCs จะมีการหารือเร่ืองน้ี
ต่อไป โดยมีเร่ืองส าคญั คือ common timeframe คือ 
การรายงานการปรับตวัการเล่ียนแปลงดา้นภูมิอากาศ 
ตอ้งมีการปรับตวั คือ ภาคีอาจรายงานการปรับตัว 
และขอ้มูลประกอบด้วย เช่น ผลกระทบ ความเส่ียง 
และการสนับสนุนที่ตอ้งการ เช่นการกัดเซาะชายฝัง 
ประเทศตอ้งการที่จะใหมี้การสนบัสนุนอะไรบา้งเม่ือ
เขาดูรายงานก็จะรู้ว่า ประเทศตอ้งการอะไรในการ
สนบัสนุน 

 3. การจดัท าบัญชีของ NDCs เน้นว่าต้อง
ไม่ให้เ กิดการนับซ ้ า  ให้มีการรายงานข้อมูลใน
รายงานความโปร่งใส รายสองปี ให้ใชว้ิธีการและ
รูปแบบตามคู่มือของ IPCC เร่ือง ความโปร่งใส มาดู
ศกัยภาพตามที่ไทยบอกว่า ท  าจริงท าได้เท่าไร คือ  
รายงานความโปร่งใสราย 2 ปี มีการการปล่อยมลพิษ
สู่ชั้ นบรรยากาศเท่าไร และสามารถลดมลพิษลง
เท่าไร มีการท าไปแล้วลดภาวะโลกร้อนได้เท่าไร 
แลว้จะผ่านการทบทวนจากผูช้  านาญการทางเทคนิค 
ดูวา่ สอดคลอ้งถูกตอ้งหรือไม่และประเมิน แลว้เขา้สู่
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การพจิารณาเพือ่เอ้ืออ านวยวา่ท าแลว้เป็นอยา่งไรเก็บ
ขอ้มูลมาถูกหรือไม่ และมีความช่วยเหลือจากที่ไหน
บา้ง เพือ่การปรับปรุงเป็นการช่วยเหลือ 

 รายงานดา้นการปรับตวั  

 ที่ประชุมรับรองขอ้ตัดสินใจที่เชิญชวนให้
ภาคีน าเสนอรายงานด้านการปรับตัว  ตามความ
เหมาะสม โดยมีเน้ือหา อาทิ สถานการณ์ของประเทศ  
การจดัการเชิงสถาบนั และกรอบกฎหมาย ผลกระทบ 
ความเส่ียงและความเปราะบาง ล าดบัความส าคญัใน
ประเด็นดา้นการปรับตวั ยทุธศาสตร์ นโยบาย แผน 
เป้าหมาย และการด าเนินงาน  ความตอ้งการรับการ
สนบัสนุน/ การสนบัสนุนที่มีต่อประเทศก าลงั พฒันา  
ซ่ึงการจดัท ารายงานการปรับตวัตอ้งขบัเคล่ือนโดย
ประเทศเอง ยดืหยุน่ สามารถเลือกรูปแบบการส่ือสาร
ไดว้่าจะจดัส่งเป็นรายงานแยก ต่างหาก หรือผนวก
เข้าเป็นส่วนหน่ึงของรายงานการปรับตวัแห่งชาติ 
เอกสารการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด หรือรายงาน
แห่งชาติ ตอ้งไม่สร้างภาระ เพิ่มเติมเกินจ าเป็นต่อ
ประเทศก าลังพฒันา ไม่น าขอ้มูลในรายงานไปเป็น
พื้นฐานในการเปรียบเทียบระหว่างภาคีและไม่มีการ
ทบทวนรายงานน้ี 

 กรอบความโปร่งใสมีรายละเอียดครอบคลุม
การด าเนินงาน ดังน้ี (1) การจัดท ารายงานความ
โปร่งใสรายสองปี (Biennial Transparency Report) 
(2) การทบทวนโดยผู ้เ ช่ียวชาญทางเทคนิค 
(Technical Expert Review) (3) กระบวนการพิจารณา
แ บ บ พ หุ ภ า คี อ ย่ า ง เ อ้ื อ อ า น ว ย  ( Facilitative, 
multilateral consideration of progress) ทั้ งน้ี 

ก าหนดใหภ้าคีจดัส่งรายงานความโปร่งใสรายสองปี
ฉบบัแรกและรายงาน บญัชีก๊าซเรือนกระจก (หาก
จัดส่งเป็นรายงานแยก) อย่างช้าที่ สุดภายใน 31 
ธนัวาคม 2567  

 

 รายงานการเงินที่ ประเทศพฒันาแล้วจะตอ้ง
จดัส่งขอ้มูลในการให้การสนับสนุนประเทศก าลัง
พฒันาใน รายงานความโปร่งใสรายสองปี ทั้งขอ้มูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามพนัธกรณีที่ ประเทศ
พฒันาแล้วต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินและ
ระดมเงินแก่ประเทศก าลงั พฒันา รวมถึงในประเด็น
การประมาณการจ านวนเงินที่จะจดัสรรให้ประเทศ
ก าลงั พฒันา ซ่ึงประเทศพฒันาแลว้จะตอ้งส่งรายงาน
ฉบบัแรกในปี พ.ศ. 2563  

 ➢ ก าหนดให้ส านักเลขาธิการจัดท าช่อง
ทางการรายงานขอ้มูลแบบออนไลน์ โดยเร่ิมการ จดั
เตรียมการรวบรวมและการสังเคราะห์รายงาน
ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2564 และจดัการ ประชุมเชิง
ปฏิบติัการทุกสองปี โดยในคร้ังแรกจดัขึ้นพร้อมกับ
การประชุม CMA 4 รวมทั้งให้จดัการประชุมระดับ
รัฐมนตรีด้านการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศทุกสองปี 
(biennial high-level ministerial dialogue on climate 
finance) เร่ิมคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2564 
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 ประเทศที่พฒันาแลว้ตอ้งช่วยประเทศที่ก  าลงั
พฒันา การพฒันาประเทศในอดีตในการดูแลการ
ปรับตัวซ่ึงประเทศที่พฒันาแล้วได้มีการท าให้เกิด
ภาวะโลกร้อนมาก่อน แลว้ประเทศที่ก  าลงัพฒันาตอ้ง
มาแบกรับ ซ่ึงประเทศที่พ ัฒนาแล้วต้องให้การ
สนบัสนุนช่วยเหลือ 

 ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ มีการใช้
กลไกตลาดและไม่ใช้กลไกตลาด โดยหารือเพื่อ
พฒันาแนวทาง กฎ รูปแบบ กระบวนการขั้นตอน 
และร่างขอ้ ตดัสินใจที่เก่ียวขอ้งส าหรับการด าเนิน
ความร่วมมือระหว่างภาคีที่มีการถ่ายโอนผล การลด
ก๊าซเรือนกระจกในระดบัระหวา่งประเทศตามขอ้ 6.2 
ของความตกลงปารีส การจดัตั้งกลไกที่น าไปสู่การ
ลดก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนการพฒันาที่ย ัง่ยนื 
ตามขอ้ 6.4 ของความตกลงปารีส รวมทั้ง กรอบการ
ด าเนินงานที่ไม่ใชต้ลาดตาม ขอ้ 6.8 ของความตกลง
ปารีส 

 

  ประเด็นที่ภาคีต้องหารือในรายละเอียด
ร่วมกนั โดยมีประเด็นหลกัที่ประเทศไทยและภาคีอ่ืน 
ๆ ร่วมกนัผลกัดนัและให้ขอ้เสนอแนะเพื่อให้มีความ 
สมบูรณ์ยิง่ขึ้น ไดแ้ก่  ประเด็นแนวทางการปรับบญัชี
โดยภาคีทั้งสองฝ่ายเพื่อหลีกเล่ียงการนับซ ้ า ระเบียบ
วธีิการลดก๊าซเรือนกระจก  และประเด็นการถ่ายโอน

กลไกภายใตพ้ธีิสารเกียวโตมาใชใ้นบริบทของความ
ตกลงปารีส  ที่ประชุมจึงมอบหมายให้SBSTA 
ด าเนินการพฒันาแนวปฏิบติัที่เก่ียวขอ้งต่อไป เพื่อ
เสนอร่างขอ้ตดัสินใจต่อที่ประชุมรัฐภาคีความตกลง
ปารีส สมยัที่ 2 (พฤศจิกายน 2562) 

 ประเด็นที่ตอ้งคุยต่อไปในการลดภาวะโลก
ร้อน และการที่น าคาร์บอนเครดิตไปขายตอ้งมาลบ
ออก พออยู่ภายใต้ความตกลงปารีสแล้วก็ต้องมา
หารือกนัต่อปีน้ี 

 แนวทางการประเมินสถานการณ์และการ
ด าเนินงานระดับโลกด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ที่ประชุมก าหนดให้ขั้นตอนการประเมินฯ 
ดงัน้ี  

 1) การรวบรวมข้อมูลและเตรียมการใน
ประเด็นการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวและ
กลไกการด าเนินงานและการสนับสนุน เช่น สถานะ 
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลจากการด าเนินงาน
ตาม NDC การปรับตวั การเงิน เป็นตน้  

 2) การประเมินทางเทคนิคต่อการบรรลุตาม
เป้าหมายของความตกลง ปารีส ในรูปแบบของการ
หารือทางเทคนิค (Technical Dialogue) เพื่อให้มีการ
แลกเปล่ียนมุมมอง ขอ้มูล ในรูปแบบการประชุมโต๊ะ
กลม การประชุมเชิงปฏิบติัการ หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ  

 3) การพิจารณาผลลัพธ์โดยการจัดงาน
ระดบัสูง ซ่ึงน าเสนอผลการ ประเมินทางเทคนิคและ
บทวเิคราะห์ จดัท าขอ้สรุปเก่ียวกบัโอกาสและ ความ
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ท้าทาย เพื่อใช้ยกระดับการด า เนินงานและการ
สนบัสนุน 

 รายงานพเิศษของภาวะโลกร้อน ณ อุณหภูมิ 
1.5 องศาเซลเซียส 

 ภาคีไดห้ารือเพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนัต่อการใช้
ถอ้ยค  าในขอ้ตดัสินใจของที่ประชุมรายงานดงักล่าว 
โดยประเทศก าลงัพฒันาและประเทศพฒันาแลว้ส่วน
ใหญ่เห็นควรให้ใชค้  าว่าแสดงความยนิดี (Welcome) 
กับรายงานฉบับดังกล่าว เน่ืองจากคณะกรรมการ
ระหวา่งรัฐบาลดา้นการ เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(IPCC) ได้รับการร้องขอให้จดัท ารายงานดังกล่าว
ตามขอ้ตดัสินใจ จากภาคี ในขณะที่สหรัฐอเมริกา 
ซาอุดิอาระเบีย คูเวต และรัสเซีย เห็นว่าควรใชค้  าว่า 
รับทราบ (Note) รายงานฉบบัดงักล่าว เน่ืองจากเห็น
ว่าเน้ือหาบางส่วนของรายงานยงัไม่ถูกตอ้ง และ
สมบูรณ์ ซ่ึงในที่สุดที่ประชุมเห็นชอบใหมี้มติยนิดีต่อ
การจดัท ารายงานฯ ที่แลว้เสร็จอยา่ง ทนัท่วงทีตามที่
ภาคีเชิญชวน และเชิญชวนให้รัฐภาคีน าขอ้มูลจาก
รายงานดงักล่าวไปใชป้ระโยชน์  

 ก าหนดให้มีการประชุมพิจารณารายงาน
ดังกล่าวต่อ  ในช่วงเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกบัเป้าหมาย 
1.5 องศาเซลเซียส รวมถึงสาระ ในการเตรียมการ
จดัท ารายงานการประเมิน (Assessment Report) ฉบบั
ที่ 6 และ การด าเนินงานตามอนุสัญญาและความตก
ลงปา รีส  ตลอดจนขอให้ภ าคี สนับส นุนก าร
ด าเนินงาน ของ IPCC ต่อไป 

โดยพลเอก สุรศักด์ิ กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใน
ฐานะหัวหน้าคณะ ผูแ้ทนไทย ไดก้ล่าวถอ้ยแถลงใน
นามของประเทศไทย เม่ือวนัที่ 12 ธันวาคม 2561 
โดยสาระของถอ้ยแถลง มีดงัน้ี   

 1. เน้นถึงการแสดงความตั้งใจของประเทศ
ไทย ที่จะร่วมมือกบัทุกประเทศและภาคส่วนในการ
ต่อสู ้กบัปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 2 .  หวัง ให้ ก า รป ระ ชุ ม ค ร้ั ง น้ี ปร ะสบ
ความส าเร็จ น าไปสู่ แนวทางการด าเนินงานของ
ความตกลงปารีส ที่ครอบคลุม สมดุลและน าไป
ปฏิบตัิไดจ้ริง  

 3. น าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
ดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ใน
ประเด็นส าคญั ไดแ้ก 

 3.1 ความกา้วหน้าในการด าเนินงานลดก๊าซ
เรือนกระจกที่ เหมาะสมของประเทศ (Nationally 
Appropriate Mitigation Action: NAMA) จาก
มาตรการภาคพลงังาน (สามารถลดก๊าซเรือนกระจก
ไดร้้อยละ 12 จากกรณีปกติ ในปี ค.ศ. 2559) 

 3.2 การจดัท า (ร่าง) แผนปฏิบติัการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 ” 2573 (ผ่าน
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การเ ห็นชอบโดยคณะกรรมการนโยบายการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติแลว้) 

 3.3 การจดัท า(ร่าง) แผนการปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National 
Adaptation Plan: NAP) (ผ่านการเห็นชอบโดย
คณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศแห่งชาติแลว้) 

 3.4 การจดัท าระบบสารสนเทศการปล่อย
ก๊ า ซ เ รื อนกระจกของประ เทศไทย  (Thailand 
Greenhouse Gas Emissions Inventory System: 
TGEIS) เพือ่ยกระดบัการจดัท าบญัชีก๊าซเรือนกระจก
โดยใช ้ วิธีการค านวณตามคู่มือของ IPCC ฉบบัปี 
ค.ศ .  2006 (ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ออสเตรเลีย) 

 

 การจดันิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนาน กรม
ส่ง เส ริม คุณภาพ ส่ิงแวดล้อม  ในฐานะหน่วย
ประสานงานหลักด้านการเสริมพลังรับมือการ
เปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศระดบัประเทศ ภายใต้
อนุสญัญาฯ ร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย 
จดัแสดงผลการด าเนินงาน นิทรรศการและกิจกรรม
คู่ขนาน (side event) ของประเทศไทย ประกอบดว้ย 
การเสวนาและน าเสนอกรณีตวัอย่าง โครงการและ

การด าเนินงานดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ของไทยจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน นกัวจิยั และ
ภาคธุรกิจ Start up 

 ปฏิญญาซิเลเซียวา่ ดว้ยความเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกันและการเปล่ียนผ่านที่ เป็นธรรม  โดยให้

ความส าคัญกับการเปล่ียนผ่านที่ เป็นธรรม ( just 

transition) กับแรงงานที่อาจตอ้งปรับเปล่ียน หรือ

สูญเสียงานเน่ืองจากการปรับตวัสู่เศรษฐกิจคาร์บอน

ต ่า  มีการพิจารณามิติดา้นสังคมของนโยบายของรัฐ

ในการเปล่ียนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต ่า เพื่อ

ส่งเสริมการยอมรับทางสังคมในนโยบายน้ีเพื่อน า

ไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินการ การส่งเสริมให้เกิด

การบูรณาการเร่ืองน้ีเขา้สู่นโยบายการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศระดับโลก  และการ  ส่งเสริม

ภาพลักษณ์ที่ดีของโปแลนด์ ที่ให้ความส าคัญกับ

แรงงานและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และ

ส่งเสริมค่านิยมของความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัใน

ระดบัสากล 

 โค ร งส ร้ า ง ก า ร ด า เ นิ น ง า นด้ า น ก า ร

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย  มีการ

ตั้งคณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศแห่งชาติ (ประธาน: นายกรัฐมนตรี รอง

ป ร ะ ธ า น :  ร ม ว . ท ส .  ร ม ว . ก ต .  )  พ ร้ อ ม

คณะอนุกรรมการหลายชุด มีการก าหนดเร่ืองการ

ด า เนินงาน จัดท านโยบายที่ เ ก่ี ยวข้องด้านการ
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เปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศ เพื่อป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาด้าน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ

จัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ กลไก

สนบัสนุนทางการเงิน และการประสานท่าที 

 การก าหนดเป้าหมายไวมี้การท าไดแ้ค่ไหน

แลว้ และตอ้งมีการส่งเป้าหมายใหม่ทุกคร้ัง ซ่ึงตอ้งมี

การประเมิน และรวบรวมขอ้มูล และมีการจดัประชุม

ผูแ้ทนระดับสูง เพื่อช่วยให้การคิดและผลักดันกัน

ต่อไป ปีที่แลว้ในCOP 24 ก็มีการรายงาน IPCC มาท า

รายงาน 1.5 องศา เป็นอย่างไร และที่ 2 องศาเป็น

อยา่งไร และมีการท ารายงาน 1.5 องศา เพราะหมู่เกาะ

ต่างๆเรียกร้อง และทางหมู่เกาะก็ให้ความร่วมมือ 

COP 24 ทางประเทศไทยไดมี้การรายงานเร่ืองการลด

ก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศที่จะมีการ

ลด 7-20 ในปี 2020 ในภาคพลงังาน และขนส่ง ซ่ึงลด

ได้ ร้อยละ 12 ซ่ึงมากกว่าร้อยละ 7 ซ่ึงมากกว่าที่

ประเทศไทยประกาศเอาไว ้และมีการลดก๊าซเรือน

กระจกในประเทศ ซ่ึงคร้ังน้ีมีการท าโรดแมปในการ

ด าเนินการ เช่นพลังงานลดเท่าไร ขนส่งลดเท่าไร 

ผ่านการเห็นชอบคณะท างานแล้ว ตอนน้ีอยู่ที่

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยงัมีร่างแผนการปรับตวั เช่น

สาธารณะสุขที่มีการปรับตวั โรคอุบติัใหม่ใหม่ การ

ท าบญัชีก๊าซเรือนกระจกของไทยท าถึงไหนแลว้ เพื่อ

ใชใ้นการจดัท ารายงานน้ี มีการจดันิทรรศการเพื่อการ

เผยแพร่ใหป้ระชาคมโลกรับรู้ 

 แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของ

ประเทศ รายสาขา  เช่น สาขาพลงังาน สาขาคมนาคม

ขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมฯ  และ 

สาขาการจัดการของเสียชุมชน โดยมีการร่าง 

แผนปฏิบตัิการสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนที่

นาทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ดัง่เช่น 1. 

วิจยัและพฒันาเทคโนโลยเีพื่อสนับสนุนการลดก๊าซ

เรือนกระจก 2. พฒันากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพื่อ

สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก 3 พฒันาและ

ปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบที่สนับสนุนการลด

ก๊าซเรือนกระจก 4. ตรวจวดั รายงาน และทวนสอบ 

5. สร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างศกัยภาพของ

ทุกภาคส่วนในการลดก๊าซเรือนกระจก 

 

 ปฏิญญาเพื่อการเปล่ียนผ่านที่เป็นธรรม Just 

transition  ซ่ึงอยูก่บัความตกลงปารีสดว้ย ประเทศใน

การพฒันาแลว้มาใชใ้นการปรับฐานสู่คาร์บอนต ่า ที่มี

ผลกระทบกับแรงงาน อุตสาหกรรมที่ต้องมีการ

ปรับตวั ซ่ึงรัสเซีย เป็นเหมืองถ่านหินเก่าเป็นสัญญา

ลักษณ์ที่มีการท าถ่านหิน และเป็นเมืองเชิงสัญญา

ลกัษณ์ ซ่ึงการเปล่ียนผา่นตอ้งมีมติทางสงัคม แรงงาน 



รู้ลึกโลกคนงาน  แรงงานปริทัศนอ์อนไลน ์

37 
 

ชุมชนให้ความส าคญักบัมนุษยด์้วย ซ่ึงประเทศไทย

ได้เข้าไปรับรองด้วย ทางอังกฤษ โปร์แลนด์ ได้

ร่วมกนั แต่ประเทศไทยไม่ไดล้งนามดว้ย แต่ประเทศ

ไทยก็ไม่ได้ว่าจะไม่ท าแต่จะมีการปฏิบติัอยู่แล้ว มี

แนวคิดเร่ืองการพฒันารถไฟฟ้าไดมี้การลดก๊าซเรือน

กระจก ความร่วมมือในการจัดท าแผนร่วมกับ

กระทรวงต่างๆ มีการอบรมร่วมกนัด้วย การที่จะลด

ก๊าซเรือนกระจกแล้วมีแผนอะไรบ้าง ซ่ึงที่ท  ามา

ตอนน้ีแผนปฏิบติัการตวัเลขอยูท่ี่ 28 เปอร์เซ็นต ์ 

 

 โครงการศึกษาแนวทางรองรับผลกระทบ
จากการด า เ นินมาตรการตอบสนองด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของต่างประเทศในดา้น
ธุรกิจการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศต่อ
ประเทศไทย ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ของโครงการ เพื่อ
ศึกษาถึงผลกระทบที่ประเทศไดรั้บจากมาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศคู่คา้ทั้งในปัจจุบนัและ
แนวโน้มในอนาคต  และจัดท าแนวทางรองรับ
ผลกระทบเ ชิงลบและเตรียมความพร้อมของ
ผูป้ระกอบการไทย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการรายยอ่ย 
โดยเนน้ภาคเศรษฐกิจที่ส าคญั ศึกษาวิเคราะห์โอกาส
ทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรมที่จะเกิดการปรับกระบวน
ทศัน์สู่การพฒันาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ่าและ

สามารถฟ้ืนตวัจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวาระพฒันาของโลกและแผนพฒันา
ประเทศสู่ Thailand 4.0 รวมถึงจดัท าขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบาย เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมภาค
ส่วนที่เก่ียวขอ้งส าหรับโอกาสทางธุรกิจดงักล่าว เพื่อ
จดัท าขอ้มูลสนับสนุนในการเจรจาของประเทศไทย
ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับการรับมือและจดัการกับ
ผลกระทบเชิงลบจากการดาเนินมาตรการลดก๊าซ
เรือนกระจกของประเทศพฒันาแล้วภายใต้กรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเพือ่จดัท าส่ือสารสนเทศสาหรับ
เผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานภายใตก้รอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใหแ้ก่หน่วยงาน 
 ผลกระทบเชิงลบจากมาตรการลดก๊าซเรือน
กระจก ซ่ึงมีระบบซ้ือขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก มาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน 
มาตรการฉลากส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐานประสิทธิภาพ
พลงังาน (Energy Efficiency) และมาตรฐานอ่ืน ๆ 
ของผ ลิ ตภัณฑ์ อุ ตสาหกรรม  และ ม าตรฐาน
ประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency) และ
มาตรฐานอ่ืน ๆ ของผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
 การปรับตวัจะมีผลในการปรับตวัของเรา ที่

ผา่นมาก็มีการร่วมมือกบัทางกรมพาณิชย ์ผลกระทบ

ที่มีการการด าเนินการมีอะไรบ้าง ทั้ งธุรกิจการค้า 

ประเทศไทย อุตสาหกรรมใดที่จะตอ้งมีผลกระทบ 

และต้องมีการปรับตัวอย่างไร เม่ือทั่วโลกมีการ

ปรับตัว และโอกาสมีอะไรบ้าง ซ่ึงเท่าที่มาการท า
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รายงานก็มีเร่ืองการขายคาร์บอน การใช้มาตรฐาน

ประสิทธิภาพพลังงาน และมาตรฐานอ่ืนๆที่ มี

การศึกษา เช่นภาคการบินก็จะได้รับผลกระทบเป็น

หลัก หากแก้ไม่ได้ก็ต้องมีการซ้ือคาร์บอนตรงน้ี 

สินคา้ที่ตอ้งส่งไปขาย หากสินคา้เราปล่อยมากก็ตอ้ง

มีก ารป รับตัวให้ได้ต ามมาตรฐาน  และฉลาก

ส่ิงแวดล้อมก็ต้องเป็นมาตรฐาน และต้องมีการ

ปรับตวัเช่นกนั และการผลิตคา้การใชพ้ลงังาน หากมี

การก าหนดก็ตอ้งปรับตวัตาม 

 

 ระบบการซ้ือขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือน

กระจก (Emission Trading Scheme: ETS) ซ่ึง

ภาพรวมของผลกระทบจากมาตรการลดก๊าซเรือน

กระจก ระบบการซ้ือขายใบอนุญาตการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก ส าหรับการด าเนินมาตรการ  ETS 

พจิารณาเฉพาะการด าเนินมาตรการ EU ETS ในภาค

การบิน อาจส่งผลให้ประเทศที่ไม่มีการควบคุมก๊าซ

เรือนกระจกในระดับที่ เท่า เทียมกัน  ต้องซ้ือ

ใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก  (Emission 

Allowance) ภายใตร้ะบบ ETS ซ่ึงส่งผลให้ตน้ทุนใน

ด าเนินการระหว่างประเทศสูงขึ้น ลดความสามารถ

ในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการบินของไทยไป

ยงัประเทศนั้นๆ ได ้

 มาตรการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน 

(Border Carbon Adjustments : BCA) อุตสาหกรรมที่

จะอาจได้ รับผลกระทบมากเ ป็นพิ เศษ  คือ 

อุตสาหกรรมที่ ใ ช้พลังงานเ ข้มข้นในการผลิต 

(Energy Intensive)และมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากกระบวนการผลิตสูงเช่น อุตสาหกรรมสารเคมี

และเคมีภัณฑ์ ยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต ์

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และเหล็กและเหล็กกลา้ เป็นตน้ โดย

ผู ้ประกอบการของไทยที่ผลิตและส่งออกสินค้า

เหล่าน้ีไปยงัประเทศที่มีแนวโน้มนามาตรการ BCA

บงัคบัใช ้จะไดรั้บผลกระทบจากตน้ทุนการผลิตที่จะ

สูงขึ้น จากการถูกพิจารณาจดัเก็บภาษีคาร์บอนกับ

ผลิตภณัฑน์ั้นๆ นอกจากน้ี ผูส่้งออกอาจตอ้งพิจารณา

ติดฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินต์ เพื่อเปิดเผยขอ้มูลการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตสินคา้

นั้นๆ ตลอดวฏัจกัรชีวิตของสินคา้ให้ประเทศคู่คา้ที่

พจิารณาจดัเก็บ BCAสามารถตรวจสอบค่าคาร์บอนที่

เกิดจากการผลิต หรือค่าคาร์บอนที่ลดไดจ้ากการผลิต

เป็นฐานในการค านวณภาษีคาร์บอน อย่างไรก็ตาม 

หากประเทศคู่คา้ผูน้ าเขา้จะเพิ่มความเขม้งวดในการ

เก็บภาษีคาร์บอนกับอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือน

กระจกต ่า เช่น อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และ

อุตสาหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้น ผู ้
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ส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

น้อยดังกล่าวก็อาจได้รับผลกระทบจากมาตรการ 

BCAเช่นเดียวกนั ขนาดของผลกระทบอาจจะต ่ากว่า

อุตสาหกรรมที่ใชพ้ลงังานเขม้ขน้  

 

 มาตรการฉลากส่ิงแวดล้อม โดยมาตรการ

ด้านฉลากส่ิงแวดล้อมเป็นมาตรการแบบสมัครใจ

ภายในประเทศ จึงอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ

ผูป้ระกอบการไทยในทนัที หรือในระยะสั้น อยา่งไร

ก็ตาม แนวโน้มการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผ่านมาตรการต่างๆ ทั้งในรูปแบบสมัครใจ และ

ม า ตรก า รบัง คับที่ ไ ด้ รั บ ก า รยอม รับและ ให้

ความส าคัญจากประเทศภาคีความตกลงปารีสมี

จ านวนมากขึ้น จะส่งผลให้การด าเนินการลดก๊าซ

เรือนกระจกจากกระบวนการผลิตสินคา้และบริการ

ไดรั้บการยอมรับมากขึ้น ซ่ึงการแสดงฉลากคาร์บอน

ฟุตพร้ินท์ จึงเป็นช่องทางการส่ือสารประเด็นด้าน

ส่ิงแวดล้อมกับผูบ้ริโภคอีกช่องทางหน่ึง เพื่อเป็น

ทางเลือกใหผู้บ้ริโภคสามารถตรวจสอบขอ้มูลการให้

ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มของผูป้ระกอบการแต่ละ

รายได้ ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์องคก์ร และ

สร้างความโดดเด่นใหแ้ก่สินคา้ได ้

 มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน  (Energy 

Efficiency) แล ะม า ตรฐ านอื่ น ๆ  ขอ ง

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ มาตรฐานผลิตภณัฑ์ที่

ประหยดัพลงังานในกระบวนการผลิต และมาตรการ

ด้านความปลอดภัยของสินค้าอุตสาหกรรมเป็น

มาตรการที่เป็นขอ้ก าหนดเพื่อควบคุมการใชส้ารเคมี 

การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม และการก าจดัซาก โดยมี

จุดประสงค์เพื่อระบุมาตรฐานความปลอดภัยของ

สินค้าต่อผูบ้ริโภคและส่ิงแวดล้อมเป็นส าคญั ซ่ึง

มาตรการเหล่าน้ีเป็นมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกทางอ้อมจากการลดการใช้พลังงานลง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรฐานทางเทคนิคของ

ผ ลิ ต ภัณฑ์ ใน อุ ตส าหก ร รม เ ค ร่ื อ ง ใช้ ไ ฟ ฟ้ า 

อุตสาหกรรมเคมีภณัฑ ์และอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่

มีมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของผลิตภัณฑ์

จ  านวนมากในแต่ละประเทศ 

 มาตรการและนโยบายอื่นๆ เช่น แนวโน้ม
การพัฒนาอาคารสีเขี ยวได้รับความสนใจจาก
ผูบ้ริโภคมากขึ้ น ส าหรับอุตสาหกรรมวสัดุและ
อุปกรณ์ก่อสร้าง ผูป้ระกอบการไทยจึงตอ้งค านึงถึง
การพฒันาศักยภาพของการผลิตวสัดุและอุปกรณ์
ก่อสร้างในมีการค านึงถึงส่ิงแวดล้อมมากขึ้น ตั้งแต่
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กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ  ไปจนถึงการพัฒนา
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ่า และ
สามารถตรวจสอบไดใ้ห้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
ก่อสร้างอาคารสีเขียวในระดบัสากล ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขนัในที่สุด 
 ผูป้ระกอบการไทยในธุรกิจการบินอาจจะ
ได้รับผลกระทบบางส่วนจากมาตรการ CORSIA
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินที่มีเที่ยวบินระหว่าง
ประเทศเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากจะตอ้งด าเนินการ
ลงทุนจดัท าระบบจดัเก็บ ติดตาม ตรวจสอบ ขอ้มูล
การใช้น ้ ามันเช้ือเพลิงของอากาศยาน และยงัมีใน
ส่วนของตน้ทุนจากการตอ้งจ่ายค่าชดเชยการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่เกินกวา่เป้าหมาย  

 
 ผูป้ระกอบการไทยในภาคการเดินเรือขนส่ง
พาณิชย ์อาจจะไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินการที่
จะเกิดขึ้นต่อไปภายใตแ้ผนที่นาทางเพื่อการลดการ
ปล่อยคาร์บอนจากเรือซ่ึงไดแ้ก่ การลดและจากดัการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการขนส่งทางเรือ
ระหว่างประเทศ และการลดความเข้มข้นระดับ
คาร์บอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากการเดินเรือ ผ่าน
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเช้ือเพลิง
ของเคร่ืองยนต ์

 
โดย  ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ต่อประเทศไทยรายสาขา มดีังนี้ 

สาขา ผลกระทบจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศคู่ค้าที่อาจส่งผลต่อประเทศไทย 
พลังงาน 
(Energy) 

    - ผลกระทบสูงเน่ืองจากประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ
ไทยยงัต ่ากวา่ประเทศพฒันาแลว้ซ่ึงเป็นประเทศคู่คา้หลกัของไทย ท าใหม้าตรฐานประสิทธิภาพ
พลงังานในการผลิตที่มกัก าหนดโดยประเทศพฒันาแลว้มีผลกดดนัใหผู้ผ้ลิตตอ้งปรับตวัตาม เพือ่
สร้างความน่าเช่ือถือ เช่น ฉลากประสิทธิภาพพลงังาน ฉลากลดคาร์บอน ทั้งน้ี มาตรการและ
แนวทางสนบัสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทางเลือกของไทยยงัมีความไม่แน่นอน ประกอบ
กบัมาตรการการสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทนจากต่างประเทศทัว่โลกที่มีความเขม้งวดมาก
ขึ้นเช่น มาตรฐาน CSPO (certified sustainable palm oil)ที่จะส่งผลกระทบต่อราคาน ้ ามนัปาลม์ใน
ตลาดโลก ยอ่มส่งผลกระทบต่อแนวทางการผลิตพชืพลงังานในประเทศเช่นกนั นอกจากน้ี 
ประเทศไทยยงัสามารถพฒันาประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานร้อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตได้
อีกมาก ซ่ึงจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้ยงัเป็นช่องทางที่ผูป้ระกอบการจะตอ้งปรับตวั
เพิม่เติมอีกดว้ย 
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อุตสาหกรรม 
(Industry) 

     - ผลกระทบปานกลาง-สูง เน่ืองจากเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง
รวมถึงใชพ้ลงังานสูง อีกทั้งยงัมีมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศที่ค่อนขา้ง
เขม้งวด โดยเฉพาะกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน HFCs กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
ต่างๆ ในแต่ละประเทศแตกต่างกนัไป อยา่งไรกต็าม ประเทศไทยไดมี้ความพร้อมรองรับ
มาตรการการลดการใชส้าร HFC ดงักล่าวดว้ยการสนบัสนุนการใชส้ารทดแทนความเยน็แลว้  

ขนส่ง 
(Transport) 

     - ผลกระทบปานกลาง เน่ืองจากผูป้ระกอบการขนส่งในประเทศไทยมีจ านวนมาก แต่มาตรการ
ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศคู่คา้ส่วนใหญ่เป็นมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพพลงังานและ
เช้ือเพลิง ซ่ึงเป็นมาตรการภายในประเทศที่ส่งผลต่อไทย และมาตรการการปรับปรุงมาตรฐาน
ยานยนตเ์ป็นส่วนมาก ซ่ึงมาตรฐานดงักล่าวเป็นมาตรฐานที่เป็นสากลและมีการปรับปรุงอยูต่ลอด 
ประกอบกบัการพฒันามาตรฐานยานยนตเ์หล่าน้ีเป็นนโยบายจากทางบริษทัแม่ในต่างประเทศ ที่มี
ความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตใหผู้ป้ระกอบการไทย ท าใหผ้ลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการไทยไม่สูงมากนกั ส าหรับอุตสาหกรรมการบินและการเดินเรือ มาตรการต่างๆ ของ 
ICAO และ IMO ยงัอยูใ่นช่วงน าร่อง จึงมีผลกระทบต่อผูป้ระกอบการไทยในระยะสั้น 

เกษตรกรรม 
(Agriculture) 

      - ผลกระทบสูงเน่ืองจากจานวนผูผ้ลิตและแรงงานในอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยมี
จ านวนมากและเทคโนโลยกีารผลิตของสินคา้เกษตรหลายประเภทของไทยยงัไม่สูงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศคู่คา้ซ่ึงเป็นประเทศที่ก  าหนดมาตรฐานและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่
อาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร เช่น สหรัฐฯ สหภาพยโุรป เป็นตน้ ท าใหเ้ทคโนโลยกีารผลิตและ
มาตรฐานส่ิงแวดลอ้มที่ก  าหนดโดยประเทศเหล่าน้ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อผูส่้งออก นอกจากน้ี 
มาตรการสนบัสนุนการผลิตสินคา้เกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ่าประกอบกบัแนวโนม้การ
บริโภคสินคา้เกษตรที่ใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้มสูงขึ้นในประเทศคู่คา้ ยอ่มส่งผลกระทบ
ทางออ้มต่อมาตรฐานการส่งออกสินคา้เกษตรเช่นกนั  

ป่าไม้ 
(Forestry) 

     - ผลกระทบน้อยเน่ืองจากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศเป็น
มาตรการที่บงัคบัหรือควบคุมใชใ้นประเทศนั้นๆ ยกเวน้มาตรการ FLEGT ของยโุรปที่บงัคบัใช้
ควบคู่กบั EU Timber Regulation (EUTR) ดงันั้น ผลกระทบจึงอาจตกอยูก่บัผูผ้ลิตไมใ้นไทย และ
ผูส่้งออกเฟอร์นิเจอร์ไมใ้นไทยไปยงัตลาดสหภาพยโุรป หากไทยยงัไม่ด าเนินการเขา้เป็นหุน้ส่วน
โดยสมคัรใจกบั FLEGT 

ก่อสร้าง 
(Building) 

    - ผลกระทบน้อยเน่ืองจากประเทศคู่คา้หลกัของไทยในกลุ่มวสัดุก่อสร้างต่างๆเป็นกลุ่มประเทศ
อาเซียนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงยงัไม่มีมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มของอาคารหรือส่ิงก่อสร้างที่เขม้งวดมาก
นกั หรือมีมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่กระทบกลุ่มดงักล่าวมาก ดงันั้น ผลกระทบต่อกลุ่ม
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อุตสาหกรรมน้ียงัต  ่า อยา่งไรก็ตาม มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกหรือมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มของ
ส่ิงปลูกสร้างในประเทศพฒันาแลว้จะมีความเขม้งวดและมีความต่ืนตวัต่อประเด็นเร่ือง
ส่ิงแวดลอ้มและการประสิทธิภาพพลงังานมากกวา่ ซ่ึงผูส่้งออกไปยงัแต่ละประเทศเหล่าน้ี จะตอ้ง
มีการปรับตวัตามมาตรฐานและเทคโนโลยใีหม่ๆอยูเ่สมอเช่นกนั 

การกาจัดของ
เสีย (Waste) 

       - ผลกระทบปานกลาง ถึงแมว้า่จ  านวนผูป้ระกอบการในการบริการที่เก่ียวขอ้งกบัการก าจดั
ของเสียในประเทศไทยจะมีจ านวนนอ้ยแต่เป็นการบริการที่มีความส าคญั และสามารถช่วยลด
ก๊าซเรือนกระจกได ้ดงันั้น มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกหรือมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้มของ
อุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆ ในประเทศคู่คา้ที่มีแนวโนม้เขม้งวดขึ้น ยอ่มส่งผลใหค้วามตอ้งการ
เทคโนโลยแีละกระบวนการก าจดัของเสียในอุตสาหกรรมเพิม่สูงขึ้น ซ่ึงท าใหผู้ป้ระกอบการที่
เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดกลางและยอ่มที่ตอ้งปรับตวัในการพฒันากระบวนการ
หรือเทคโนโลยกีารกาจดัของเสียและการน ากลบัมาใชใ้หม่มากยิง่ขึ้นในอนาคต 

 ผลกระทบของมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกต่อประเทศไทยแบ่งตามรายอุตสาหกรรม มีดังนี ้

อุตสาหกรรม ประเทศไทย 
คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ และ
อิเล็กทรอนิกส์ 
และ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

“  ผลกระทบปานกลางถึงสูง”ถึงแมว้า่จะมีจ านวนผูป้ระกอบการไม่มากในอุตสาหกรรมน้ี แต่
อตัราการใชพ้ลงังานในอุตสาหกรรมดงักล่าวสูง และประเทศคู่คา้ เช่น ญี่ปุ่ นสหรัฐ และสหภาพ
ยโุรป มีการใชม้าตรการฉลากส่ิงแวดลอ้มประเภทต่างๆ และระเบียบมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มสากล
เป็นจ านวนมาก 

อาหาร
เคร่ืองดื่ม และ
ผลิตภัณฑ์
ยาสูบ 

“ ผลกระทบสูง -มีการใชม้าตรฐานฉลากส่ิงแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบัอาหาร ประมง และเคร่ืองด่ืม 
เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศคู่คา้ในสหภาพยโุรปและสหรัฐฯ ทั้งน้ี การที่
อุตสาหกรรมน้ี มีจ  านวนผูป้ระกอบการที่มาก มีแรงงานอยูใ่นอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมาก และ
เป็นอุตสาหกรรมที่มีปริมาณการส่งออกไปยงัต่างประเทศที่สูง จึงทาใหไ้ดรั้บผลกระทบในวง
กวา้ง  

ยานยนต์และ
ช้ินส่วน 

“ ผลกระทบปานกลาง ”การที่มาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้มถูกบงัคบัใชเ้ขม้ขน้ทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม เช่น มาตรฐานยานยนต ์Euro 5 มาตรฐานดา้นความปลอดภยัของช้ินส่วนต่างๆ มาตรการ
ทางดา้นภาษีเช้ือเพลิงและการใชพ้ลงังาน เป็นตน้ ยอ่มส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในฐานะหน่ึง
ในฐานการผลิตและส่งออกยานยนตแ์ละช้ินส่วนของโลกอยา่งไรก็ดี เน่ืองจากผูป้ระกอบการใน
ประเทศส่วนใหญ่ด าเนินการพฒันามาตรฐาน ให้สอดคลอ้งกบันโยบายจากบริษทัแม่ใน
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ต่างประเทศ จึงทาใหโ้ดยรวม อุตสาหกรรมมีการปรับตวัและมีความพร้อมต่อมาตรการต่างๆ ได้
อยา่งรวดเร็ว 

เคมีและ
เคมีภัณฑ์และ
พลาสติก 

“ ผลกระทบปานกลาง”แมจ้ะเป็นอุตสาหกรรมทีมี่การใชพ้ลงังานสูง และมีการปล่อยกา๊ซเรือน
กระจกค่อนขา้งสูง แต่มาตรการฯ ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมน้ี ส่วนใหญ่เป็นมาตรการสมคัรใจ อาทิ 
มาตรการประเภทฉลากส่ิงแวดลอ้ม เช่น ฉลากลดคาร์บอน และฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท ์เป็นตน้ 
รวมทั้งผูป้ระกอบการมีการเตรียมพร้อมปรับตวัโดยเฉพาะ เช่น มาตรการสนบัสนุนการใชส้าร
ทดแทนปูนเม็ด เป็นตน้ อาจไดรั้บผลกระทบจากการสนบัสนุนสารทดแทน 

เหล็กขั้น
พืน้ฐานและ
เหล็กแปรรูป 

“ ผลกระทบปานกลาง”แมจ้ะเป็นอุตสาหกรรมทีมี่การใชพ้ลงังานสูง แต่มาตรการฯ ที่ส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมน้ี ส่วนใหญ่เป็นมาตรการสมคัรใจ อาท ิมาตรการประเภทฉลากส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
ฉลากลดคาร์บอน และฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท ์เป็นตน้ ประกอบกบัผูป้ระกอบการมีจ านวนไม่
มากนกั 

ส่ิงทอและ
เคร่ืองนุ่งห่ม 

“ ผลกระทบน้อยถึงปานกลาง”แมจ้  านวนผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมมีมาก แต่มาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่ใชใ้นอุตสาหกรรมน้ี เป็นมาตรแบบสมคัรใจเกือบทั้งหมด เช่น ฉลาก
คาร์บอน ฉลากแสดงความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ทั้งน้ี ผูผ้ลิตตอ้งใหค้วามส าคญักบัการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานเหล่าน้ีมากขึ้น เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มสูงขึ้น 

เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ์อื่นๆ 

“ ผลกระทบปานกลางถึงสูง ”เน่ืองจากอุตสาหกรรมดงักล่าวมีความส าคญัต่อภาคการผลิตสินคา้
และผลิตภณัฑใ์นอุตสาหกรรมอ่ืน และเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใชพ้ลงังานค่อนขา้งสูง ประกอบ
กบัมีเร่ืองของมาตรฐานพลงังาน ฉลากส่ิงแวดลอ้มกากบัจ านวนมาก ท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้ง
พฒันาปรับปรุงเทคโนโลยอียา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมน้ีมีจ  านวนนอ้ย
โดยเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ผลกระทบจึงยงัไม่สูง 

อุตสาหกรรม
อื่นๆ 

“ ผลกระทบน้อย”ส าหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการบิน 
เป็นอุตสาหกรรมที่มีระดบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อาจไม่สูงโดยเปรียบเทียบกบั
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ และมีมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกจากต่างประเทศที่หลากหลาย เช่น ระบบ 
EU-FLEGT ของยโุรป การสนบัสนุนการกกัเก็บคาร์บอนผา่นการปลูกป่า มาตรการ CORSIA 
ของสายการบิน  
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แต่ละสาขาที่จะกระทบ เช่น พลงังาน ซ่ึงใน
ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการปรับตัวแล้ว แต่
SME ก็จะไดรั้บผลซ่ึงตอ้งมีการลงไปช่วยเหลือ การ
ขนส่ง ตอ้งปรับตวั และสินคา้อาหารเคร่ืองด่ืมก็ตอ้ง
ปรับตวั เร่ืองของยานยนต์ก็มีการปรับตวัในภาคช้ิน
ส่วนมากขึ้น ส่ิงทอเช่นกนัที่ตอ้งมีการปรับตวัในตวั
สินคา้ของประเทศไทยการผลิตอะไรต่างๆแรงงานก็
ตอ้งได้รับการอบรมเพื่อการปรับตวัเขา้สู่สังคมการ
ผลิตคาร์บอนต ่า ซ่ึงตอนน้ีมีการท าแผนเสริมสร้าง
พัฒนาขีดความสามารถการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 

 สรุปแนวทางการใช้โอกาสจากการพฒันา
แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต ่า ด าเนินการวางกลยุทธ์
ทางธุรกิจสีเขียว (Green Ocean Strategy) ที่
ขบัเคล่ือนธุรกิจด้วยการให้ความส าคญัส่ิงแวดล้อม
และสามารถสร้างก าไรไดไ้ปพร้อมๆ กนั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ กลุ่มผูเ้ล่นรายยอ่ย กลุ่มสตาร์ทอพั ในแต่ละ
อุตสาหกรรมต่างสามารถเขา้ถึงโอกาสน้ีได ้ พจิารณา

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ตนเอง
เช่ียวชาญ  ประเมินตน้ทุนในการพฒันาหรือจดัหา
บุคลากร และประเมินเทคโนโลยีที่จาเป็นในการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวในแต่ละอุตสาหกรรม  วางแผน
กลยทุธท์างการตลาดและการเงิน ประชาสัมพนัธ์กบั
กลุ่มผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ ศึกษาข่าวสารและประเด็น
ด้านส่ิงแวดล้อม แนวโน้มส าคัญทางเทคโนโลยี
ส่ิงแวดลอ้ม นโยบาย/ระเบียบภาครัฐที่เก่ียวขอ้ง 
 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนและ
เตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการและภาคส่วนที่
เก่ียวขอ้งของไทยในการพฒันาแบบปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต ่าไปสู่ Thailand 4.0  มีทั้งขอ้เสนอโยสรุป 
เช่นพิจารณาสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม
การลงทุนในภาคเอกชน เช่น การยกเวน้ภาษีการวิจยั
และพฒันาเทคโนโลยคีาร์บอนต ่า การยกเวน้ภาษีนา
เข้าเคร่ืองจักรเทคโนโลยีสูงส าหรับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตที่ปล่อยคาร์บอนต ่า สร้างความ
ร่วมมือระหว่างผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เดียวกันในการร่วมมือกันดาเนินโครงการพฒันา
เทคโนโลยทีี่สะอาด เช่น การร่วมกนัพฒันาโครงการ
เพือ่ขอรับทุนสนบัสนุนจากสถาบนัทางการเงิน หรือ
องคก์ารระหว่างประเทศ และการถ่ายทอดทกัษะใน
การใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และเทคโนโลยสีะอาด
ระหว่างอุตสาหกรรม และสร้างความตระหนักถึง
ช่องทางในการเข้า ถึงทุนสนับสนุนโครงการที่
เ ก่ียวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก  รวมถึง
กระบวนการขอรับทุนสนับสนุนให้แก่ภาคเอกชน
ถ่ายทอดความรู้ และความเขา้ใจเร่ืองการปล่อยก๊าซ
เ รือนกระจกในการผ ลิตและบ ริการระหว่ า ง

https://mgronline.com 

https://mgronline.com/
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ผูป้ระกอบการในแต่ละภาคอุตสาหกรรมร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ  เป็นต้น พร้อมทั้ งสร้างความ
ตระหนักเร่ืองผลจากการปล่อยของก๊าซเรือนกระจก
ให้แก่ผูบ้ริโภค และให้ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกของสินคา้และบริการมากขึ้น โดยมีการร่าง 
แผนการเสริมสร้างขีดความสามารถการดาเนินงาน
ดา้นการเปล่ียนแปลงสภาพ ภูมิอากาศของประเทศ
ไทยแลว้  
 ต่อมา เสวนา เร่ือง “สถานการณ์ปัจจุบันของ
ไทย และแนวทางการด าเนินงานในอนาคต” 
 คุณอาริยะ ทวนทอง รองประธานฝ่ายพฒันา
บุคลากร กลุ่มช้ินส่วนยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การท างานในส่วนของ

ช้ิ น ส่ วน ย า น
ย น ต์  ที่ ก า ร
ท างานร่วมกับ
เ อ ก ช น แ ล ะ

แ ร ง ง า น  แ ล ะ รั ฐ  ก า ร เ ป็ น ร ถ ยน ต์ห น่ึ ง คั น 
ประกอบดว้ยบริษทัประกอบรถยนต์ และกลุ่มบริษทั
ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ซ่ึงตอ้งเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัรถ
มีส่วนประกอบจ าแนกได ้9 กลุ่มใหญ่ มีช้ินส่วนราว 
30,000 ช้ิน มีผูผ้ลิตช้ินส่วนมาก เกิดความหลากหลาย
ของตลาด เพิม่เป็นอุตสาหกรรมต่อเน่ือง  

 ภาพรวมของระบบ  Supply Chain
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน มี เคร่ืองจกัรกล  
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางกล แม่พิมพ ์เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์จบัช้ินงาน กลุ่มผูป้ระกอบรถจกัรยานยนต ์
ประกอบดว้ย 8 บริษทั 8 โรงงาน ผูป้ระกอบรถยนต์
นั่ง และกระบะจ านวน 17 บริษทั และ23 โรงงาน ผู ้

ประกอบรถยนต ์มี 10,000 คน ผูแ้ทนจ าหน่าย และผู ้
ให้บริการ 20,000 คน ด้าน ผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต ์
368 บริษทั ผลิตช้ินส่วนรถยนต ์และรถจกัรยานยนต์
จ  านวน 122 บริษทั ผูผ้ลิตช้ินส่วนจกัรยานยนต์ 201 
บริษทั รวมทั้งหมด 709 บริษทั ผูผ้ลิตช้ินส่วนขนาด
กลาง และขนาดเล็ก 1,700 บริษทั รวมผูผ้ลิตช้ินส่วน
ยานยนต์ 450,000 คน อุตสาหกรรมสนับสนุนอีก 
100,000 คน คือรถยนตมี์ 9 กลุ่ม มีโรงงานที่ประกอบ
รถยนต์ 23 โรงงาน 1700 บริษัทขนาดเล็ก รวม
คนงาน 7 แสนคน ยอดการผลิต มีนโยบาย 3 ลา้นคนั 
ผลิตอยู่ที่  2 ล้านคัน เท่านั้ นภาพรวมยอดการผลิต 
ยอดขายรถยนต ์ปีน้ีก็น่าจะเหมือนเดิม จริงแลว้ก าลงั
การผลิตอยู่ที่ 3 ล้านคนั ตวัเลข 1.0 ล้านๆบาท การ
พัฒนาห รือก า ร เ ดิน อุ ตสาหกรรมต้อ ง เน้นที่
เทคโนโลยี และคุณภาพจึงจะเดินหน้าไปเทียบเท่า
ประเทศอ่ืนๆอยา่งเยอรมนั ซ่ึงตอนน้ีจีนก็กา้วขา้มเรา
ไปแล้ว และย ังมี ต่อเน่ือง อุตสาหกรรมบริการ 
กระจายสินคา้การเงิน การทดสอบ การให้ค  าปรึกษา
เฉพาะดา้น และ โลจิสติกส์อุตสาหกรรมตน้น ้ า เช่น 
พลาสติก เหล็ก ยาง อิเล็กทรอนิคส์ แกว้ และกระจก 
ส่ิงทอและผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนัง สารเคมี น ้ ามัน สี
และการ ชุบผิว  ก ลุ่มนโยบายที่ สนับสนุน  ทั้ ง
สถาบนัการศึกษา รัฐบาล สมาคม และผูป้ระกอบการ
เป็นตน้ 
 อุตสาหกรรมตน้น ้ า เช่น พลาสติก เหล็ก ยาง 
อิเล็กทรอนิคส์ แกว้ และกระจก ส่ิงทอและผลิตภณัฑ์
เคร่ืองหนัง สารเคมี น ้ ามัน สีและการชุบผิว กลุ่ม
นโยบายที่สนับสนุน ทั้งสถาบันการศึกษา รัฐบาล 
สมาคม และผูป้ระกอบการเป็นตน้ 
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 โดยภาพรวมยอดการผลิต และยอดขาย ผล
การทบในทางที่“ดี” คอื ภาครัฐใหค้วามสนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็น ศูนยก์ลางในการผลิตรถยนต ์ผล
การทบในทางที่“แย่” คอื ปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบนั ทั้ง
ในประเทศไทยและทัว่โลก คาดวา่จะฟ้ืนปี2018 
 ขอ้มูลมูลค่าการส่งออกของคลัสเตอร์ยาน
ยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนตข์องไทย ราว ปี 2558 Total 
Export Value 1.2 ลา้นลา้นบาท มูลค่าการส่งออกยาน
ยนต ์ & รถจกัรยานยนต์ของประเทศไทย 642,529 
ลา้นบาท และมูลค่าการส่งออกช้ินส่วนยานยนตข์อง
ประเทศไทย 556,723ลา้นบาท 
 ช่องว่างเชิงยุทธศาสตร์ในการพฒันาคลัส
เตอร์ยานยนตแ์ละช้ินส่วน ระหว่างประเทศไทย กับ
ต่างประเทศ คือ คู่แข่งเนน้การออกแบ่ง และการสร้าง
ความแตกต่าง และคุณภาพ เทคโนโลยกีารออกแบบ 
ในส่วนของผู ้น า ซ่ึงมีความพร้อมทุกด้านรวมถึง
ทกัษะแรงงาน และผลิตภาพ  และผูต้ามการสร้างการ
ได้เป รียบในการแข่ งขันคือต้นทุนต ่ า  มีตลาด
ภายในประเทศขนาดใหญ่ตน้ทุนต ่า แรงงานราคาถูก
ทั้ง ประเทศเวยีดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนิเซีย 
และประเทศไทย  ซ่ึงตอ้งมีการยกระดับเทคโนโลย ี
ยกระดับคุณภาพ เพื่อการแข่งขันด้านต้นทุน ซ่ึง
ประเทศไทยจะกา้วขา้มช่องว่างไปไดอ้ยา่งไร ตอ้งมี
การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ให้มีทกัษะเฉพาะด้านที่
สูงขึ้น และมีศูนยท์กสอบผลิตภณัฑท์ี่มีคุณภาพ ตอ้ง
ยกระดบัเพิม่ระดบั Technical & Skill  
 แนวทางการพัฒนา ให้ประเทศไทยเป็น 
Auto-Technopolis ตามนโยบาย Thailand 4.0 คือ  

 1. การพัฒนาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน  ขอให้ภาครัฐ
จัดตั้ งศูนย์ทดสอบยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต ์
(Automotive Research and Testing Center : ARTC)  
และศูนยท์ดสอบยางล้อ ณ สนามชัยเขต จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา 
 2. การพัฒนาบุคลากรสาหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์และ ช้ินส่วน  ขอให้ภาครัฐสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการดาเนินงานของสถาบนัพฒันา
บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน
อะไหล่ยานยนต์ (Automotive Human Resource 
Development Academy : AHRDA)  ที่สมุทรปราการ 
และขยายสาขาไปยงัระยองและปราจีนบุรี  
 3. การพัฒนาระบบ Automation และ 
Robotic ขอให้ภาครัฐจัดตั้ งสถาบันเคร่ืองจักรกล
อตัโนมตัิในการผลิต (Manufacturing Automatic and 
Robotic Institute : MARI) โดยสนับสนุน
งบประมาณผา่นสถาบนัไทย-เยอรมนั (TGI)  
 4. การส่งเสริมด้านการวิจัย พัฒนา และการ
ออกแบบ ขอให้ภาครัฐ จดัตั้งศูนยว์ิจยัและพฒันา
ช้ินส่วนยานยนต์ (Research Development and 
Design :R&D2) โดยสนับสนุนงบประมาณผ่าน
ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 
(สวทช.)  
 5. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ขอใหก้ารนิคมอุตสาหกรรม (กนอ.) ก าหนดพื้นที่การ
จัดตั้ ง นิคม อุตสาหกรรมด้าน เทคโนโลยีและ
นวตักรรม ให้อยูใ่นต าแหน่งที่ใกลก้บัพื้นที่สนามชยั
เขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา  
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 6 .  ก า ร จั ด ต้ั ง คณะ ก ร ร ม ก า รพั ฒน า
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ ภายใต้ 
กอช. ขอให้มีการจัดคณะกรรมการยานยนต์และ
ช้ินส่วนฯ ภายใต  ้ กอช. เพื่อก าหนดทิศทางและ
นโยบายของอุตสาหกรรมใหมี้ความสอดคลอ้งกนั 
 การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนา อุตสาหกรรม  S-Curve คื อ ต่อยอด  5 
อุตสาหกรรมเดิม และเติม 5 อุตสาหกรรมใหม่  เดิม
คือ แปรรูปอาหาร การเกษตรชีวภาพ การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวส าหรับผูมี้รายได้ดี 
อิ เล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ และยานยนต์สมัยใหม่ 
อุตสาหกรรม คือ เศรษฐกิจดิจิทลั  เช้ือเพลิงชีวภาพ 
การบินโลจิสติกส์  การแพทยค์รบวงจร และหุ่นยนต ์
ซ่ึงยานยนตส์มยัใหม่ การบินโลจิสติกส์ และ หุ่นยนต ์
ถือวา่เป็นอุตสาหกรรมที่น ามาพฒันาเพื่อสิงแวดลอ้ม 
แมดู้วา่มีตน้ทุนแต่วา่เป็นการลงทุนที่คุม้ค่า 
 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) 
ประกอบดว้ย รถแบบHybrid เป็นรถยนต์ ที่มีระบบ
การท างานของเคร่ืองยนตท์ี่ใชเ้คร่ืองยนตส์องระบบ
ท างานร่วมกัน โดยทั่วไปแล้วหมายถึงการท างาน
ร่วมกันระหว่างระบบสันดาปภายในที่ใช้น ้ ามันเป็น
เช้ือเพลิงท างานร่วมกบัระบบมอเตอร์ไฟฟ้า รถยนต์ 
EVคือ รถยนต์พลังไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV)  หรือ
ว่าจะเป็นพลังงานแบบ Fuel Cell เซลล์เช้ือเพลิง 
คือ อุปกรณ์ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการ
ทางเคมีไฟฟ้า โดยการเปล่ียนโมเลกุลไฮโดรเจนและ
ออกซิเจนให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยไม่ผ่าน
ปฏิกิริยาการเผาไหม้ จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทาง

อากาศ จึงเป็นพลงังานสะอาด และยงัมีประสิทธิภาพ
สูงกว่า เคร่ืองยนต์ที่ใช้พลังงานจากการเผาไหม้
เช้ือเพลิงถึง 2-3 เท่า 
 รถไฟฟ้าที่จะเขา้มา วนัน้ียงัไม่รู้วา่จะเป็น EV 
หรืออะไรคือยงัไม่น่ิง การผลิตคือรถยนต์น า และ
ช้ินส่วนตาม ช้ินส่วนยานยนตมี์ 9 กลุ่ม 1. พาเวอร์เท
รน ส่วนส่งก าลัง  ไม่อยู่ 2. แชนชี 3. ตัวถัง 4. 
ส่วนประกอบภายใน 5. สายไฟ เคร่ืองเช็ดกระจก 6. 
ระบบควบคุม 7. พวงมาลัย 8. เบรก 9. อ่ืน ๆ สวิท
กุญแจ ยกเว ้นกระจกมองข้าง อาจไม่รอด เพระ
กระจกมองขา้ง 
 ทกัษะพื้นฐาน คือตอ้งมีSkill common skills 
คือเร่ืองนั้ นๆในทกัษะที่ควรมี คนที่ท  างานทั้งหมด
แรงงานตอ้งเขา้ใจดี จะเป็นคนที่มีคุณภาพบวกSkill 
ทกัษะที่มาสนบัสนุน การซ่อมบ ารุงก็ตอ้งใชแ้บบน้ี 

 นายอาริยะ กล่าวอีกว่า หลังจากที่มีการท า
ความตกลงปารีสแลว้ ปี 2559 ก็ไดไ้ปดูรถไฟฟ้าที่ตึก
ไทยคู่ฟ้าเลย ในต่างประเทศมี 6 ขอ้ คือการส่งเสริม
ใหมี้การผลิตรถไฟฟ้า และสนับสนุนการใชร้ถไฟฟ้า 
พฤติกรรมการใชร้ถไฟฟ้าของโลก มีการลงทุนสร้าง
มาตรฐานเพือ่ใหค้นใช ้มีการท าอาแอนดี เพื่อที่จะให้
มีการจดัท าวตัถุดิบซ่ึงจีนคุมอยู่ ประเทศไทยก็มีการ
หารือ ตั้งแต่ปี 2559 อะไรที่เป็นรูปธรรมก็จะให้ คือ
รถไฟฟ้าออกมาแลว้ 4 รูปแบบ BEV มี 1,500 คนั รถ
มอเตอร์ไซค ์และรถบสั สถานีรถไฟฟ้า 100 กว่าแห่ง 
มีการส่ง เสริมการให้ มีการใช้ในพื้นที่  อย่างที่
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ที่มีรถไฟฟ้าวิ่งภายใน ซ่ึง
หากรัฐบาลมีการส่งเสริมก็จะไปได้ไวแน่นอน
ส าหรับรถไฟฟ้า 
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 “ เราอยูใ่นยคุเทคโนโลยป่ัีนป่วน การเปล่ียน
ผา่น มัน่ใจไดอ้ยา่งไรที่รถไฟฟ้าจะไม่เล่ียนเป็นโดรน 
การเปล่ียนแปลงเร็วมาก ปัญหาคือโปร์ดกัส์ โพเสท  
Peeper พฒันาอย่างไร ให้ถึงศกัยภาพ การเทรนนิง  
การที่จะเออาตวัรอดได้ คือสมาร์ท โพเส สมาร์ทพิ
เพลิ สมาร์ทโปร์ดกั”  อาริยะ กล่าว 

 คุณสุกัญญา ภู่พัฒนากุล ผูอ้  านวยการกอง
บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 
กล่าววา่ กระทรวง
แรงงานได้มีการ
ด า เนินการ กอง
การจัดหางานก็มี

การเตรียมการตามนโยบาย ผู ้สูงอายุปี  2561 มี
ทั้งหมดร้อยละ 16 แล้ว เป็นขอ้มูลปี 2561 เด็ก 100 
คน มีผูสู้งอายุ 96 คน อนาคตอาจจะมากกว่าน้ีตาม
สดัส่วนมีความใกลเ้คียงแลว้ และตรงน้ีนโยบายต่างๆ
ก็มีการพูดถึงมากขึ้ น และคนที่ เกษียรไปแล้วก็มี
ทกัษะในการท างานอยู่ และภาวการณ์ท างานของ
ส านกังานสถิติแห่งชาติ ก าลงัแรงงาน 38 ลา้นคน ผูมี้
งานท า 37 ลา้นคน ขอ้มูลปี 2561 ภาพทางประชากร
ยงัไม่น่ากลวัอะไรมากหนกั ต่างกนัเพยีงเล็กนอ้ย 

 ผู ้มี ง านท า  37  ล้านคน  มีก ลุ่มนายจ้า ง
ผูป้ระกอบการที่มีธุรกิจส่วนตวั ขอ้มูลของส านักงาน
สถิติแห่งชาติมีหลากหลาย และในโดยเฉล่ียผูท้ี่อยูใ่น
แรงงานเอกชน มีจ านวน 13 ลา้นคน อายสุ่วนใหญ่อยู่
ที่ 40-49 ปี หากรวมอาย ุ50 ปี อยูท่ี่ 4 ลา้นกว่าคน ซ่ึง
การพฒันาควรอยูก่ลุ่มไหน ส่วนใหญ่ผูท้  างานอยู่ที่

อาย ุ40-49 ปี ซ่ึงการเสริมทกัษะจะเป้นอยา่งไร  อาย ุ
30- 40 ปี แต่ละอุตสาหกรรม มีการจ าแหนกแล้วปี 
2560 ก็มีคนท างานดา้นการเกษตรนั้นมีมากที่สุด การ
ที่จะมีการส่ือสารกนัเร่ืองรถยนตน์ั้นตอ้งมีการศึกษา  
หากจะแบ่งตามอุตสาหกรรม 10 อุตสาหกรรม ก็จะมี 
5 แสน 4 คนที่ท  าในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต ์
อุตสาหกรรมดิจิตอลยงัไม่มีตวัเลขที่ชัดเจน ซ่ึงก็ยงั
ไม่มากในการที่มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงการกระจายตวั
ตามอุตสาหกรรม อาย ุ45 ปีลงมากก็เร่ิมลดลง จะอยู่
ตรงกลางๆมากกว่า การกระจายตวัอยูท่ี่อาย ุ25-40 ปี 
รายได้อ ยู่ที่  เฉ ล่ี ย  1 4 ,0 00  คน  อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ จะอายุยงัน้อย อาย ุ40 ปีก็จะหายไป 
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีกระจายตวัในการจา้ง
งาน อายุ 25 ปีจะอยู่ในนอกระบบเกษตร และการ
ท่องเที่ยว 

 คุณสุกัญญา กล่าวอีกว่า ก็มีการส ารวจจาก
ภาคเอกชน และมีการวางแผนก าหนดนโยบาย
ออกมา ปี 2562 ที่จะมีการจบ คือมีการยกระดบัฝีมือ
แรงงาน ในอนาคต  เพือ่การรองรับการจา้งงานในอีอี
ซี มีการส่งเสริมเร่ืองผูสู้งอายุ  ยุวแรงงาน และคน
พิการ และผูท้ี่จะพน้โทษ ก็มีการเชิญในส่วนของ
ผูป้ระกอบการท าMOU มีการลงนามร่วมกนั อยู ่และ
มียุวเยาชน และผูพ้น้โทษในอนาคตที่จะมีการท า
MOU ซ่ึงในส่วนของการพฒันาทกัษะเพื่อให้เขา้สู่
การจ้างงานในอาชีพที่ได้รับผลกระทบซ่ึงยงัไม่มี
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ผลก ระทบด้ าน แ รง ง าน  แ ล ะ
ประกนัสงัคมที่จะมีการปรับสิทธิประโยชน์เพื่อให้มี
การเปล่ียนแปลงปรับปรุงใหส้อดคลอ้ง และยงัมีเร่ือง
แรงงานขา้มชาติที่ตอ้งมีการท าMOU กบั 4 สัญชาติ 
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และยงัมีนโยบายการพฒันาเป็นอีเซอร์วิส และมีการ
ท าศูนยข์อ้มูล การออกกฎหมายค่าจา้งรายชัว่โมง 

 “ในส่วนของสถาบนัการศึกษา ที่จะมีการ
ปรับหลกัสูตรใหม่ๆที่เพิม่มากขึ้นในการจดัการศึกษา 
แผนนโยบายในการที่จะมาดูเร่ืองผลกระทบจะเป็น
อยา่งไร ดว้ยภารกิจของกระทรวงแรงงานมีการดูแล
ทุกกลุ่ม ซ่ึงเราก็มีการให้การฝึกอาชีพเพิ่มเติม หากมี
ความต้องการในการพัฒนาตัวเองอย่างไร หรือ
ตอ้งการเปล่ียนงาน เปล่ียนทกัษะไปเลยก็ได้” คุณสุ
กญัญา กล่าว 

 คุณมานิตย์ พรหมการีย์กุล  ประธานสภา
องค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า  ภาวะโลก
ร้ อ น  ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี
ผลกระทบต่อทุกคน
ในโลกน้ี ซ่ึงประเทศ
ไทยได้มีแนวคิดใน

การพฒันาEEC สนบัสนุนการลงทุน 3 จงัหวดั ชลบุรี 
ระยอง ฉะเชิงเทรา ให้ใช้เทคโนโลยีระดับสูง ซ่ึง
รัฐบาลมองว่าจะมีการผลิตรถไฟฟ้า และให้ประเทศ
ไทยผลิตรถไฟฟ้าส่งออก ซ่ึงอุตสาหกรรมก็ผลิตEco 
Car ปัจจุบนั ก็ส่งเสริมรถไฟฟ้า กลุ่มยานยนตท์ี่ผลิต
รถยนตก์็กระทบกบัภาวะเรือนกระจก และมีแผนใน
การใชฟ้อสซิสที่ส่งผลกระทบกบัส่ิงแวดร้อนตอนน้ี 
Eco Car รถกะบะจะเป็นไฮบริด ใชน้ ้ ามนั ผสมกับ
ไฟฟ้า โดยระบบโครงสร้างในประเทศไทยมีการ
ส่งเสริมในการลดภาษีในการดึงดูนักวิจยั นักลงทุน 
แล้วช า วบ้าน  ชุมชนที่ อ ยู่ ในพื้ นที่ ต้อ ง ได้ รั บ

ผลกระทบหรือไดป้ระโยชน์อะไรจากการอยูใ่นพื้นที่ 
ซ่ึงตรงน้ี จากการที่ได้เรียนรู้กบัผลกระทบที่เกิดขึ้น
คือ มีการน าถ่านหินมาใชใ้นอุตสาหกรรมไฟฟ้าอยู ่
ส่ิงที่จะกระทบกับแรงงานคือช้ินส่วนรถยนต์ เช่น
หมอ้น ้ า ถงัน ้ ามัน ช้ินส่วน 3 หม่ืนกว่าช้ินก็จะลดลง 
กระทบต่อการจา้งงานแนวนอน ซ่ึงเราได้ไปเรียนรู้
เร่ืองรถไฟฟ้าแลว้ในประเทศจีน ซ่ึงเขาไดมี้การผลิต
รถไฟฟ้าแลว้ ซ่ึงในสายการผลิตนั้นยาวมาก แต่การ
ใช้การผลิต 20 นาที รถวิ่งออกได้แล้ว ประเทศจีน
เปล่ียนรวดเร็วมาก ซ่ึงในประเทศจีนปักก่ิงมีอากาศ
เป็นมลพิษ แต่ตอนน้ีไม่มีแลว้เพราะรถที่เขา้สู่ปักก่ิง
เป็นรถไฟฟ้าหมดแล้ว ซ่ึงประเทศไทยยงัไม่มีการ
ปรับตวั ซ่ึงการที่จะผลิตรถไฟฟ้า จะมีการปรับตวัใน
การบริหาร ตู ้ปลั๊กในการเสียบไฟฟ้ายงัไม่มี ซ่ึง
ประเทศจีนเขามีตลอดทุกที่  
 คนงานมีการคุยกันเร่ืองการเปล่ียนแปลง 
และมีการน ารถเล็กๆเป็นรถไฟฟ้า เป็นลูปในการยก
ของ ขนส่งแลว้ภายในโรงงาน น่ีก็เป็นการปรับตวั ซ่ึง
หล ายบ ริษัท มี ก า รป รับตัว ในก า รศึ กษ าด้ า น
เทคโนโลยีให ม่ ในการผ ลิตแล้วใน ส่วนของ
อุตสาหกรรมอาหาร รถไฟฟ้าเราปรับตวัอยา่งไรใน
ส่วนของแรงงาน 

 คุณมานิตย ์กล่าวอีกว่า วนัน้ีเป็นการปฏิวติั
อุตสาหกรรมคร้ังที่  4 เ น่ืองจากระบบ Artificial 
Intelligence (AI) ไม่ของสวสัดิการ ไม่กินไม่เที่ยว 
และAI มีความแม่นย  า และไม่ตอ้งลงทุนมาก เป็นการ
ลงทุนคร้ังเดียวคุม้กว่าการจ้างงานคน แล้วคนงาน
หายไปไหน มีการจ้างงานนักศึกษาฝึกงานเข้ามา
ท างาน ได้เงินได้การเรียนรู้แต่ว่ามีปัญหาเร่ืองความ
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ปลอดภยัในการท างาน และการอ้างเอาเอไอมาใช้
เพราะเขาตอ้งการที่จะพฒันาทางธุรกิจเพือ่ใหท้นักลุ่ม
อ่ืนๆ ซ่ึงคนงานต้องหายไปเป็นคร่ึง หลายที่หลาย
บริษทั มีการน าคนงานมากองไว ้อยู่ขา้งนอกไม่ได้
ออกและดูแล แต่เม่ือมีคนออกจากงานเกษียณอายไุม่
มีการจา้งงานเพิม่ ซ่ึงทางเราไดมี้การยืน่หนังสือต่อรัฐ
ให้เขา้มาดูแลปัญหาคนไม่มีงาน ที่ได้รับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงตรงน้ี 30-40 เปอร์เซ็นต์ ใน
ฐานะที่เราเป็นคนงาน รับบาลตอ้งมีความชดัเจนใน
การมีมาตรการดูแล และมีการอบรมพฒันาคน เม่ือ
ประเทศจีนมีการพฒันาคนแล้ว รถไฟฟ้าที่มณฑล
กวางสี เขาไม่ต้อเสียบปลั๊กไฟฟ้าแล้วแค่วิ่งผ่าน 2 
กิโลเมตร เติมไฟฟ้าเตม็แลว้ 

 “การจะเปล่ียนแปลงอะไร ก็ตอ้งรอนโยบาย
รัฐบาลในการมีนโยบาย ซ่ึงเม่ือเป็นอยา่งน้ีแรงงานได้
ส่งตวัแทนเขา้สภาแลว้ 2 คน การแกไ้ขปัญหาของชน
ชั้นใดก็ตอ้งชนชั้นนั้นมาแกปั้ญหา” คุณมานิต กล่าว 

 รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มี 15 รายที่มีแผน

ในการผลิตรถยนต์ EV 

แลว้ หากจะมีการเก็บภาษี

สี เ ขี ย ว ก็ เ ป็ นป ระ เด็ น

ประชาชนไม่พอใจ ซ่ึงใน

ส่วนของฝร่ังเศสเราก็เห็น

ปัญหาประทว้งกันอยูใ่นการที่จะมีการจดัเก็บภาษีสี

เขียว ที่ประเทศนอเวย ์จะเห็นวา่มีการบริหารจดัการมี

ความพร้อม เยอรมันก็เร่ิมในการปรับตวั มีการช่วย

ด้วยงบประมาณ มีช่องทางพิเศษให้ด้วย และญี่ปุ่ น 

และก็มีแท่นชาร์หัวแบบเดียวกนัชาร์ทไดทุ้กที่ มีการ

ลดภาษีให้กบัผูซ้ื้อรถยนต์EV ประเทศไทยเร่ิมมีการ

ส่งเสริมแล้ว และปี 2021 มีเป้าในการผลิต และมี

เป้าหมายแลว้ในการผลิตรถไฟฟ้า มีการออกกฎหมาย 

การท าวิจยัเชิงลึก มีการศึกษาวิจยั EVแบตเตอร่ี เป็น

อยา่งไร ปี 2017 มีการสร้างป้ัม มีอุตสาหกรรมขอการ

สนบัสนุนการสร้างโรงงานรถไฟฟ้า  

 เหลือช้ินส่วน 1,500-5,000 ช้ิน ที่จะย ัง
เหลืออยู่เม่ือมีการปรับตวัเป็นรถไฟฟ้า และรถยนต์
ไฟฟ้าประกอบใชเ้วลาน้อยลง และมีการบ ารุงรักษา
น้อยลง ซ่ึงก็จะเห็นว่ามีผลกระทบต่อการจ้างงาน
ชดัเจน กลุ่มเส่ียงคือเคร่ืองยนต ์พาเวอร์เทรน ที่เสียง
ที่สุด แต่วา่อาจมีการอพัเกรดเทคโนโลย ีและกระทบ
กบัแรงงานเท่าไร มีตวัเลขกระทรวงอุตสาหกรรม 7 
แสนคน ช้ินส่วน 162 รายการ 51 รายการที่กระทบ มี
ผูผ้ลิตช้ินส่ง 999 บริษทักระทบแรงงาน 3 แสนกว่า
คน 999 บริษทั 55 เปอร์เซ็นตท์ี่ส่งก าลงั และแม่พิมพ์
ต่อมา และระบบเบรก ต่อมา ส่วนใหญ่อยู่ในส่วน
ของกลุ่มระบายความร้อน 62 เปอร์เซ็นต ์ เช่ือเพลิงก็
ถงัน ้ ามนั  

 ช่วงล่าง คือ ระบบเบรค และอ่ืน ที่ได้รับ
ผลกระทบ นอกจากภาคอุตสาหกรรมยงัมีผลกระทบ
มากกว่านั้ นอย่างภาคเกษตร ความต้องการน ้ ามัน
ลดลง ความตอ้งการไฟฟ้าสูงขึ้น เป็นตน้ 

 ดร.กริยา กล่าวอีกว่า  ประเทศจีน มีการ
ปรับตวัชดัเจนไปแน่ หากประเทศไทยไม่ไปดว้ยอาจ
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เสียพื้นที่ในการตลาดด้านรถไฟฟ้า ซ่ึงจะไปอย่าไร 
เป็นการเปล่ียนผา่นที่กระทบกบัโครงสร้าง ที่ท  าให้มี
ทั้งคนที่ไดป้ระโยชน์และคนที่เสียประโยชน์ การจะ
อยู่ร่วมกันอยา่ไร หากเลือกที่จะไปกับEV Car ร้อย
เปอร์เซ็นต์ แต่ยงัมีแบบเดิมอยู่ดว้ยมีสัดส่วนในการ
เปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่มีการกระจายผลประโยชน์มี
ผลไดผ้ลเสีย ซ่ึงตอ้งมีการจดัการให้คนไดป้ระโยชน์
ดูแลคนเสียประโยชน์ หรือจะเดินไปด้วยกันมีการ
จดัสรรผลประโยชน์ร่วมกนัเพือ่การเปล่ียนผ่านที่เป็น
ธร รม  แล ะ เพื่ อ ก า ร รัก ษ าผลประ โยชน์ ท า ง
อุตสาหกรรม 

 ตอนน้ีกระแสความหวาดกลัว จึงท าให้
สหรัฐอเมริกาไดโ้ดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธานาธิบดี

ความหวาดกลัวโลกาภิวตัน์ท  าให้คนไม่กล้าที่จะ
เปล่ียนผ่าน ซ่ึงเยอรมนัก็เป็นตวัอยา่งที่ดีที่จะไม่ยอม
ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  มองมิ ติสังคม การกระจาย
ผลประโยชน์อย่างไร ในส่วนของประเทศไทย
แรงงานหลายกลุ่มบางส่วนอาจปรับทกัษะได้ และ
เกิดงานใหม่ๆมาหมุนตลาดแรงงาน  แต่แรงงาน
บางส่วนก็ไม่สามารถที่จะปรับได้ ซ่ึงบทบาทรัฐใน
การเตรียมความพร้อมตรงน้ียงัไม่ได้มีความชัดเจน 
ซึงตอ้งคิดว่าจะสร้างตลาดแรงงาน หรือว่ามีระบบ
อะไรมารองรับ เพื่อไม่ทิ้งใครไวข้า้งหลังเม่ือมีการ
พฒันา 
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ผู้ประกันตน ม.  39 ที่ ส้ินสภาพติดต่อ
ประกนัสังคมด่วน! ก่อน 19 เม.ย.62 นี ้

 
 ส านักงานประกันสังคม (สปส.) โดย นาย
อนันต์ชัย  อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการส านักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การ
ด าเนินการช่วยผูป้ระกนัตนมาตรา 39 ที่ส้ินสภาพให้
กลับเขา้สู่ระบบประกนัสังคมเพื่อรับความคุม้ครอง
เช่นเดิมอีกคร้ัง นั้ น ขณะน้ีสปส.ได้เปิดโอกาสให้
ผู ้ประกันตนมาตรา  39 ที่ ส้ินสภาพกลับเป็น
ผูป้ระกนัตนอีกคร้ัง โดยไดส่้งหนังสือแจง้ไปยงักลุ่ม
ผูมี้สิทธิจ านวน 777,228 คน และจากผลการติดตาม 
มีผูป้ระกนัตนติดต่อกลบัสู่ระบบประกันสังคมแล้ว
ขณะน้ีจ านวน 375,826 คน (ตวัเลข ณ วนัที่ 1 เม.ย.
62) คงเหลือผูป้ระกันตนมาตรา 39 ที่ส้ินสภาพอีก
จ านวนหน่ึง ตนจึงขอให้ผูป้ระกนัตนมาตรา 39 ที่จะ
คื น ส ภ า พ รี บด า เ นิ น ก า ร ติ ด ต่ อ ที่ ส า นั ก ง า น
ประกนัสงัคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ในจงัหวดั ต่างๆ
สาขาทุกแห่ง ตามที่ผูป้ระกนัตนสะดวก หรือส่งแบบ

ค าขอกลับเป็นผู ้ประกันตน (สปส. 1-20/1) ทาง
ไปรษณีย ์หรือแสดงความประสงคข์อกลับโดยแจง้
เลขประจ าตวัประชาชน พร้อมทั้งช าระเงินสมทบงวด
แรก 432 บาท ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) หรือ
เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
และธนาคารธนชาติ  หรือที่ เคาน์ เตอร์ไปรษณีย ์
(ระบบ Pay at Post) หรือเคาน์เตอร์เซ็นเพลย ์(บริษทั
ห้างเซ็นทรัล) โดยด่วนโดยจะส้ินสุดภายในวนัที่ 19 
เมษายน 2562 ทั้งน้ี ผูป้ระกันตนมาตรา 39 ที่ส้ิน
สภาพ สามารถตรวจสอบรายช่ือผูมี้สิทธิกลับเป็น
ผู ้ประกันตนได้ที่ เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ
สอบถามรายละ เอียดเพิ่ม เ ติมที่ ได้ที่ส านักงาน
ประกนัสงัคม ทุกสาขาทุกแห่ง ทัว่ประเทศ  

 (รายงานโดย วาสนา ล าดี) 

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ใหม่ท างาน 20 ปี จ่าย
ค่าชดเชย 400 วนั 
 เม่ือวนัที่ 5 เมษายน 2562 ผูส่ื้อข่าวรายงานว่า 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบญัญติั
คุ ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยผูรั้บ
สนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี  ซ่ึงมีเน้ือหาส าคญัรายมาตราที่ส าคญั
ไวด้งัน้ี  พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) 
พ.ศ.2562  
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 (1) มาตรา 2 ก าหนดให้กฎหมายฉบบัน้ีมีผล
บงัคบั เม่ือพน้ก าหนด 30 วนั นับแต่วนัประกาศใน
ราชกิจาฯ 

 (2) มาตรา 9 ก าหนดให้นายจ้างต้องเสีย
ดอกเบี้ยให้แก่ลูกจา้งในระหว่างผิดนัดร้อยละ 15 ต่อ
ปี ในกรณีดงัน้ี 

 - นายจ้างไม่คืนหลักประกันที่เป็นตวัเงิน 
 - นายจ้างไม่จ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า 
 - นายจา้งไม่จ่ายค่าจา้ง , ค่าล่วงเวลา , ค่า
ท างานในวนัหยดุ , ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ หรือเงิน
อ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง 

 - นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 118 
ค่าชดเชยพเิศษตามมาตรา 120-122 

 - นายจา้งไม่จ่ายเงินกรณีหยุดกิจการตาม
มาตรา 75 หรือเงินอ่ืนๆที่นายจา้งตอ้งจ่าย 

 (3) มาตรา 13 ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงตวั
นายจา้ง หรือในกรณีที่นายจา้งเป็นนิติบุคคล และมี
การเปล่ียนแปลง โอน ควบกบันิติบุคคลใด และมีผล

ใหลู้กจา้งตอ้งไปเป็นลูกจา้งของนายจา้งใหม่ จะตอ้ง
ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างคนนั้ นก่อน และให้
นายจา้งใหม่ตอ้งรับใหม่ทั้งสิทธิและหนา้ที่ ที่ลูกจา้งมี
อยูเ่ดิมนั้นตามไปดว้ยทุกประการ 

 (4) มาตรา 17/1 ในกรณีที่นายจา้งบอกเลิก
สัญญาโดยไม่แจง้ล่วงหน้าก่อน นายจา้งตอ้งจ่ายเงิน
ใหลู้กจา้งเท่ากบัค่าจา้งที่ลูกจา้งตอ้งไดรั้บ นับแต่วนัที่
ใหลู้กจา้งออกจากงานจนถึงวนัที่การเลิกสัญญาจา้งมี
ผล โดยใหจ่้ายในวนัที่ลูกจา้งออกจากงาน 

 (5) มาตรา 34 และ 57/1 ให้ลูกจา้งมีสิทธิลา
เพือ่กิจธุระอนัจ าเป็นไดปี้ละไม่น้อยกว่า 3 วนัท างาน 
และตอ้งไดรั้บค่าจา้งเท่ากบัวนัท างานปกติ 

 (6) มาตรา 41 และ 59 ให้ลูกจา้งที่ตั้งครรภมี์
สิทธิลาเพือ่ตรวจครรภก่์อนคลอดบุตร โดยให้ถือเป็น
วนัลาเพือ่คลอดบุตร 

  ทั้งน้ีกฎหมายใหม่ก าหนดให้คลอดบุตรลา
ไดไ้ม่เกิน 98 วนั และได้รับค่าจา้งเท่ากบัวนัท างาน
ปกติ แต่ไม่เกิน 45 วนั และให้นับรวมวนัหยดุที่มีใน
ระหวา่งวนัลาดว้ย 

 (7) มาตรา 53 ลูกจา้งทั้งชายและหญิงตอ้ง
ไดรั้บค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุ และค่า
ล่วงเวลาในวนัหยดุ หากท างานในลกัษณะ คุณภาพ 
และปริมาณเท่ากนั หรืองานที่เทียบแลว้มีค่าเท่าเทียม
กนั 

 (8) มาตรา 70 ก าหนดลักษณะของการจ่าย
ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา และค่าอ่ืนๆ 
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  - หากตกลงจ่ายเป็นรายเดือน รายวนั ราย
ชัว่โมงที่ไม่เกินรอบการจ่าย 1 เดือน ให้จ่ายเดือนละ
ไม่นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง 

 -หากตกลงเป็นอยา่งอ่ืนใหจ่้ายตามที่ตกลง
กนั  
 - หากมีการเลิกจา้ง ใหจ่้ายภายใน 3 วนันบั
แต่วนัที่เลิกจา้ง 

 (9) มาตรา 75 ในกรณีที่นายจ้างมีความ
จ าเป็นตอ้งหยดุกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการ
ชั่วคราว ซ่ึงมิใช่เหตุสุดวิสัย ให้นายจ้างจ่ายเงินไม่
นอ้ยกวา่ 75 % ของค่าจา้งที่ลูกจา้งไดรั้บ โดยตอ้งจ่าย
ก่อนหยุดกิจการตามระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้
ลูกจา้งท างาน ตามที่จะมีการตกลงกนัหรืออยา่งน้อย
เดือนละ 1 คร้ัง 

 (10) มาตรา 118  

 - ก าหนดให้ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 
10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ให้จ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 300 วนั 

  - ก าหนดให้ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 
20 ปี ขึ้นไป ให้จ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั 

 (11) แก้ไขมาตรา 120 เร่ืองการยา้ยสถาน
ประกอบการใหม่ โดยก าหนดดงัน้ี 

 - นายจ้างต้องปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้าง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนยา้ย โดยตอ้ง
ระบุช่ือลูกจา้งที่จะถูกยา้ยในประกาศดว้ย 

 - หากนายจา้งไม่ปิดประกาศ ให้นายจา้งจ่าย
ค่าชดเชยพเิศษ เท่ากบัค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 30 วนั 

 - หากลูกจา้งไม่ประสงค์จะยา้ยไปที่ใหม่ 
ตอ้งแจง้ให้นายจา้งทราบเป็นหนังสือภายใน 30 วนั 
นับแต่วนัที่ปิดประกาศ หรือนับแต่วนัที่ยา้ยสถาน
ประกอการ (หากนายจา้งไม่แจง้ก่อน) และให้ถือว่า
สัญญาจา้งส้ินสุดลง ณ วนัที่ยา้ย โดยลูกจ้างมีสิทธิ
ไดรั้บค่าชดเชยพเิศษไม่น้อยกว่าค่าชดเชยตามมาตรา 
118 

 - ให้นายจา้งจ่ายค่าชดเชยพิเศษภายใน 7 วนั 
นบัแต่วนัที่สญัญาส้ินสุด 

 - หากนายจ้างไม่จ่าย ต้องยื่นค  าร้องต่อ
คณะกรรมการสวสัดิการแรงงานภายใน 30 วนั นับ
แต่วนัที่ไดรั้บแจง้จากลูกจา้ง 

 - คณะกรรมการสวสัดิการแรงงาน ต้อง
พิจารณาค าร้องภายใน 60 วนั และแจง้ค  าสั่งภายใน 
15 วนั นบัแต่มีค  าสัง่ออกมา 

 - เม่ือคณะกรรมการสวสัดิการแรงงานเห็นว่า
นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยฯ นายจา้งตอ้งจ่ายภายใน 30 
วนั นบัแต่วนัที่ทราบค าสัง่ 

 - เม่ือคณะกรรมการสวสัดิการแรงงานเห็นว่า
นายจา้งไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชยฯ ให้แจง้ให้ทั้งนายจา้ง
และลูกจา้งทราบ 

 - หากไม่เห็นด้วยกบัค  าสั่ง ตอ้งอุทธรณ์ต่อ
ศาลแรงงานภายใน 30 วนันบัแต่วนัที่ทราบค าสัง่ 

 - หากนายจา้งเป็นฝ่ายอุทธรณ์ ตอ้งวางเงิน
ตามจ านวนที่สั่ง จึงจะฟ้องคดีได้ และเม่ือศาลมีค า
พพิากษา ใหถื้อวา่การด าเนินคดีอาญาระงบัไป 

(รายงานโดย บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ)์ 



รู้ลึกโลกคนงาน  แรงงานปริทัศนอ์อนไลน ์

57 
 

3 ฝ่าย ร่วมเปิดตัวแผนงานระดับชาติว่าด้วย
งานที่มีคุณค่าฉบับแรกของประเทศไทย พ.ศ. 
2562 - 2564 
 เม่ือวนัที่ 11 เมษายน 2562 ในโอกาสฉลอง
ครบรอบหน่ึง ร้อยปีแห่งความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับ ไอแอลโอ รัฐบาล องค์กรนายจา้ง
และองค์กรลูกจา้งร่วมเปิดตวัแผนงานระดับชาติว่า
ดว้ยงานที่มีคุณค่าฉบบัแรกของไทยที่มุ่งส่งเสริมและ
พฒันางานที่มีคุณค่า 

 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สภา
องคก์ารนายจา้งแห่งประเทศไทย สภาองคก์ารลูกจา้ง
สมาพนัธ์แรงงานแห่งประเทศไทยและส านักงาน
แรงงานระหว่างประเทศประจ าประเทศไทย กมัพูชา 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ลง
นามในบนัทึกความเขา้ใจเร่ือง แผนงานระดบัชาติว่า
ดว้ยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ” 2564 
ในงานหุ้นส่วนเพื่องานที่มีคุณค่าที่จดัขึ้นเพื่อเฉลิม
ฉลองครบรอบหน่ึงร้อยปีแห่งการก่อตั้ งองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) และการเป็น
สมาชิก ไอแอลโอ ของประเทศไทย (พ.ศ. 2462 -

2562) โดยมีผูเ้ขา้ร่วมงาน 350 คน และงานหุ้นส่วน 
เพือ่งานที่มีคุณค่า 

 พล.ต.อ.อดุลย ์แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีกล่าวว่าการเปิดตวั
แผนงานระดับชา ติว่ า ด้วย งานที่ มี คุณค่ า เ ป็น
สญัลกัษณ์ที่แสดงถึงความมุ่งมัน่ของประเทศไทยใน
การยืนหยดัเคียงคู่กับ ไอแอลโอ เพื่อส่งเสริมการ
คุม้ครองสิทธิแรงงาน สร้างความยตุิธรรมทางสังคม
รวมถึงเป็นการแสดงถึงความพร้อมที่ทุกฝ่ายจะจบัมือ
กนักา้วเขา้สู่ศตวรรษที่ 2 อยา่งมัน่คง 

 แผนงานระดบัชาติว่า ดว้ยงานที่มีคุณค่าเป็น
กรอบการท างานหลกัของ ไอแอลโอ ในการให้การ
สนับสนุนประเทศสมาชิก โดยมี เป้าหมายการ
ด า เ นิ น ง าน และ ผลลัพธ์ ที่ ชั ด เ จนต าม ล า ดับ
ความส าคัญ  นายแกรม  บัก เลย์ ผู ้อ  านวยกา ร 
ส านักงานแรงงานระหว่างประเทศประจ าประเทศ
ไทย  กัมพูชา  และสาธารณ รัฐประชา ธิปไตย
ประชาชนลาว กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหน่ึงใน
ประเทศสมาชิกผูก่้อตั้ ง องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ การลงนามบนัทึกความเขา้ใจเร่ืองแผนงาน
ระดับชาติว่าด้วยงานที่ มี คุณค่า เป็นช่วงเวลาที่ มี
ความส าคัญทางประวตัิศาสตร์ของความสัมพนัธ์
ระหว่างประเทศไทยและ ไอแอลโอ ที่ เวียนมา
ครบ รอบ  10 0  ปี ใน ปี น้ี  นับ เ ป็ นค ร้ั ง แรก ใน
ประวตัิศาสตร์ที่องค์กรไตรภาคีในประเทศไทยมี
ฉันทามติที่จะด าเนินงานร่วมกันภายใต้แผนน้ีเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดงานที่มีคุณค่าในประเทศไทยและใช้
เป็นแนวทางในการท างานร่วมกนัอยา่งใกลชิ้ดในปีที่
จะมาถึง 
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 แผนงานระดบัชาติว่าดว้ยงานที่มีคุณค่าของ
ประเทศไทยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของ
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและเป้าหมายการ
พฒันาที่ย ัง่ยนืของสหประชาชาติ การด าเนินงานตาม
แผนงานระดบัชาติเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจา้ง โดยได้รับความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการจาก ไอแอลโอ และการ
สนบัสนุนจากนานาประเทศ 

 เป้าหมายแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มี
คุณค่าของประเทศไทย (ปีพ. ศ. 2562-2564) มีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย
ต่อการเติบโตของการจา้งงานที่ดีและมีประสิทธิผล 

 2. การสร้างความเขม้แข็งในการคุม้ครอง
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
ตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน
ระหวา่งประเทศ 

(รายงานโดย www.ilo.org/asia/media) 


