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คํานํา
ภาวะโลกรอน หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนความทาทายรวมสมัย
ที่สําคัญ นานาประเทศตางเห็นพองกันวาจะตองชวยกันแกไขปญหานี้ โดยไดกําหนดไวใน
“เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs) ขององคการสหประชาชาติ ป 2558 และ “ขอตกลง
ปารีสวาดวยสภาพภูมิอากาศ” ป 2558
ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกรอนนั้น ประเมินกันวาจะ
สงผลกระทบตอตลาดแรงงานและการจางงาน ทัง้ ดานบวกและดานลบ กลาวคือ การพัฒนา
เทคโนโลยีใหมทใี่ ชคารบอนตํา่ และเปนมิตรกับสิง่ แวดลอมมากขึน้ จะทําใหเกิดตลาดแรงงาน
ใหมๆ และเปนโอกาสสําหรับการจางงาน แตในอีกดาน ปจจุบนั ยังมีอตุ สาหกรรมจํานวนมาก
ที่ใชเทคโนโลยีคารบอนเขมขน และเปนแหลงจางงานของแรงงานจํานวนมากถึงรอยละ 38
ของแรงงานทัว่ โลก ซึง่ สวนใหญเปนแรงงานไรฝม อื และมีความเสีย่ งทีจ่ ะไดรบั ผลกระทบ เชน
วางงานหรือมีรายไดนอ ยลง ขบวนการแรงงานในระดับสากลตระหนักถึงความสําคัญของการ
แกไขปญหาโลกรอน แตก็มีความกังวลวาการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมจะสงผลกระทบตอความมั่นคงในการจางงาน รวมทั้งการดํารงชีวิตของแรงงาน
และครอบครัว จึงไดรวมกันพัฒนากรอบแนวคิด “การเปลี่ยนผานที่เปนธรรมตอแรงงาน”
หรือ just transition และประสบความสําเร็จเบือ้ งตนในการรณรงคให “ขอตกลงปารีสวาดวย
สภาพภูมอิ ากาศ” ยอมรับวาจะตองคํานึงถึงประเด็นนี้ รวมทัง้ การสราง “งานทีม่ คี ณ
ุ คา” และ
งานที่มีคุณภาพ
อยางไรก็ตาม ในระดับปฏิบัติการ ยังมีชองวางอีกมาก ปจจุบัน มีเพียงไมกี่ประเทศ
เทานัน้ ทีม่ แี ผนดานสังคมทีร่ องรับการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นผานจากการพึง่ พา
เชื้อเพลิงฟอสซิล ขบวนการแรงงานสากลที่ตระหนักถึงความเรงดวนของประเด็นนี้จึงได
เคลื่อนไหว โดยมีเปาหมายใหแวดวงคนกลุมที่ทํางานเรื่องภาวะโลกรอนเขาใจประเด็นดาน
สังคมและแรงงาน สวนขบวนการแรงงานสนับสนุนการลดภาวะโลกรอนและเรียกรอง
มาตรการที่เปนธรรมในระยะปลี่ยนผาน
ประเทศไทยมีแผนแมบทรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. 2558-2593
และใหการรับรองขอตกลงปารีส (Paris Agreement) โดยยินดีจะชวยลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกภายใตเงื่อนไขของศักยภาพทางดานการเงินและเทคนิคของประเทศและ
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ความจําเปนในการพัฒนาประเทศ อยางไรก็ตาม ประเด็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศตอแรงงานนั้น ยังเปนเรื่องใหมสําหรับประเทศไทย
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ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอแรงงาน จากผลการศึกษา มีขอมูลจํานวนมากที่
นาจะเปนประโยชนแกผมู สี ว นเกีย่ วของ ทางมูลนิธฟิ รีดริค เอแบรท รวมกับ ศูนยวจิ ยั นโยบาย
ดานเศรษฐกิจสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงรวมกันจัดพิมพหนังสือ
เลมนี้ขึ้น
ขอขอบคุณคณะนักวิจยั ไดแก รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ และ รศ.ดร. กิรยิ า กุลกลการ
ที่รวมกันทําการศึกษาเรื่องนี้ และขอขอบคุณผูมีสวนรวมใหขอมูลทุกทาน ทั้งหนวยงาน
ราชการ หนวยงานภาคธุรกิจ สถาบันวิชาการ และองคกรแรงงาน ที่ชวยใหการศึกษาครั้งนี้
สําเร็จลงตามวัตถุประสงค
มีนาคม 2561
สตีเนอ คลัพเพอร
ผูอํานวยการมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท สํานักงานประเทศไทย
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บทที่ 1

บทนํา
1.1 ความสําคัญของปญหา
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดสงผลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของหลายประเทศ ผานกลไกหลากหลายรูปแบบ เชน การเกิดภัยพิบตั อิ นั เนือ่ งมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (ฝนตกหนัก ภาวะนํ้าแลง ภาวะนํ้าทวมผิดปกติ
ดินโคลนถลม) การทํามาหากินของชาวบานที่พึ่งพิงการเพาะปลูกหรือกสิกรรม ซึ่งได
รับผลกระทบจากผลผลิตที่ลดลงและความหลากหลายทางชีวภาพที่เปลี่ยนแปลง
การกัดเซาะชายฝง อันเนือ่ งจากระดับนํา้ ทะเลสูงขึน้ การบริหารจัดการทรัพยากรนํา้ ปาไม-ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ที่ไมคํานึงถึงการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติ เปนตน
ผลกระทบดังกลาว สามารถสงผลตอรายไดของประชาชนและภาคธุรกิจ
ตลอดจน วิถีชีวิตความเปนอยู การประกอบอาชีพที่ตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจาก
เดิ ม การโยกย า ยถิ่ น ฐาน และรู ป แบบการเติ บ โตของเมื อ งที่ ข าดมิ ติ เรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ-ภูมิอากาศ-การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมความมั่นคงดานอาหาร เปนตน
ในทีส่ ดุ ผูท ไี่ ดรบั ผลกระทบโดยตรงคือประชาชน ทัง้ ในฐานะทีเ่ ปน เกษตรกร
ผูผลิต/โรงงาน พนักงาน ลูกจาง ผูประกอบอาชีพอิสระ และ หนวยงานภาครัฐที่จะ
7
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ตองจัดหาสวัสดิการทางสังคม เพื่อรองรับวิถีชีวิตและระบบการผลิตที่เปลี่ยนไป
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากทุกภาคสวนไมมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดหรือพฤติกรรมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ (business as usual)
ดวยเหตุนี้ รัฐบาลของไทย จึงกําหนดแนวคิดและทิศทางของการบรรเทา
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (GHG mitigation) การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change adaptation) และการสรางขีดความ
สามารถดานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (capacity building)
ดังปรากฎใน แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593
และ การรับรองขอตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่ประเทศไทยจะยินดีชวยลด
การปลอยกาซเรือนกระจกภายใตเงื่อนไขของศักยภาพทางดานการเงินและเทคนิค
ของประเทศและความจําเปนในการพัฒนาประเทศ
สําหรับแผนแมบทรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. 2558-2593
นั้น มีประเด็นที่เกี่ยวของกับ “แรงงาน” ดังตอไปนี้
(ก) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการดํารงชีวิตของมนุษย
“การใชเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นยอมสงผลตอความตองการพลังงานที่สูงขึ้น
รวมถึงภาระในการจัดการอุปกรณทางเทคโนโลยีตา งๆ หลังจากทีห่ มดอายุการใชงาน
หรือมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีใหมๆ ซึ่งลวนแตมีสวนทําใหเกิดการปลอยกาซเรือน
กระจกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองอาศัยการนําเขาเทคโนโลยี ทําใหมี
ตนทุนในการใชเทคโนโลยีที่สูง โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังนั้น
จึงควรกําหนดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศทางดานนี้อยาง
จริงจัง สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี การตอยอด การพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ
การพัฒนา การผลิต และการใชเทคโนโลยีดังกลาวอยางเปนระบบ” (หนา 14)
(ข) การปรับโครงสรางประชากรของไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ
“เป น โอกาสของประเทศไทยในการพั ฒ นาบริ ก ารทางการแพทย ใ ห มี
ความกาวหนาและเปนผูน าํ หรือศูนยกลางทางการแพทยของภูมภิ าค….กลุม ผูส งู อายุ
มีความออนไหวตอปจจัยทางภูมิอากาศสูง เชน อุณหภูมิที่สูงขึ้น การแปรปรวนของ
อุณหภูมิอยางกะทันหัน การเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงตางๆ เปนตน ซึ่งภาครัฐจําเปน
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ตองใหความสําคัญในการพัฒนาใหกลุมผูสูงวัยสามารถเขาถึงการสาธารณสุขและ
การปองกันสาธารณภัยขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน…….นอกจากนี้ การเขาสูสังคม
สูงอายุเปนสาเหตุของการขาดแคลนแรงงานในวัยทํางาน ซึ่งสงผลใหเกิดการนําเขา
แรงงานจากประเทศขางเคียงและมีนยั ยะตอปญหาดานการสาธารณสุข การใชแรงงาน
และสิทธิมนุษยชน เปนตน” (หนา 15)
(ค) การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร (หนา 67 – 69)
“มุ  ง เน น การจั ด การความเสี่ ย งในภาคเกษตรจากภั ย ธรรมชาติ แ ละการ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยทางภูมิอากาศ การสรางความพรอมในการรับมือและปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุงเนนการสรางองคความรูและศักยภาพ
ของเกษตรกรในการปรับตัว รวมถึงการสรางรายไดเพิ่มจากการพัฒนาสินคาเกษตรที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการรักษาความมั่นคงทางอาหารอยางยั่งยืน มีแนวทาง
และมาตรการ ดังนี้ (หนวยงานที่รับผิดชอบ: กษ./ทส./มท./ทก./วท./พณ./อก./ศธ./
นร./รง./กก.)…
(12) สร า งความตระหนั ก รู  ใ ห ชุ ม ชนเกษตรมี ค วามเข า ใจถึ ง ผลกระทบ
ความเสีย่ ง และโอกาสในอนาคตจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รวมทัง้ พัฒนา
ฐานความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับทางเลือกในการปรับตัวดาน
การเกษตร ทั้งเชิงเทคโนโลยี เทคนิค และการจัดการ พัฒนาความรูของผูนําชุมชน
ตอประเด็นผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สรางเครือขายความรวม
มือในการประเมิน ถายทอดขอมูล และเชื่อมโยงองคความรูเชิงวิชาการสูบริบทของ
ชุมชน โดยใหชุมชนเปนแกนกลางในการถายทอดองคความรู พรอมกับพัฒนา
ศักยภาพของเครือขายผูที่มีสวนเกี่ยวของอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทั้งนักวิชาการ
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชนในทองถิ่น และเกษตรกรรายยอยในชุมชน
(หนา 68)…
(14) สนับสนุนการรวมกลุมเครือขายในการผลิตและจําหนายสินคาเกษตร
และผลิตภัณฑแปรรูปจากการเกษตรในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนเพือ่ สรางอํานาจตอ
รอง พัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑเพื่อยกระดับราคา สงเสริมการใชเครื่องจักรกล
และเทคโนโลยีแทนแรงงานเกษตร ประชาสัมพันธใหกบั ผูบ ริโภคเห็นถึงความแตกตาง
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ของผลกระทบตอสุขภาพระหวางสินคาเกษตรทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอมกับสินคาเกษตร
ทัว่ ไปรวมถึงขยายตลาดสินคาทัง้ ในและตางประเทศ เชน การเพิม่ ศักยภาพดานสินคา
เกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน เปนตน (หนา 69)…
(15) สรางกลไกสนับสนุนเงินทุนและทรัพยากรทีจ่ าํ เปนในการปรับตัวตอผลก
ระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบตางๆ เชน การจัดหาแหลงทุน
สนับสนุน การพัฒนาอาชีพเสริมหลังฤดูเพาะปลูก การสงเสริมการทองเทีย่ วเชิงเกษตร
เปนตน โดยมุงเนนการสนับสนุนเกษตรกรรายยอย (หนา 69)”
(ง) การคมนาคมขนสง (หนา 80)
“มุ  ง เน น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการเดิ น ทางและขนส ง การพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานการขนสงที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอยคารบอนตํ่า รวมถึงการ
จัดการอุปสงคการเดินทาง ตามแนวทางการจัดการการคมนาคมขนสงที่ยั่งยืน (sustainable transport management) มีแนวทางและมาตรการ ดังนี้ (หนวยงานที่รับผิด
ชอบ: คค./พน./ทส./มท./กค./รง./เอกชน)…
(9) พัฒนาศักยภาพแรงงานและโครงสรางสนับสนุนดึงดูดนักลงทุนจากตาง
ประเทศเพือ่ ผลิตยานพาหนะทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงในประเทศไทย รวมถึงพัฒนาบุคลากร
ดานการซอมบํารุงยานพาหนะ ประสิทธิภาพสูง (หนา 81)”
(จ) การสรางความตระหนักรูและเสริมศักยภาพดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (หนา 98 - 101)
“มุงเนนการพัฒนา คน สรางองคความรูที่เขมแข็ง และสรางวัฒนธรรมของ
การมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ โดยมีกลุมเปาหมายทั้งสถานศึกษา นักวิชาการ หนวยงานทุกสวนที่มีภารกิจ
เกีย่ วของกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สือ่ มวลชน และสาธารณชนในวงกวาง
เพือ่ ใหเกิดความตระหนักความเขาใจ สามารถประเมินวิเคราะหเกีย่ วกับนโยบายดาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานขององคความรูที่ถูกตอง รวมถึงมีองค
ความรูแ ละศักยภาพในการมีสว นชวยบรรเทาและแกไขปญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไดอยางมีประสิทธิผลตามบทบาทและภารกิจที่รับผิดชอบ มีแนวทางและ
มาตรการ ดังนี้ (หนวยงานที่รับผิดชอบ: ศธ./นร./วท./มท./เอกชน)…
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(18) รวมกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะแรงงานเพือ่ เอือ้ ตอการผลิตและ
บริการที่ปลอยคารบอนตํ่าและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (หนา 101)”
(ฉ) การเปลีย่ นแปลงโครงสรางเศรษฐกิจ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการปลอยกาซเรือน
กระจก
“ประเทศไทยจัดไดวาเปนประเทศที่มีศักยภาพดานพลังงานหมุนเวียนใน
ระดับสูง เนื่องจากเปนประเทศเกษตรกรรมจึงมีผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมาก
ขณะเดียวกันก็มีอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรซึ่งลวนแตอํานวยใหเกิด
วัตถุดิบนํามาผลิตพลังงานชีวมวล ชีวภาพ รวมไปถึงไบโอดีเซลและเอทานอล และมี
ศักยภาพดานพลังงานธรรมชาติ เชน พลังงานจากแสงอาทิตย ….. เปนตน อยางไรก็
ดี การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนรวมถึงโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการใชพลังงาน
หมุนเวียนจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีจากตางประเทศจึงทําใหมีตนทุนสูง แตความ
สามารถทีจ่ ะพึง่ พาตนเองไดในดานพลังงานก็นบั เปนมิตทิ สี่ าํ คัญมากในระยะยาวและ
มีนัยสําคัญตอการเติบโตของประเทศอยางยั่งยืน ดังนั้น จึงควรผลักดันใหมีการเรง
พัฒนาศักยภาพเชิงเทคโนโลยีและบุคลากรในการผลิตพลังงานทดแทนควบคูกันไป
ดวย” (หนา 13)
“สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยและ
ปลอยคารบอนตํา่ อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมนวัตกรรมทีม่ งุ สรางเปนแหลง
รายไดใหม ทีม่ ศี กั ยภาพและมูลคาทางเศรษฐกิจสูง เชน อุตสาหกรรมพลังงานสะอาด
ไบโอพลาสติก ธุรกิจบริการบําบัด/กําจัดมลพิษประเภทตางๆ บริการสุขภาพ ทองเทีย่ ว
เชิงนิเวศ หรือการผลิตสินคาเชิงสรางสรรคทเี่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอมจากภูมปิ ญ
 ญาทอง
ถิน่ เปนตน โดยกําหนดมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังทีเ่ หมาะสม” (หนา 86)
“สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยูรวมกันในลักษณะเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (eco-industrial town) ทีม่ กี ารใชทรัพยากรหมุนเวียน การจัดการ
วัตถุดิบและของเสียอยางครบวงจร พรอมทั้งกําหนดกลไกการสื่อสารกับทุกภาคีใน
พื้นที่เพื่อสรางความเขาใจกับชุมชนใหเกิดการยอมรับกอนจะมีการจัดตั้งเขตหรือ
พื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (หนา 86)
“สนับสนุนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
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ปลอยคารบอนตํ่า โดยกําหนดสิทธิประโยชนดานการลงทุน สิทธิพิเศษดานภาษี และ
การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า….และกําหนดมาตรฐานดานการจัดการสิ่งแวดลอม
ดานกาซเรือนกระจก การถายทอดเทคโนโลยีและการจัดการทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
ในการสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศ” (หนา 96)
“ปรั บ ปรุ ง นโยบายการส ง เสริ ม การค า และการลงทุ น ให เ อื้ อ ต อ การเป น
ศูนยกลางการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและปลอยคารบอนตํ่า
ของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงสงเสริมการลงทุนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของไทย
ในตางประเทศ โดยสนับสนุนใหผูประกอบการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เปนมิตร
ตอสิง่ แวดลอมทีป่ ระเทศไทยมีศกั ยภาพ เชน การพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย
พลังนํ้า พลังงานลม ในประเทศเพื่อนบาน เปนตน” (หนา 102)
1.2 ประเด็นทาทาย – กรณีแรงงาน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสงผลตอประเด็นทาทายดานแรงงาน
ดังนี้
1.2.1) ถาหากเกษตรกรไทยไมสามารถปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิ
อากาศ (หรือไมมีภูมิคุมกัน หรือ ปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ) จะทําใหมผี ลผลิตนอย และ มีรายไดนอ ย ซึง่ จะมีผลทําให ผลผลิตปอนโรงงาน
นอย และ ไมมกี าํ ลังซือ้ สินคาและบริการ (ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ประสบปญหา
ธุรกิจซบเซา)
1.2.2) หากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสงผลตอการยายถิ่นฐานของ
ประชาชนทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากผลพวงของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ จะสงให
ธุรกิจในพืน้ ทีต่ อ งปรับตัว หรือยายถิน่ ฐาน ดวยเชนกัน เชน ธุรกิจทองเทีย่ ว ธุรกิจดาน
พืชผลทางการเกษตร
1.2.3) ในกรณี ที่ แรงงานไทยมี ภู มิ คุ  ม กั น ด า นสุ ข ภาพน อ ย จะทํ า ให
ประสิทธิภาพการทํางานลดลง
1.2.4) หากการพัฒนาทักษะการทํางานของแรงงาน มีความยืดหยุนนอย
เนื่องจากขาดศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือเปลี่ยนอาชีพ เชน แหลงเงินทุน
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เพื่อเปนผูประกอบรายยอยมีคอนขางนอย และผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย อ มขาดความรู  ค วามเข า ใจในบริ บ ทของผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง
สภาพภูมิอากาศ (วิสัยทัศนระยะสั้น)
1.2.5) การรณรงคใหอุตสาหกรรมที่ปลอยกาซเรือนกระจก จะตองจัดหา
มาตรการหรื อ อุ ป กรณ ล ดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจก หรื อ การผลิ ต ที่ เ ป น มิ ต ร
กับสิ่งแวดลอม นับเปนการสรางตนทุนใหแกผูประกอบการไทยสูงขึ้น และอาจจะ
สงผลใหบางโรงงานตองปดกิจการลงหรือยายฐานการผลิตได แตระดับผลกระทบ
จะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ
1.2.5.1) ผูป ระกอบการจะสามารถปรับตัวได (ทัง้ ดานการเงินและเทคโนโลยี)
ไดมากนอยเพียงใด
1.2.5.2) ความสามารถในการแขงขันในตลาดตางประเทศของผูป ระกอบการ
ไทย อาจจะลดลงได หากเปรียบเทียบกับผูประกอบการในประเทศที่ไมมีมาตรการ
ดานลดการปลอยกาซฯ
1.2.5.3) แรงงานไทย มีศักยภาพในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มากนอยเพียงใด
1.2.6) มาตรการของรัฐดานลดการปลอยกาซเรือนกระจกอาจจะกอใหเกิด
ความเหลือ่ มลํา้ ในตลาดแรงงาน แรงงานทีไ่ ดรบั ผลกระทบทางลบโดยตรงหรือแรงงาน
ที่มีทักษะไมสอดรับกับเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จะมีคาจางและโอกาสใน
การทํางานที่ตํ่าลงกวาแรงงานกลุมอื่นๆ
1.2.7) เกิ ด ความต อ งการแรงงานในอุ ต สาหกรรมใหม ที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม เชน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3.1) ทบทวนแนวนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ที่คาดวาจะมีผลกระทบตอกลุมแรงงานไทย
1.3.2) วิเคราะหทิศทางการพัฒนาแรงงานไทย ในชวงการปรับเปลี่ยน
เขาสูสังคมผูสูงอายุ (aging society) ควบคูกับการยกระดับประเทศใหหลุดพนรายได
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ปานกลาง (middle income trap) และ การเขาสูงสังคมคารบอนตํ่ากับการรับมือเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (low-carbon and climate-resilient economy)
1.4 ระเบียบวิธีวิจัย
1.4.1) การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อคัดเลือกแนวนโยบายที่
สงกระทบตอกลุมแรงงาน
เนื้อหาประกอบดวย
(ก) ทบทวนความสําคัญของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศตอประเทศไทย
(ข) ประมวลผลการศึกษาเกีย่ วกับสาขาการผลิตทีเ่ ปนแหลงกําเนิดการปลอย
กาซเรือนกระจกในประเทศไทย (GHG emitters)
(ค) ประมวลผลการศึกษาเกี่ยวกับสาขาการผลิตในประเทศไทยที่ไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (impacts)
(ง) ประมวลผลการศึกษาเกี่ยวกับสาขาการผลิตในประเทศไทยที่ตองมีการ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (adaptive capacity)
(จ) ทบทวนนโยบายและมาตรการของภาครัฐทีเ่ กีย่ วกับการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก (mitigation policy)
(ฉ) ทบทวนนโยบายและมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวกับการปรับตัวของ
ภาคเศรษฐกิจตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (adaptation policy)
1.4.2) การระดมสมองกับนักวิชาการ และตัวแทนภาคธุรกิจ เพื่อรับฟง
ความเห็นเกี่ยวกับ การปรับตัวของธุรกิจ การปรับตัวของแรงงาน และ การวิจัย
ดานวิชาการที่เกี่ยวของ
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บทที่ 2
ทบทวนแนวนโยบายของภาครัฐ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่คาดวาจะมีผลกระทบตอแรงงาน
2.1 ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอประเทศไทย
การศึกษาทางดานวิทยาศาสตรไดมกี ารคาดการณวา ภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตจะมีโอกาสทีจ่ ะไดรบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลก
เนื่องจากมีพื้นที่แนวชายฝงทะเลที่ยาว และมีการกระจุกตัวของประชากรในพื้นที่
แนวชายฝงทะเล ตลอดจนประชาชนสวนใหญของภูมิภาคนี้ยังอยูในภาคเกษตรและ
ยังเปนกลุมผูมีรายไดนอยโดยเปรียบเทียบกับกลุมอาชีพอื่นๆ และประเทศไทย
รวมทั้งอินโดนีเซียและเวียดนามจะประสบภาวะอากาศแหงแลงขึ้นในชวง 20 – 30 ป
ขางหนา (ประมาณป พ.ศ. 2570-2580)
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศในช ว งเวลาอนาคตนั้ น เป น เรื่ อ งที่
ประชาชนจะตองเขาใจในปจจุบนั นีแ้ ละตองมีเตรียมการปรับตัวบัดนี้ เพือ่ การประกัน
รายไดในอนาคตหรือเพือ่ ลดผลกระทบเชิงลบทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต รวมทัง้ การพัฒนา
ระบบสาธารณสุขและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสําหรับอนาคต (แมวาความรุนแรง
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ของปญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศจะนอยก็ตาม) โดยเฉพาะกลุม ประชาชน
ที่มีความเปราะบางตอความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (เชน ภัยนํ้าทวม ภัยแลง อากาศหนาว
อากาศรอน) หรือสาขาการผลิตที่ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รายงานของธนาคารพัฒนาเอเซีย (2552: 3) นําเสนอวา การเกิดคลื่นความ
รอนถี่ขึ้น (เชน จํานวนวันที่รอนและกลางคืนที่อบอาวมากขึ้น และจํานวนวันคืน
ที่อากาศเย็นลดลง) การเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของภาวะฝนตกหนักกับการเพิ่มขึ้น
ของจํานวนพายุไซโคลนโซนรอน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเหลานี้กอใหเกิด
ภาวะนํ้าทวมหนัก ดินถลม และภัยแลงในหลายพื้นที่ของภูมิภาค สรางความเสียหาย
แกอสังหาริมทรัพย ทรัพยสินและชีวิตมนุษย และยังสงผลตอผลผลิตทางการเกษตร
และเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงดานอาหาร (ทั้งจากการเพาะปลูกและการประมง)
รวมทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอไดงาย เปนตน
กิจกรรมที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
คือ การใชประโยชนจากที่ดิน และภาคปาไม ปลอยกาซเรือนกระจกเปนสัดสวน
รอยละ 75 (ของกาซเรือนกระจกที่ปลอยทั้งหมดในภูมิภาคนี้เมื่อป ค.ศ. 2000)
การใชเชื้อเพลิงเพื่อเปนพลังงานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและครัวเรือน มีอัตราการ
ปลอยเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว ดังนัน้ การรวมมือกันระหวางประเทศของภูมภิ าคนีแ้ ละใน
ระดับนานาชาติจงึ มีความจําเปนในการชะลอปญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ของโลก ก็จะชวยบรรเทาปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตนได
ดวยเหตุนี้ รัฐบาลของไทย จึงกําหนดแนวคิดและทิศทางของการบรรเทา
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (GHG mitigation) การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change adaptation) และการสรางขีดความ
สามารถดานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (capacity building)
ดังปรากฎใน แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593
และ การรับรองขอตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่ประเทศไทยจะยินดีชวยลด
การปลอยกาซเรือนกระจกภายใตเงื่อนไขของศักยภาพทางดานการเงินและเทคนิค
ของประเทศและความจําเปนในการพัฒนาประเทศ
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2.2 สาขาการผลิตที่เปนแหลงกําเนิดการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศไทย
ในระหว า งที่ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า รายงานนี้ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังดําเนินการจัดทํารายงานความกาวหนา
รายสองป (Biannual Report) ฉบับที่ 2 และ รายงานแหงชาติ (National Communication) ฉบับที่ 3 เพื่อเสนอตอสหประชาชาติ อันเปนไปตามพันธกรณีของ UNFCCC
ซึง่ ขอมูลอยางเปนทางการลาสุด (ป ค.ศ. 2015) ยังไมสามารถนํามาใชในการนําเสนอ
ครั้งนี้ได ดวยเหตุนี้ ขอมูลการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทยจะใชขอมูล
อยางเปนทางการป ค.ศ. 2012
ขอมูลในชวงป พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1993) – พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) พบวา ใน
ป พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมี อั ต ราการเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณการปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดเพิม่ ขึน้ รอยละ 119 เมือ่ เทียบจากขอมูลป พ.ศ. 2533 โดยคิดเปน
อัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอประชากรอยูที่ 5.63 ตันคารบอนได
ออกไซดเทียบเทา ซึ่งเปนอัตราที่เพิ่มขึ้นรอยละ 85.8 เมื่อเทียบกับปริมาณกาซ
เรือนกระจกสุทธิตอหนวยประชากรในป พ.ศ. 2533 ดังแสดงในรูปที่ 2.1 และจัดวา
ประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจกในอันดับที่ 26 ของโลก [อรทัย ชวาลภาฤทธิ,์
2559: 400]
การประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ที่ไมนับรวมภาค
เกษตร การเปลี่ยนการใชที่ดินและปาไม) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 3.20 ตอป ซึ่งเปน
ปริมาณที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตราการใชพลังงานและอัตราการเติบโตของประชากร
แตเมื่อปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิ ที่นับรวมภาคเกษตร การเปลี่ยนการ
ใชทดี่ นิ และปาไม พบวา มีแนวโนมเพิม่ ขึน้ เพียงรอยละ 1.03 ตอป เนือ่ งจากการเกษตร
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและปาไมจะมีทั้งการปลอยและการดูดกลับกาซเรือน
กระจก โดยปริมาณการดูดกลับกาซเรือนกระจกมีคาเพิ่มขึ้นรอยละ 40.93 ตอป
จึงสงผลใหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิมีคาเพิ่มขึ้นนอยลง [อรทัย ชวาล
ภาฤทธิ์, 2559: 404 – 405]
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ศูนยขอ มูลกาซเรือนกระจก องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการ
มหาชน) ไดจดั ทําขอมูลปริมาณการปลอยและการดูดกลับกาซเรือนกระจก ระบุวา ใน
ป พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) ประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 350.68
ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (MtCO2e) โดยภาคพลังงานเปนภาคที่ปลอย
กาซเรือนกระจกมากที่สุดเทากับ 256.44 MtCO2e หรือคิดเปนรอยละ 73.13 ของ
การปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ รองลงมา คือ ภาคเกษตร ปาไม และ
การใชประโยชนทดี่ นิ (AFOLU) ในสวนเฉพาะของการปลอยกาซเรือนกระจกมีปริมาณ
55.71 MtCO2e คิดเปนรอยละ 15.89 ภาคที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกเปนอันดับ
ที่ 3 ไดแก ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ มีปริมาณกาซเรือน
กระจกเทากับ 33.50 MtCO2e คิดเปนรอยละ 9.55 ของการปลอยกาซเรือนกระจก
ทั้งหมดของประเทศ สวนภาคของเสียมีการปลอยกาซเรือนกระจกเทากับ 5.03
MtCO2e ซึง่ ถือวาเปนภาคทีม่ กี ารปลอยกาซเรือนกระจกนอยทีส่ ดุ หรือเทากับรอยละ
1.43 ของการปลอยกาซเรือนกระจกทั้งหมด ดังแสดงในรูปที่ 2.2
การพยากรณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมในอนาคต พ.ศ.
2563 (ค.ศ. 2050) มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ตามการคาดการณวาอัตราการเติบโตของ
ประชากรและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้น
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รูปที่ 2.1 การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2533 - 2555 (ค.ศ.
1990 – 2012)

ที่มา: อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ (2559: รูปที่ 12.5 หนา 401)
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รูปที่ 2.2 การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2555 จําแนกตาม
สาขา

ที่มา: อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ (2559: รูปที่ 12.5 หนา 405)
หมายเหตุ: ปริมาณการปลอยรวม = 350.68 MtCO2e
ปริมาณการปลอยสุทธิ เมื่อหักลบการดูดกลับ = 227.73 MtCO2e

2.3 สาขาการผลิตในประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศ
การศึกษาดานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคการเกษตร
ของไทยสวนใหญแลวจะเปนการศึกษาถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ตอการเพาะปลูกพืช โดยเนนศึกษาพืชไรนาเปนหลัก มีการศึกษาถึงไมยนื ตนบาง ไดแก
ยางพารา และปาลมนํ้ามัน เปนตน และมีการศึกษาถึงเรื่องสัตวเลี้ยงเพียงเล็กนอย
เทานั้น
การเพาะปลูกพืชในประเทศไทยสวนใหญเปนระบบเกษตรที่อาศัยนํ้าฝน
เปนหลัก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น หรือรูปแบบการ
กระจายตั ว ของฝนในช ว งฤดู ฝ นในอนาคตจะส ง ผลกระทบโดยตรงต อ ผลผลิ ต
ทางการเกษตร
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การศึกษาผลกระทบในบริบทของอนาคตนัน้ จําเปนตองอาศัยการจัดทําแบบ
จําลองทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยพึ่งพิงขอมูลจากอดีตที่ผานมา และพบ
วา (ก) ในอนาคตประเทศไทยจะเผชิญกับสถานการณที่มีปริมาณฝนตกมากขึ้น และ
ชวงฤดูรอนยาวขึ้น (ข) ผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยโดยทั่วไปไมไดรับ
ผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แตรูปแบบความแปรปรวนของ
สภาพอากาศในอนาคตจะสงผลใหผลผลิตทางการเกษตรมีความแปรปรวนสูงขึน้ กวา
ปจจุบัน [ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 141] และ (ค) สถานการณภูมิอากาศในอนาคต
จะสงผลกระทบตอการเพาะปลูกของพืชแตละประเภทหรือพืน้ ทีก่ ารเกษตรแตละแหง
แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเกษตรกรและภาครัฐไมมีการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกลงในอนาคต อาจจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอเกษตรกรในบางพื้นที่
[ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 140 – 160] เชน
(1) ขาว: ในบางพื้นที่หรือขาวบางประเภทจะมีผลผลิตดีขึ้น (เชน ขาวหอม
มะลิในพืน้ ทีภ่ าคอีสาน) ในขณะทีบ่ างพืน้ ทีห่ รือขาวบางชนิดจะมีผลผลิต
ลดลง โดยเฉพาะการผลิตขาวนาปรังในเขตลุมนํ้าชีและลุมนํ้ามูล
(2) ขาวโพดเลี้ยงสัตว: ผลผลิตขาวโพดในจังหวัดขอนแกนเพิ่มขึ้น และการ
ปรับเปลี่ยนการใหปุยจะชวยลดปญหาจากความแปรปรวนของผลผลิต
ที่เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิ-อากาศ
ออย: ผลผลิตออยในจังหวัดขอนแกนและจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น สวน
(3) ในจังหวัดกาฬสินธุจะลดลงเล็กนอยในระยะยาว แตผลผลิตจะมีความ
แปรปรวนสูงทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา (เนื่องจากพื้นที่ปลูกออยเปนพื้นที่
มีชุดดินที่ใชปลูกออยที่หลากหลาย)
(4) มันสําปะหลัง: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทําใหผลผลิตมันสําปะหลังมี
แนวโนมลดลง
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(5) ยางพารา: ผลผลิตยางพารามีความสัมพันธโดยตรงกับปรากฏการณ
เอลนีโญ (El Niño) ซึ่งจะทําใหมีผลผลิตสูงกวาปกติ และกลับมีแนวโนม
ลดลงอยางชัดเจนในชวงปรากฎการณ ลานีญา (La Niña) และยางพารา
จะมีผลผลิตสูงกวาปกติในปทมี่ จี าํ นวนวันฝนตกรวมรายปนอ ยกวาปกติ
หรือมีความแรงของฝนนอยกวาปกติ และกลับลดลงในปที่มีจํานวนวัน
ฝนตกมากกวาปกติ หรือปที่มีความแรงของฝนเพิ่มขึ้น
(6) ไมยืนตนจําพวกผลไม: ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทําใหชีพ
ลักษณในผลไมเปลี่ยนไปโดยเฉพาะการออกดอกชาและขนาดผลเล็ก
เชน มังคุดและลองกอง ซึ่งเปนผลไมเศรษฐกิจสําคัญของภาคใต และ
ปริมาณผลผลิตมีทงั้ ในทิศทางทีเ่ ปนบวกและทีเ่ ปนลบ หากอุณหภูมเิ ฉลีย่
เพิ่มสูงขึ้น
(7) ประมง: ดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืด ประสบปญหาความเสี่ยงที่
แตกตางกันตามภูมิภาคและประเภทของสัตวนํ้าจืด อันเนื่องจากการ
เปลีย่ นแปลงอุณหภูมใิ นแหลงนํา้ เพาะเลีย้ ง และการกระจายของเชือ้ โรค
2.4 สาขาการผลิตในประเทศไทยที่ตองมีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศ
การศึกษาประเด็นดานความเสี่ยงในภาคการเพาะปลูกและการประมงนั้น
พิจารณาจากการที่ผลผลิตลดลงดังกลาวขางตน โดยแตละพื้นที่หรือจังหวัดมีระดับ
ความเสี่ยงที่แตกตางกันไปตามพืชแตละชนิด [ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 149 – 170]
เชน
(1) ขาวนาปหรือขาวนานํ้าฝน: ในภาคอีสาน พื้นที่เสี่ยงมีแนวโนมขยายตัว
กวางขึ้น และในอนาคตระยะยาวพื้นที่เสี่ยงดังกลาวจะเปลี่ยนรูปแบบ
โดยมีการกระจายตัวมากขึ้นแตจะมีความหนาแนนของพื้นที่ตํ่าลง
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(2) ขาวนาปรังหรือขาวนาชลประทาน: ผลผลิตโดยเฉลี่ยมีแนวโนมที่จะ
ลดลงทัง้ ประเทศ โดยพืน้ ทีว่ กิ ฤตจากผลกระทบจากภูมอิ ากาศครอบคลุม
พื้นที่หลายจังหวัด
(3) ขาวโพดเลี้ยงสัตว: ในอนาคตระยะยาว พื้นที่เสี่ยงขยายตัวเพิ่มขึ้น
(4) มันสําปะหลัง: พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังมีความเสี่ยงจากความ
แปรปรวนของภูมิอากาศนอย แตการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต
ทําใหพนื้ ทีเ่ พาะปลูกดังกลาวมีความเสีย่ งมากขึน้ และพืน้ ทีเ่ สีย่ งจะขยาย
ไปในหลายพื้นที่มากขึ้น
(5) ประมงนํ้ า จื ด : ในภาคเหนื อ มี แ นวโน ม ที่ จ ะมี ค วามเสี่ ย งจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และในภาคตะวันออกและภาคใตจะมีความเสี่ยง
จากระดับความเค็มของแหลงนํ้าสาธารณะ
(6) ประมงนํา้ เค็ม: การจับสัตวนาํ้ ทะเลของชุมชนชายฝง ทะเลหรือเรือประมง
ขนาดเล็กจะมีความเสี่ยงในเรื่องการออกเรือทําการประมงในชวงฤดู
มรสุมกําลังแรงที่จะเกิดบอยครั้งขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะบริเวณชายฝง
ทะเลดานอันดามัน
การศึกษาดานการปรับตัวในภาคเกษตรของไทยที่ผานมาเนนการปรับตัว
ในเชิงของการพยายามรักษาระดับการผลิตที่เปนอยูในปจจุบันไว ภายใตเงื่อนไข
การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศอนาคต และแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรใหสามารถ
จัดการความเสี่ยงไดดีขึ้น ซึ่งรวมถึงการดําเนินการในพื้นที่เพาะปลูก การปรับวิถีชีวิต
หรือการใชกลไกและนวัตกรรมใหมในการจัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่
เหมาะสม เชน การเปลีย่ นพันธุพ ชื นโยบายการกําหนดเขตเพาะปลูก การจัดการแปลง
เพาะปลูก โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพดิน และการปรับกําหนดการเพาะปลูก
[ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 154 – 156] เชน
(ก) ขาว: การจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงวันปลูก
พันธุข า วไฮบริดทีม่ คี วามทนทานตออุณหภูมสิ งู สามารถชวยในการรับมือ
กับความทาทายที่กําหนดโดยภูมิอากาศในอนาคต
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(ข) การจัดการ: การเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการเพาะปลูก (เชน การหวาน
เมล็ด ซึ่งมีการใชเครื่องจักรเขามาชวย) การปลูกพืชสลับหมุนเวียน และ
เพิ่มการทําปศุสัตว
(ค) การจัดสรางสิ่งกอสราง: ระบบชลประทานขนาดเล็กของชุมชนเพื่อ
สํารองนํ้าสําหรับชวงระยะฝนทิ้งชวงในชวงตนฤดูเพาะปลูก หรือ การ
สรางแนวกั้นนํ้าเพื่อปองกันการเกิดปญหานํ้าทวมเขาทําลายผลผลิต
(ง) กลไกและนวัตกรรมใหม ที่จะชวยเกษตรกรและระบบการผลิตมีความ
ยืดหยุนตอความเสี่ยงดานภูมิอากาศ เชน การประกันภัยเพื่อจัดการกับ
ความเสี่ยงดานภัยแลง ดังเชน โครงการนํารองของธนาคารโลก โดยมี
กลุม เปาหมายคือเกษตรกรผูป ลูกขาวโพดในพืน้ ทีต่ าํ บลปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา เมื่อป พ.ศ. 2550 และการศึกษาออกแบบระบบการ
แบงกันรับความเสี่ยง (risk sharing) ตอการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ
ของการปลูกขาวในลุม นํา้ เจาพระยาและทุง กุลารองไห พบวา ความเสีย่ ง
รวม (risk pool) ของระบบปลูกขาวในสองพื้นที่ดังกลาวจะลดตํ่าลง
แนวทางการปรับตัวเปนรายภาคสวนหรือในระดับชุมชนนัน้ มีขอ จํากัดหลาย
ประการ เนื่องจากปจจัยที่ทําใหเกิดการดําเนินการขึ้นไดนั้น (enabling factor) และ
ปจจัยทีท่ าํ ใหเกิดผลสําเร็จ (critical success factor) นัน้ ขึน้ อยูก บั บริบทของแตละชุมชน
ขนาดของพืน้ ที่ และความหลากหลายเชิงเศรษฐกิจและสังคม ปฏิสมั พันธระหวางหนวย
สังคมในชุมชน และระหวางชุมชน และพิจารณาโดยคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลง
เชิงเศรษฐกิจและสังคมในแตละชวงเวลา [ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 158] นอกจากนี้
การวางยุทธศาสตรเพื่อการปรับตัวและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรนี้เปนกระบวนการ
ที่ตอเนื่อง โดยจะตองใชชุมชนเปนศูนยกลางในการดําเนินการ และสรางการเรียนรู
ขึน้ ในชุมชน อีกทัง้ ระหวางชุมชน โดยหนวยงานรัฐและภาคประชาสังคมชวยสนับสนุน
ตัวอยางเชนกรณีของเกษตรกรในพื้นที่ทุงระโนด จังหวัดสงขลา กลาวคือ
ในอดี ต ระบบปลู ก ข า วในทุ  ง ระโนดเสี่ ย งต อ ป ญ หานํ้ า ท ว มในฤดู ฝ นและป ญ หา
การขาดแคลนนํ้าจืดหรือการรุกเขามาของนํ้าเค็มในชวงฤดูแลง เกษตรกรปลูกขาว
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ในทุงระโนดไดมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากเหตุการณนํ้าทวมโดยการ
เลื่อนปฏิทินปลูกขาว แตการปรับตัวดังกลาวสงผลใหระบบปลูกขาวในทุงระโนดเสี่ยง
ตอปญหานํา้ เค็มมากยิง่ ขึน้ โดยแบบจําลองอุทกศาสตรพบวา การกระจายของนํา้ เค็ม
ในทะเลสาบสงขลา มีโอกาสที่นํ้าเค็มรุกไปยังทะเลสาบตอนบนจะสูงขึ้น และระยะ
เวลาที่ไมสามารถใชนํ้าจากทะเลสาบตอนบนสําหรับทํานาปรังจะยาวนานขึ้น ดังนั้น
เกษตรกรจึงตองวางแผนพิจารณาทางเลือกเชิงมาตรการสําหรับชุมชนในการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เชน การทําไรนาสวนผสม (ขาวและพริก) การปลูกขาว
อินทรียในฤดูฝนและปลูกถั่วเขียวในฤดูแลง การแบงพื้นที่ปลูกขาวและปลูกหญา
เลี้ยงโคเนื้อ เปนตน
กลาวโดยสรุป คือ การศึกษาประเด็นดานความเสี่ยงในภาคปศุสัตวและ
ประมง พิจารณาจากการทีผ่ ลผลิตการเกษตรลดลง และ แตละพืน้ ทีห่ รือจังหวัดมีระดับ
ความเสี่ยงที่แตกตางกันไปตามพืชแตละชนิด
2.5 นโยบายและมาตรการของภาครัฐทีเ่ กีย่ วกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ประเทศไทยไดมีการดําเนินการสงมอบหนังสือแสดง “เจตจํานงการดําเนิน
งานลดกาซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation
Actions: NAMAs)” ใหกับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (UNFCCC) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยประเทศไทยไดเสนอ
เปาหมายเจตจํานงที่จะดําเนินการลดกาซเรือนกระจกดวยความสมัครใจในภาค
พลังงานและขนสง ในชวงระหวางรอยละ 7 – 20 ตํ่ากวากรณีธุรกิจปกติ (Business
as Usual) ในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)
ทัง้ ทีก่ ระบวนการจัดทําเปาหมาย NAMAs ของประเทศไทยไดใชการพิจารณา
อางอิงผลการประเมินศักยภาพการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทยดวยมาตรการ
ตางๆ ตามแผนแมบทของภาคพลังงานและภาคขนสง จํานวน 3 แผนงาน ไดแก
แผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกรอยละ 25 ใน 10 ป แผนอนุรกั ษ
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พลังงาน 20 ป และแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงที่ยั่งยืนและลดปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- การดําเนินงาน NAMAs ขางตนจะประกอบไปดวยมาตรการในดาน
ตางๆ อาทิ
- การพัฒนาแหลงพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก
- การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน (ในภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคาร
ภาคขนสง ภาคการผลิตพลังงาน)
- การสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพในภาคการขนสง และ
- การพัฒนาระบบการขนสงที่ยั่งยืน
ตอมา ประเทศไทยมีความตัง้ ใจสือ่ สาร “เจตจํานงการมีสว นรวมของประเทศ
(Intended Nationally Determined Contribution (INDC)” ไปยัง สํานักเลขาธิการ
อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
(ค.ศ. 2015) โดยมีสาระดังนี้
“ประเทศไทยมีเปาหมายที่จะลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 20
จากปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกในกรณีธุรกิจปกติ ภายในป พ.ศ. 2573 (ค.ศ.
2030) ทัง้ นีร้ ะดับของการมีสว นรวมสามารถเพิม่ ขึน้ ไดจนถึงรอยละ 25 โดยขึน้ กับการ
เขาถึงการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นและเพียงพอ ทั้งในมิติของการพัฒนาและถายทอด
เทคโนโลยี ทรัพยากรการเงิน และการเสริมสรางศักยภาพ ผานความตกลงระดับโลก
ภายใตอนุสัญญาฯ ที่มีความสมดุลและมีความเขมงวดในระดับสูง”
ทั้งนี้การประมาณคาการปลอยกาซเรือนกระจกดังกลาว อางอิงการปลอย
กาซเรือนกระจกกรณีธุรกิจปกติ (BAU) จากฐานป พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) โดยที่ไมมี
นโยบายการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศทีส่ าํ คัญ (โดยการปลอยกาซเรือนกระจกกรณีปกติ
ในป ค.ศ. 2030 คาดวาจะประมาณ 555 MtCO2e) ขอเสนอเจตจํานง INDC ของไทย
ดังกลาวนี้มีเนื้อหาครอบคลุมการดําเนินงานทั้งในมิติดานการลดกาซเรือนกระจก
มิติดานการปรับตัว และ มิติดานกลไกการดําเนินงาน
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การจัดทําขอเสนอ INDC จะใชการอางอิงจากแผนตางๆ [ชโลทร แกนสันติสขุ
มงคล, 2559: 451] ซึ่งประกอบดวย
- แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
- แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-2593
(ค.ศ.2015-2050)
- แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ.2558 - 2579 (ค.ศ.
2015 - 2036)
- แผนแมบทการพัฒนาระบบโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ พ.ศ.2558-2579
(ค.ศ.2015-2036)
- แผนอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2558 – 2579 (ค.ศ.2015 - 2036))
- แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579
(ค.ศ.2015-2036)
- แผนแมบทการพัฒนาระบบการขนสงที่ยั่งยืน พ.ศ.2556 – 2573
(ค.ศ.2013 - 2030)
- แผนแมบทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555 – 2574 (ค.ศ.2012
- 2031) และ
- แผนที่นําทางการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
การนําเสนอตัวเลขเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทยภายใต
ขอเสนอเจตจํานงทัง้ สองฉบับ (NAMAs และ INDC) เปนการแสดงใหเห็นถึงความตัง้ ใจ
อันแนวแนของประเทศไทยที่จะเขาไปมีสวนรวมกับประชาคมโลก ในการจัดการ
กับปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี
ของขอเสนอเจตจํานง INDC ซึง่ ไดมกี ารกําหนดตัวเลขเปาหมายขัน้ ตํา่ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ กวา
ขอเสนอเดิมภายใต NAMAs เปนอยางมาก และรวมทั้งมีการขยายขอบเขตของ
เปาหมาย จากเดิมที่จํากัดอยูเฉพาะในสวนของภาคพลังงานและภาคขนสง ไปเปน
เปาหมายรวมระดับประเทศในทุกสาขา (ยกเวนภาคการใชที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการ
ใช ที่ ดิ น และป า ไม ) ถื อ ได ว  า เป น การส ง สั ญ ญาณที่ ชั ด เจน ถึ ง ความจริ ง จั ง และ
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ความสําคัญของการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจก ใหแกภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม ใหไดรบั รูถ งึ ความแนวแนเชิงนโยบายของ
ภาครัฐในการมุง ขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู “สังคมคารบอนตํา่ ” (Low
Carbon Society) ในระยะยาว ตามเปาหมายที่มีการระบุไวภายใตความตกลงปารีส
หลังการใหสัตยาบันแลว หรือสง INDC แลว ประเทศภาคีของ UNFCCC
สามารถนําเสนอเจตจํานง Nationally Determined Contribution (NDC) ชุดใหมมา
แทนได แตจะตองมีความกาวหนาไมนอยกวาเจตจํานง INDC ที่เคยนําเสนอไวเดิม
โดยสาระสําคัญของความตกลงปารีส ที่ประเทศภาคีตองรวมมือกัน คือ
(1) ควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกใหตํ่ากวา 2 องศาเซลเซียส (well
below 2 ๐C) และมุงพยายามควบคุมใหไมเกิน 1.5 องศาเซลเซียส (2) เพิ่มขีดความ
สามารถของประเทศในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสงเสริม
ความตานทานตอสภาพภูมอิ ากาศและการพัฒนาทีป่ ลอยกาซเรือนกระจกในระดับตํา่
และ (3) ทําใหการไหลเวียนของเงินทุนสอดคลองกับการดําเนินการเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาที่ปลอยกาซเรือนกระจกในระดับตํ่าและมีความตานทานตอสภาพภูมิอากาศ
ในกรณีของแผนแมบทรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. 25582593 ไดกําหนดแนวทางการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (mitigation) ดังนี้
(ก) การเพิ่มการใชพลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานฟอสซิล ดวยการ
พัฒนาศักยภาพดานพลังงานหมุนเวียน ผานนําเศษวัตถุดิบทางการ
เกษตรที่ เ หลื อ ใช ม าเป น เชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต พลั ง งานชี ว มวลและ
ไบโอดีเซลกับเอทานอล และ ผานการนํานํา้ เสียจากโรงงานแปรรูปสินคา
เกษตรมาใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตพลังงานชีวภาพ
(ข) การลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยและปลอย
กาซเรือนกระจกตํ่า เชน พลังงานสะอาด ไบโอพลาสติก ธุรกิจบริการ
บําบัด/กําจัดมลพิษประเภทตางๆ บริการสุขภาพ ทองเทีย่ วเชิงนิเวศ หรือ
การผลิตสินคาเชิงสรางสรรคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจากภูมิปญญา
ทองถิ่น เปนตน
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(ค) การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและชุ ม ชนที่ อ ยู  ร  ว มกั น ในลั ก ษณะเมื อ ง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (eco-industrial town) ที่มีการใชทรัพยากร
หมุนเวียน การจัดการวัตถุดิบและของเสียอยางครบวงจร
ทัง้ นี้ ภาครัฐจะตองกําหนดมาตรการจูงใจทางการเงินและสิทธิพเิ ศษทางการ
คลังที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพดานพลังงานหมุนเวียนและการลงทุน
อุตสาหกรรมที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกตํ่า ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยี
ระหวางผูประกอบการรายใหญกับรายเล็ก รวมทั้งการกําหนดกลไกการสื่อสารกับ
ทุกภาคีในพื้นที่เพื่อสรางความเขาใจกับชุมชน
2.6 นโยบายและมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวกับการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจ
ตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ในแผนแมบทรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. 2558-2593 ระบุ
แนวทางการปรับตัวตอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศของภาคเศรษฐกิจทีค่ าดวาจะไดรบั
ผลกระทบ (adaptation) ไวดังนี้
(ก) การจัดการความเสี่ยงในภาคเกษตรจากภัยธรรมชาติ เพื่อความมั่นคง
ดานการเกษตรและความมั่นคงดานอาหารของประชาชนในประเทศ
((ข) การสรางองคความรูและศักยภาพของเกษตรกรในการปรับตัวของ
ภาคเกษตรและภาคแรงงาน ตลอดจนการสรางความเขาใจถึงผลกระทบ
ความเสี่ยง และโอกาสในอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทั้งเชิงเทคโนโลยี เทคนิค และการจัดการ พัฒนาความรูของผูนําชุมชน
ตอประเด็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สราง
เครือขายความรวมมือในการประเมิน ถายทอดขอมูล และเชือ่ มโยงองค
ความรูเชิงวิชาการสูบริบทของชุมชน
(ค) การสนับสนุนใหชุมชนและเกษตรกรมีทางเลือกอาชีพประเภทอื่น เพื่อ
รับมือกับความเสี่ยงดานรายไดจากการเกษตรที่มีความเสี่ยงสูงตอ
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การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ เชน การรวมกลุม เครือขายในการผลิต
และจําหนายสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปจากการเกษตรในรูปแบบ
ของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเพื่ อ สร า งอํ า นาจต อ รอง พั ฒ นาตราสิ น ค า และ
บรรจุภัณฑเพื่อยกระดับราคา
(ง) การสนับสนุนใหเกษตรกรและชุมชน รวมทั้งภาคเอกชน ผลิตสินคาและ
บริการที่เปนมิตรตอภูมิอากาศ (climate friendly goods and services)
รวมทั้งประชาสัมพันธใหกับผูบริโภคเห็นถึงความแตกตางสินคาเกษตร
ที่เปนมิตรตอภูมิอากาศกับสินคาเกษตรทั่วไป รวมถึงขยายตลาดสินคา
ทั้งในและตางประเทศ
(จ) กลไกสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น และทรั พ ยากรที่ จํ า เป น ในการปรั บ ตั ว ต อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบตางๆ เชน
การจัดหาแหลงทุนสนับสนุน การพัฒนาอาชีพเสริมหลังฤดูเพาะปลูก
การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนตน
อยางไรก็ดี การจัดทํานโยบายดานการปรับตัวตอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ
อาจจะมีอปุ สรรค เนือ่ งจากปจจัยหลายประการ อาทิ (ก) ความไมแนนอนของอนาคต
ทําใหการวางแผนการปรับตัวเกิดขึ้นยาก เพราะไมสามารถทราบบริบทสังคมและ
เศรษฐกิจทีแ่ นชดั ได (ข) การฉายภาพภูมอิ ากาศในอนาคตตอการวิเคราะหสถานการณ
ดานผลกระทบและแนวทางการปรับตัวในพืน้ ทีท่ เี่ จาะจงอาจจะมีความถูกตองแมนยํา
นอย และ (ค) การพยากรณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนั้น ไมได
ออกแบบมาเพื่อนําไปสูการวางแผนการปรับตัวในบริบทที่หลากหลาย เชน การ
วิเคราะหปริมาณผลผลิตของพืชเกษตรภายใตภูมิอากาศอนาคตนั้นมุงเนนไปที่
การวางแผนการปรับตัวที่เปนการดําเนินการในไรนาเปนหลักมากกวาที่จะเปนการ
พิจารณาถึงการยกระดับความเปนอยูของชาวนาหรือพิจารณาถึงกลไกอื่น ๆ เชน
นโยบายหรือกลไกเพื่อพยุงราคาสินคาเกษตร การเขาแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร
หรือ การจัดการการถือครองที่ดิน เปนตน [ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 114]
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2.7 มาตรการของรัฐเกี่ยวกับการชวยเหลือกลุมผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ดานอุทกภัย ป 2554
ดวยวิกฤตอุทกภัยป 2554 ที่เกิดขึ้นในภาคกลาง เปนกรณีตัวอยางของการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าที่มีความเชื่อมโยงกับการพยากรณสถานการณดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และ เปนกรณีตัวอยางของการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
ทั้งเกษตรกร นายจาง และลูกจาง ที่ไดรับผลกระทบจากกอุทกภัยใน 7 จังหวัดภาค
กลาง (จํานวนผูประกอบการ 9,895 คน ลูกจาง 6 แสนคน) ดังปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ การฟนฟูดานแรงงาน โดย
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2555) พบวา
(1) ในขณะนั้ น กระทรวงแรงงานไม ส ามารถระบุ ตั ว เลขลู ก จ า งที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากอุทกภัยทีช่ ดั เจนได ทําใหลกู จางจํานวนมากตกหลนจากระบบการฟน ฟู
เหตุเพราะการจัดทําฐานขอมูลดานแรงงานกาวไมทันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพการ
จางงานในประเทศไทย เนื่องจากลูกจางมีหลายประเภทในโรงงานหนึ่งๆ เชน ลูกจาง
ประจํา ลูกจางชั่วคราว ลูกจางรับเหมาชวงงาน (sub-contractor) ลูกจางประเภท
รับงานไปทําทีบ่ า น ลูกจางของผูร บั งานไปทําทีบ่ า น และ ลูกจางทีเ่ ปนแรงงานตางดาว
อยางไรก็ดี ขอมูลของการประมาณการในรายงาน 2011 Thailand Flooding PostDisaster Needs Assessment ใน 22 จังหวัด สรุปไดวา มีแรงงานคนไทยทีเ่ ปนแรงงาน
ในระบบ (ลูกจาง) ที่ถูกกระทบประมาณ 1.1 ลานคน แรงงานนอกระบบประมาณ
2-3 ลานคน และแรงงานตางชาติ 5 แสนคน ทั้งนี้ คาดวา ลูกจางที่ไดรับผลกระทบ
จริง มีจํานวนมากกวานี้ โดยผลกระทบที่ลูกจางไดรับ คือ รายไดลดลงเพราะมีการ
เลิกจางหรือหยุดการจางงานในชวงนํ้าทวม บานที่อยูอาศัยและทรัพยสินเสียหาย
สุขภาพ รายจายเพิ่ม และ หนี้สิน เปนตน
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(2) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพือ่ ชวยเหลือแรงงานผานหนวยงานตางๆ ดังนี้
(2.1) งบกลางที่รัฐบาลจัดสรรใหกระทรวงแรงงาน เชน
- โครงการปองกันและบรรเทาการเลิกจาง (กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน) ใน 14 จังหวัด เปาหมาย 300,000 คน โดย
จายใหนายจางเพื่อใหชะลอการเลิกจาง
- โครงการนัดพบแรงงานผูประสบอุทกภัย (กรมการจัดหางาน)
ใน 30 จังหวัด ที่มีความตองการทํางานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ระยอง ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 9,000 คน
- โครงการยกระดับฝมอื แรงงาน (กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน) ดําเนิน
การฝ ก ยกระดั บ ฝ มื อ แรงงานลู ก จ า งที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจาก
อุ ท กภั ย ให มี ทั ก ษะที่ สู ง ขึ้ น ตรงกั บ ความต อ งการของสถาน
ประกอบการ
(2.2) งบกระทรวงแรงงานและสํานักงานประกันสังคม เชน
- โครงการประกั น สั ง คมเคี ย งข า งผู  ป ระกั น ตนด า นอุ ท กภั ย
(สํานักงานประกันสังคม) ใหผูประกันตนกูเพื่อซอมแซมบาน
ไมเกินรายละ 5 หมืน่ บาท อัตราดอกเบีย้ รอยละ 2.5 ตอป คงที่
เปนเวลา 2 ป และใหสถานประกอบกิจการกูเงินจากกองทุน
ประกันสังคมเพื่อซอมแซมทรัพยสินที่เสียหายจากอุทกภัย
รายละไมเกิน 1 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป (คงที่
เปนเวลา 3 ป)
- โครงการขยายหรือเลื่อนระยะเวลาการสงเงินสมทบฯ ของ
นายจาง โครงการจางงานเรงดวน (สํานักงานปลัดกระทรวงฯ)
เป า หมาย 32,750 คน เป น การจ า งงานผู  ถู ก เลิ ก จ า งใน
พื้นที่ประสบอุกทภัยใหทํางานสาธารณประโยชน
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- โครงการจัดหาตําแหนงวางใหลกู จาง (กรมจัดหางาน) เปาหมาย
99,245 อัตรา และโครงการกองทุนสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน) ลดอัตราดอกเบี้ยกูยืมเพื่อ
การพัฒนาฝมือแรงงานใหแกนายจาง จากเดิมรอยละ 3 เปน
รอยละ 0.1 ระยะเวลา 1 ป
- โครงการชวยเหลือลูกจางที่ถูกเลิกจางใหไดรับเงินชดเชยตาม
กฎหมายแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน)
- โครงการประกั น การว า งงานตามกฎหมายประกั น สั ง คม
(สํานักงานประกันสังคม) โครงการอํานวยความสะดวกให
ผู  ป ระกอบการญี่ ปุ  น ในพื้ น ที่ ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย จั ด ส ง ลู ก จ า ง
คนไทยไปทํ า งานเป น การชั่ ว คราวที่ ป ระเทศญี่ ปุ  น และ
ประเทศอื่นๆ
- โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองการจางงาน (สํานักงาน
ประกันสังคม) วงเงินผานธนาคาร 10,000 ลานบาท ใหสถาน
ประกอบการกูใ นอัตราดอกเบีย้ ตํา่ (รอยละ 3 คงทีเ่ ปนเวลา 3 ป)
- โครงการจัดตั้งศูนยชวยเหลือแรงงานตางดาว (กรมจัดหางาน)
โครงการเพื่อนชวยเพื่อน (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน)
ระหวางสถานประกอบการที่ยังเปดดําเนินการไมได ใหมีการ
ยืมตัวลูกจางจากสถานประกอบการทีป่ ระสบปญหานํา้ ทวมไป
ทํางานในสถานประกอบการที่ไมถูกนํ้าทวมเปนการชั่วคราว
เปาหมาย 18,875 อัตรา
- โครงการชวยเหลือลูกจางเรงดวนในชวงเกิดอุทกภัยในเชิง
สงเคราะห
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(2.3) งบประมาณชวยเหลือแรงงานผานกระทรวงอื่นๆ ไดแก
- การชดเชยความเสียหายบานที่อยูอาศัยและทรัพยสิน บุคคล
เสียชีวิต ผูสุงอายุหรือผูพิการ นักเรียนนักศึกษา
- การลดภาระคาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- การชวยเหลือดานภาษีเงินได การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม
- การชวยเหลืออื่นๆ เชน เงินบริจาค
(3) โครงการชวยเหลือลูกจางแรงงานที่ประสบอุทกภัยมีนอยมาก จาก
งบกลางจํานวน 120,000 ลานบาท ที่ตองการชวยเหลือผูประสบภัยโดยตรงนั้น
ถึงมือลูกจางโดยตรงเพียง 78.9 ลานบาท (รอยละ 0.07) สวนใหญจะไปอยูที่นายจาง
โดยรัฐบาลอางวา เปนการชวยเหลือลูกจางผานนายจาง ขณะทีน่ ายจางและภาคธุรกิจ
ไดรับการชวยเหลือตางๆ จากรัฐบาล 5 ดาน 22 มาตรการ เฉพาะกองทุนประกันภัย
พิบัติ 50,000 ลานบาท สวนเกษตรกรไดเงินชวยเหลือทั้งสิ้น 31,051 ลานบาท
(รอยละ 25.87 ของงบกลางทั้งหมด) ไดสินเชื่อฟนฟูไมเกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย
รอยละ 3 ไดเงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอีก 100,000 บาท และยังมีแหลงทุนอื่นๆ
สนับสนุนอยูแลว คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) กองทุน
หมูบาน และ กองทุนชวยเหลือตางๆ อีกสิบกวากองทุน ขณะที่ลูกจางผูประสบภัย
นํ้าทวมไมมีกองทุนตางๆ ใหกูยืม จึงตองกูยืมเงินนอกระบบรอยละ 20 ตอเดือน
(4) รัฐบาลมีนโนบายและมาตรการทีเ่ อนเอียงไปทางนายจางมากกวาลูกจาง
หรือใหความสําคัญกับลูกจางนอยมาก ในขณะที่ลูกจางมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดวเหตุนี้คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงมีขอเสนอตอรัฐบาลดังนี้
(ก) การใหความชวยเหลือลูกจาง ตองใหถึงมือลูกจางโดยตรง ไมใช
ผานนายจาง
(ข) ในระยะเรงดวน ใหมีเงินกูดอกเบี้ยตํ่าใหลูกจาง เหมือนที่จัดให
เกษตรกรและภาคธุรกิจ
(ค) ในระยะสั้น ตองชวยบรรเทาภาระคาครองชีพของลูกจาง โดยการ
แจกคูปองอาหารและคูปองซือ้ ปจจัยสี่ รวมถึงการใชเงินชวยเหลือ
ครอบครัว
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(ง) รั ฐ บาลต อ งจั ด ทํ า และปรั บ ปรุ ง ข อ มู ล ของลู ก จ า งให ร อบด า น
ครบถวน และเชื่อถือได
(จ) ในระยะยาว จะตองมีกองทุนการเงินเพือ่ ลูกจาง เพือ่ ใหลกู จางเขา
ถึงแหลงเงินกู ดอกเบี้ยตํ่าในยามจําเปน โดยการออกพันธบัตร
40,000 – 50,000 ลานบาท ใหแกกองทุนประกันสังคม แลวนําเงิน
กอนนีไ้ ปจัดทําโครงการ ในเมือ่ รัฐบาลมี ธกส. มีกองทุนหมูบ า น มี
กองทุนพัฒนาสตรี มีธนาคาร SMEs เพื่อธุรกิจ ก็ควรนําเงินกูจาก
กองทุนประกันสังคม มาจัดตั้งกองทุนการเงินเพื่อลูกจางดวย
2.8 ประเด็นความหวงใยตอประเด็นหญิงชายในเรื่องผลกระทบและการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนเปลงสภาพภูมิอากาศ
ประเด็ น ด า นบทบาทหญิ ง ชาย (gender) 1 กั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศปรากฎ ในวาระการเจรจาของประเทศรัฐภาคี UNFCCC ครั้งที่ 7 (COP7)
เมื่อป ค.ศ. 2001 (กลาวถึง Gender Equality) และมีความเขมขนในการเจรจามากขึ้น
ในครั้งที่ 15 (COP15) เมื่อป ค.ศ. 2015 เนื่องดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จะสงผลกระทบดานลบตอชีวิตความเปนอยูและการประกอบอาชีพของกลุมผูมี
รายไดนอยหรือกลุมยากจน โดยภายในกลุมผูที่เปราะบางเหลานี้ ประชาชนชายและ
หญิ ง จะได รั บ ผลกระทบที่ แ ตกต า งกั น ดั ง ปรากฎในข อ มู ล ของประชากรโลกว า
ประชาชนทีย่ ากจนเปนกลุม เพศหญิงสูงถึง รอยละ 70 ของประชากรทีย่ ากจนทัง้ หมด
[www.unfccc.int/7516] ดังนั้น กลุมประชากรหญิงที่ยากจนเหลานี้จะตองเผชิญกับ
ปญหาภัยพิบัติและรายไดทางการเกษตรหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของลดลงอันมีตนเหตุ
มาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังตองเปนกลุมบุคคลที่ตองเตรียมการ
1

Gender refers to the social attributes and opportunities associated with being male
and female and the relationships between women and men and girls and boys. These attributes,
opportunities and relationships are socially constructed and are learned through socialization
processes. [อางถึง Bridget Burns, WEDO, “Gender Equality and Climate Change: Setting the Stage”
เอกสารนําเสนอในการประชุม In-session of SBI ณ Bonn, Germany, 6 June 2015]
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ปรับตัวตอปญหาทีจ่ ะเกิดขึน้ ซํา้ ซากในอนาคต (อันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ) ยิ่งกวานั้น กลุมสตรียากจนเหลานี้ อาจจะมีบทบาทในการชวยลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกได ถามีแหลงเงินทุนหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนํามา
ประยุกตใชกับวิถีชีวิตและการทํามาหากินของตนเองและครอบครัว
เนื่องดวยสตรีมบี ทบาทสําคัญในครอบครัวและอาจจะเปนผูต ัดสินใจในการ
จัดการชีวิตประจําวันของสมาชิกครอบครัวและชุมชน เชน การเพาะปลูก การเลือก
พืชผลสําหรับเปนอาหาร และ กระบวนการผลิตอาหารในครัวเรือนและในชุมชน ตลอด
จนการหาแหลงนํ้าสําหรับครัวเรือน ฯลฯ ดังนั้น สตรีที่เปนหัวหนาครอบครัวอาจจะ
ไมสามารถเขาถึงแหลงทุนที่จะนํามาใชในการปรับปรุงพันธุพืช/สัตวและกระบวนการ
ผลิต ในการรองรับหรือปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ดวย
เหตุนี้ การเจรจาในประเด็นนี้ จึงมีความสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการปรับตัวของ
ประชาชนหญิงในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนานอยทีส่ ดุ [UNIFEM, 2009;
UNFPA & WEDO, 2009]
สําหรับประเทศไทย ประเด็นบทบาทหญิงชาย ที่แตกตางกันและผลกระทบ
ที่ไดรับแตกตางกัน ตลอดจนศักยภาพในการปรับตัวของสตรีแตกตางกับของบุรุษนั้น
จะมีความสําคัญมากขึ้นในสังคมไทย อยางนอยดวยเหตุผล 3 ประการ ไดแก
ประการแรก โครงสรางประชากรไทยในปจจุบันนั้น ประชากรเพศหญิง มี
จํานวนมากกวาประชากรเพศชาย (อัตราสวน 51 : 49)
ประการทีส่ อง ประชากรหญิงไทยมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจไทยในฐานะ
(ก) แรงงานสําคัญ ทั้งในภาคเกษตรกรรม หัตถอุตสาหกรรม และ บริการ (ข) มารดา
หรือภรรยาหรือธิดาของครอบครัวที่มักมีภาระหนาที่ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว
และ (ค) เปน “ครู” คนแรกของลูก
ประการที่สาม ในปจจุบันนี้ โครงสรางสังคมไทยกําลังเขาสู “สังคมผูสูงวัย”
หรือ Aging Society และในภาคชนบท ผูสูงวัยเพศหญิง เปนผูที่รับผิดชอบดูแล
ครอบครัวหรือลูกหลานเด็กเล็ก มากกวาผูสูงวัยเพศชาย
หากประเทศไทยไดรบั ผลกระทบเชิงลบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
เพิม่ มากขึน้ ประชากรเพศหญิงจะกลายเปนผูท รี่ บั ภาระในการดูแลสมาชิกในครอบครัว
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โดยเฉพาะในยามเกิดภัยพิบัติหรือในยามรายไดจากพืชผลทางการเกษตรนอยกวาที่
ควรจะเปน (ไมวาจะเปนในชวงภาวะแหงแลงหรือนํ้าทวม) และในขณะเดียวจะกลาย
เปนผูที่มีบทบาทในการรับมือหรือปรับตัวตอผลพวงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ ดังเชนที่ปรากฎใหเห็นในชวงที่ประเทศไทยประสบกับอุทกภัยเมื่อป 2554
ทีบ่ รรดาสตรีในชุมชนมีบทบาทในการจรรโลงและบรรเทาปญหาการเผชิญกับการดํารง
ชีพของชุมชน เชน การจัดหาอาหาร การจัดกติกาในการแบงปน ฯลฯ และเมื่อกรณี
เหตุการณสนิ ามิเมือ่ ป 2547 (แมวา ไมเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศก็ตาม)
สตรีและเด็กเสียชีวิตเปนจํานวนมาก เปนตน
แนวทางที่ภาครัฐควรจะใหความสนใจเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงในความ
รวมมือระหวางหนวยงานภายในประเทศ ระหวางหนวยงานในตางประเทศ และ
ความชวยเหลือจากตางประเทศในการพัฒนาศักยภาพของสตรีไทยและการเสริมพลัง
(empower) ใหสตรีไทยโดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดนอยและในชุมชนที่จะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดแก
(ก) Gender Mainstreaming2 Eﬀorts โดยการสนับสนุนของกองทุนสิง่ แวดลอม
(GEF: Global Environment Facility) และกองทุน Green Climate Fund ดวยการพัฒนา
แนวนโยบายดานบทบาทหญิงชายและแผนปฏิบัติการ (gender policy and action
plan) ซึง่ เปนการปรับทัศนคติในการจัดทํางบประมาณและกิจกรรมหรือโครงการทีเ่ กีย่ ว
กับการดําเนินการปรับตัวของประชาชนตามบทบาทของหญิงชายในสังคม รวมทัง้ การ
เปดโอกาสใหเทาเทียมกันระหวางสตรีและบุรษุ เชน การไดสทิ ธิในการเขาถึงแหลงทุน
อยางเสมอภาค การใหสิทธิในการอนุรักษและคุมครองทรัพยากรธรรมชาติอยางเทา
เทียมกัน และการจัดสรรงบประมาณในการฝกอบรมและอาชีพใหสตรีมากขึน้ เพือ่ เพิม่
ศักยภาพในการปรับตัวตอผลพวงของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เปนตน
หากประเทศไทยใชโอกาสนีข้ องการเจรจาระหวางประเทศภายใต UNFCCC
ในการเขาถึงแหลงทุนขององคการระหวางประเทศเพื่อนํามาจัดทํากิจกรรมหรือ
2

Gender mainstreaming is the integration of the gender perspective into every stage of
policy processes -- design, implementation, monitoring and evaluation – with a view to promoting
equality between women and men.
37

A Study on Just Transition: Preliminary Study on Impact of Climate Change on Labour in Thailand

โครงการในการปรับตัวของประชาชนตามบทบาทของสตรีและบุรุษ (รวมทั้งเด็กและ
เยาวชน กับ ผูใหญและผูสูงอายุ เนื่องดวยเปนสมาชิกในครอบครัว) เชน การปรับ
เปลี่ยนอาชีพหรือการมีอาชีพเสริมในยามภาวะแหงแลง เปนตน
(ข) การสนับสนุนทางการเงินแกกิจกรรมดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศที่มีมิติหญิงชาย (Gender-responsive Climate Financing) และการสนับสนุน
กิ จ กรรของสตรี ใ นการลดการปล อ ยก า ซเรื อ นกระจกในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจหรือการดํารงชีพและหารายได (Engagement of Women in the De-carbonization of Economies) ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนในชนบทหางไกลไดมีโอกาส
เขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อการพัฒนาและปรับตัวตอการประกอบอาชีพที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมหรือโลกรอนไดมากขึ้น (หรือกอใหเกิด Green Jobs สําหรับสตรีมากขึ้น)
ซึง่ นับวาเปนการพัฒนาศักยภาพของสตรี (women’s empowerment) รวมไปถึงแหลง
เงินทุนหรือเทคโนโลยีในการอนุรกั ษความหลากหลายทางชีวภาพ เชน การอนุรกั ษปา
หรือการใชประโยชนจากปา หรือการประยุกตระบบ Payment for Ecological Services
(PES) ใหแกชาวบานที่อาศัยในพื้นที่ใกลปาหรือในปา (ไมวาจะเปนบุรุษหรือสตรี จะ
ตองมีสทิ ธิในการเขาถึงระบบดังกลาวอยางเทาเทียมกัน) และเงินทุนเพือ่ การหาแหลง
พลังงานสะอาด (เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวภาพ พลังงานชีวมวล) ทีจ่ ะชวย
ใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้นจากการมีไฟฟาหรือแกสหุงตมใชในครัวเรือน เปนตน
ตัวอยางของการเจรจาในเวทีของ UNFCCC ในการรวมมือกันพัฒนา
ศักยภาพของสตรีในการรับมือปญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและรวมลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก อาทิ
(1) Decision 28/CP.7 (2001) กลาวถึง Guidelines for preparation of the
national adaptation programs of action (ทีก่ ลาวถึงการเตรียมการปรับตัวของประเทศ
ที่ควร จะตองคํานึงถึง Gender Equality)
(2) Decision 1/CP.16 (2010) กลาวถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร (capacity building support) ในประเทศกําลังพัฒนา ที่นําประเด็น Gender
มารวมพิจารณาดวย
(3) Decision 23/CP.18 (2012) Promoting gender balance and improving
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the participation of women in UNFCCC negotiations and in the representation
of Parties in bodies established pursuant to the Convention or the Kyoto
Protocol ซึง่ เปนการเพิม่ บทบาทของสตรีในการมีสว นรวมมากขึน้ ทัง้ ในดานการเจรจา
เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกและการกําหนดนโยบายรองรับการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) Decision 2/CP.19 (2013) เรื่อง Establishes the Warsaw international
mechanism on loss and damage and mandates the mechanism to undertake
the collection, sharing, management and use of relevant data and information,
including gender disaggregated data ซึ่งมีประเด็นที่ตองคํานึงถึงความแตกตาง
ดานหญิงชายดวย
(5) Decision 18/CP20 (December 2014) Lima Work Program on Gender
ซึ่งเนนเรื่อง Gender-Responsive Climate Policy) โดยออกแบบการทํางาน เพื่อให
สตรีเขามามีบทบาทในการเจรจาระหวางประเทศมากขึน้ และมีบทบาทในการกําหนด
นโยบายภายในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อใหมีมุมมองของการกําหนดมาตรการและงบ
ประมาณที่เหมาะสมในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ
ทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
(6) Report of the Subsidiary Body for Implementation on its forty-second
session (SBI 42) จัดขึ้นที่กรุงบอนน ประเทศเยอรมนี ระหวางวันที่ 1-11 มิถุนายน
ค.ศ. 2015 กลาวถึง ประเด็นความสําคัญของ Gender & Climate Change เพื่อการ
ประชุมสําหรับ COP 21
(7) Decision 21/CP 22 (2016) Gender and Climate Change โดยการสง
เสริมใหประเทศภาคีของ UNFCCC ใหการสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาความตระหนัก
รูของสตรีเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการฝกอบรมพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพของสตรีในการเจรจาดานนโยบายและมาตรการตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่น
หรือระดับชุมชน และระดับประเทศ รวมทั้งระดับนานาชาติ เพื่อใหเกิดการถายทอด
องคความรูระหวางกลุมสตรีตางๆ
(8) Kyoto Protocol Adaptation Fund (ภายใต UNFCCC) จะดําเนินการ
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สนับสนุนทางการเงินใหแกโครงการที่ยึดหลัก Principles-based Social and Environmental Policy ที่พาดพิงถึงสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศ (human rights
and gender equality)
(9) บทบาทของ GEF Small Grants Program ที่จะสนับสนุนโครงการขนาด
เล็กสําหรับพัฒนาศักยภาพของสตรีในการเปนเจาของธุรกิจหรือผูป ระกอบการ (นอก
เหนือจากการเปนเกษตรกรรายยอย)
2.9 บทสงทาย: ความเสี่ยงและความเปราะบางของภาคเกษตรไทย
เนือ่ งดวยสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยมีพนื้ ฐานหลักคือ ภาคเกษตร
และภาคบริการ (โดยเฉพาะการทองเทีย่ ว) หากภาคเกษตรและภาคบริการไมสามารถ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได ก็จะนํามาสูความสั่นคลอนทางดาน
เศรษฐกิจทั้งในระดับรากหญาและระดับประเทศ อีกทั้งอาจจะนําไปสูความไมเปน
ธรรมทางสังคมและปญหาสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ ภาคเกษตรและภาคบริการ
ยังเปนแหลงผลิตแรงงานที่สําคัญของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเปนกลุมผูซื้อสินคา
อุตสาหกรรมและหัตถกรรมขนาดใหญของสังคมไทย เมือ่ ใดทีป่ ระชาชนในภาคเกษตร
และภาคบริการมีปญ
 หาทางเศรษฐกิจและสังคม เมือ่ นัน้ ประชาชนในภาคอุตสาหกรรม
ก็จะไดรับผลกระทบเชิงลบตามไปดวย เชน การจางงาน และรายรับของกิจการลดลง
เปนตน ดวยเหตุที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสงผลกระทบเชิงลบตอ
ภาคเกษตรและภาคการทองเที่ยว ประชาชนในสาขาการผลิตเหลานี้จําเปนตอง
ปรั บ ตั ว และต า นทานของสภาวการณ ที่ ท างด า นป ญ หาสุ ข ภาพ ป ญ หาภั ย แล ง
หรืออุทกภัยที่รุนแรง ฯลฯ ใหได
ในขณะเดียวกัน ภาคเกษตร ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม ก็เปนผูกอ
ใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกที่นํามาสูปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เชนเดียวกัน ดังนั้น ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของยอมตองชวยการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก หรือชวยกันบรรเทาปญหาการปลี่ยนแปลงภูมิสภาพอากาศ
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ในการบรรเทาปญหาการเปลีย่ นแปลงภูมสิ ภาพอากาศ ไดกลาวถึง 2 ประเด็น
คือ Mitigation และ Adaptation โดย Mitigation หมายถึง การดําเนินการเพื่อลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก โดยพยายามรักษาระดับความเขมขนหรือปริมาณของกาซเรือน
กระจกในชั้นบรรยากาศใหอยูในระดับที่ไมสงผลกระทบตอระบบบรรยากาศโลก
(UNFCCC Article 2) สําหรับ Adaptation หมายถึง การปรับเปลี่ยนในระบบธรรมชาติ
หรือพฤติกรรมของมนุษยเพื่อตอบสนองตอปจจัยดานภูมิอากาศหรือผลกระทบที่
อาจสงผลตอระบบตาง ๆ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหรือเพื่อแสวงหาประโยชน
จากโอกาสที่อาจเกิดขึ้นใหม [ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 114]
การปรับตัวตอการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ (adaptation) ของมนุษยนนั้ จําเปน
ตองทําความเขาใจถึงภาวะความเปราะบางของแตละภาคสวนยอยและของสังคม
โดยรวม (social vulnerability) โดยความเปราะบาง ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิ ากาศ หมายถึง ระดับทีส่ งั คม (หมายรวมถึงระบบชีวกายภาพและระบบเศรษฐกิจ)
เกิดความเสี่ยงที่ไมสามารถรับมือไดตอผลที่ไมพึงประสงคของการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิ ากาศ เชน ผลทีไ่ มพงึ ประสงคของภาวะอากาศแปรปรวนและภาวะอากาศรุนแรง
ภาวะความเปราะบาง (vulnerability) จะพิจารณาจากหลายปจจัยรวมกัน เชน
รูปแบบและขนาดของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่สงผลตอสังคมนั้น (magnitude)
การเปดรับของสังคมในแงของโอกาสทีจ่ ะไดรบั ผลกระทบ (exposure) ความไวทีจ่ ะเกิด
ผลสืบเนือ่ งตามมา (sensitivity) จากการไดรบั ผลกระทบนัน้ และ ความสามารถทีส่ งั คม
จะสามารถรับมือตอผลสืบเนื่องนั้น (copping capacity) หรือความพยายามที่จะลด
ความเปราะบางของกลุมตางๆใน สังคม ภายใตเงื่อนไขสถานการณอนาคต
การศึ ก ษาในอดี ต ที่ ผ  า นมาในเรื่ อ งความสามารถในการปรั บ ตั ว ต อ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของกลุมตางๆในสังคมนั้น ยังไมไดคํานึงถึงพลวัตของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมดังกลาวจะมี
ผลตอสภาพและระดับของความเปราะบางที่สังคมนั้นๆ ดวยเชนกัน
ดังนั้น แนวทางการปรับตัวของสังคมจึงควรเนน 2 เรื่องคือ (ก) การลดความ
เสี่ยงของระบบเศรษฐกิจและสังคมที่จะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน
อนาคต และ (ข) การเพิ่มความสามารถในการฟนคืนของระบบเศรษฐกิจสังคม
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ตั ว อย า งเช น การศึ ก ษาครั ว เรื อ นชาวนาในจั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี (560
ครัวเรือน เมื่อป 2549) แสดงใหเห็นวา 1/3 ของครัวเรือนที่สํารวจเปนกลุมที่มี
ความเสี่ยงตํ่า และมีกลุมประชากรที่มีความเสี่ยงสูงรอยละ 15-25 โดยกลุมที่มี
ความเสี่ยงปานกลางเปนกลุมที่ใหญที่สุด ปจจัยสําคัญที่สงผลตอระดับความเสี่ยง
คือ ครัวเรือนเหลานี้มีขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศ
ทีจ่ าํ กัด อันเนือ่ งมาจากการทีค่ รัวเรือนเหลานัน้ มีเงินออมนอยและมีหนีส้ นิ สูง นอกจาก
นั้น เศรษฐกิจครัวเรือนของกลุมชาวนาในการสํารวจนั้นยังตองพึ่งพาผลผลิตจาก
ขาวเปนหลัก โดยมีความหลากหลายของแหลงรายไดตํ่า สภาพการณดังกลาว
สงผลใหกลุมครัวเรือนชาวนาเหลานั้นเปดรับกับความเสี่ยงและไวตอผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศสูง [ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 154]
และ การศึกษาครัวเรือนชาวนาในพื้นที่ทุงกุลารองไห (628 ครัวเรือน เมื่อ
ป 2549) แสดงใหเห็นวา ผลกระทบจากสภาพอากาศโดยเฉลี่ยแลวสงใหครัวเรือน
ชาวนาอยูในภาวะเสี่ยงตํ่า ปานกลาง และสูงในสัดสวนรอยละ 8.8 รอยละ 61.6 และ
รอยละ 29.6 ตามลําดับ สวนในกรณีสภาพอากาศรุนแรงซึ่งประเมินผลกระทบจาก
ปญหาความแหงแลงและปญหานํ้าทวม ไดสงผลใหผลผลิตเสียหายโดยเฉลี่ยรอยละ
45.5 จากผลผลิตทัง้ หมด โดยกลุม ครัวเรือนทีม่ คี วามเสีย่ งตํา่ ปานกลาง และสูง จะได
รับความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรจากความเสี่ยงจากสภาพอากาศรุนแรง
รอยละ 8 รอยละ 50 และ รอยละ 42 ตามลําดับ และ ผลจากการวิเคราะหแสดงให
เห็ น ว า ร อ ยละ 77 ของครั ว เรื อ นที่ สํ า รวจมี ค วามเปราะบางต อ ผลกระทบจาก
สภาพอากาศรุนแรง ในขณะที่รอยละ 23 ไมมีความเปราะบางหรือจัดอยูในกลุม
ที่มีความทนทานตอผลกระทบจากสภาพอากาศ ซึ่งกลุมหลังนี้มีปจจัยสําคัญคือ
การที่มีรายไดจากหลายทางและรายไดหลักไมไดมาจากผลผลิตขาว สําหรับครัวเรือน
สวนใหญที่มีความเปราะบางนั้น สาเหตุหลักมาจากการมีหนี้สูง และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีความรุนแรงจะเกิดผลกระทบตอผลผลิตขาว จะสงผลให
ชาวนาเหลานั้นที่ไมสามารถใชหนี้ได และอาจจะกอใหเกิดปญหาดานเศรษฐกิจ
ครัวเรือนอื่น ๆ ตามมา [ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 154]
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ดังนั้น อาจกลาวไดวา ภาวะความเปราะบางจากภูมิอากาศที่ครัวเรือน
เกษตรกรตองเผชิญนั้น เปนผลจากตัวกําหนด 3 ประการ คือ (ก) ความไวตอผล
กระทบที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวนหรือการเปลี่ยน-แปลงภูมิอากาศ เชน
หากพึ่งพาผลผลิตขาวเปนหลัก กลุมครัวเรือนชาวนาจะมีความไวตอผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นสูง (ข) การเปดรับตอผลกระทบดังกลาว เชน หากมีความหลากหลาย
ของแหลงรายไดตํ่า กลุมครัวเรือนชาวนาจะเปดรับกับความเสี่ยงจากผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นสูง และ (ค) ขีดความสามารถที่ครัวเรือนจะรับมือกับผลกระทบนั้น เชน
ครั ว เรื อ นชาวนามี เ งิ น ออมเพี ย งพอที่ จ ะไม ก  อ หนี้ สู ง เกิ น ไป สํ า หรั บ การปรั บ ตั ว
หรือรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น [ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 154]
ดวยเหตุนี้ แนวทางการปรับตัวของสังคมจึงควรจะประกอบดวย (ก) การเพิม่
ความเขมแข็งมัน่ คง (resilience) ของประชาชน และ (ข) การนําประเด็นการเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศเขาไปเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจวางแผนตางๆ ตัวอยางเชน หากจังหวัด
ในบริเวณลุมนํ้าชีมูลที่มีความเสี่ยงดานผลผลิตทางการเกษตรจาการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศและไดมีการปรับตัวดวยการออกแบบมาตรการหรือแนวทางการปรับตัวของ
เกษตรกรที่ เ หมาะสม จั ง หวั ด เหล า นั้ น จะไม เ ปราะบางต อ ผลกระทบของการ
เปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ โดยยังมีบางจังหวัดทีค่ าดวาจะมีความเสีย่ งสูง (หากไมดาํ เนิน
การใดๆมากกวาเดิม) จะมีระดับความเสีย่ งเพิม่ สูงขึน้ อีกในอนาคต อาทิ จังหวัดบุรรี มั ย
สุรินทร และศรีสะเกษ [ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 153]
หากนโยบายของภาครัฐไมคํานึงถึงมิติของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิ ากาศทีม่ ตี อ ผลผลิตแลว ทัง้ ในเชิงการกระจายตัวของพืน้ ทีเ่ พาะปลูกและโครงสราง
สังคมรองรับการแปรปรวนของผลผลิต การสงเสริมการเพาะปลูกหรือการใชนโยบาย
ดานประกันราคาจะทําใหเกษตรกรตัดสินใจผิดพลาดได อันจะนําไปสูก ารซํา้ เติมปญหา
ความยากจนหรือปญหาหนี้สินหรือปญหาแรงงานนอกระบบเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
นโยบายของรัฐจําเปนตองใหความสนใจตอกลุมแรงงานนอกระบบ และ กลุมสตรี
ที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ และเปนกลุมที่จะมีโอกาสในการไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกวากลุมแรงงานในระบบและกลุมบุรุษ
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ทัง้ นี้ ในแผนแมบทรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พ.ศ. 2558-2593
ไดเนนการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของสาขาตางๆ (adaptation)
ไวครบถวนแลว ทั้งในดานการจัดการทรัพยากรนํ้า (รวมทั้งอุทกภัย และภัยแลง)
การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การทองเที่ยว การสาธารณสุข การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งเนนการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก (mitigation) ทัง้ ในดานการผลิตไฟฟา การคมนาคมขนสง
การใชพลังงานภายในภาคอาคาร ภาคอุตสาหกรรม ภาคของเสีย ภาคเกษตร ภาคปา
ไม และการจั ด การเมื อ ง โดยเฉพาะประเด็ น ด า นแรงงานนั้ น ได เ น น ยํ้ า เรื่ อ ง
การพั ฒ นาฝ มื อ และทั ก ษะด า นแรงงานที่ เ พื่ อ เอื้ อ ต อ การผลิ ต สิ น ค า และบริ ก าร
ที่ปลอยกาซเรือนกระจกตํ่าและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
หากแตในแผนแมบทดังกลาว ประเด็นดานมาตรการรองรับการเปลี่ยนผาน
ของแรงงานที่สวนใหญยังเปนแรงงานในการผลิตสินคาและบริการที่ปลอยกาซเรือน
กระจกมากและไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อาจถือวาแทบไมมีการกลาวถึงอยางเดน
ชัด ดังนั้น การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจเขาสูสังคมคารบอนตํ่า (low carbon
society) จึงจําเปนตองดําเนินการอยางระมัดระวังที่ไมสรางปญหาการจางงานและ
ปญหาดานเศรษฐกิจของกลุม แรงงานนอกระบบ และตองไมละเลยประเด็นความเปน
ธรรมระหวางแรงงานในระบบกับแรงงานนอกระบบ และความเปนธรรมระหวาง
ผู  ป ระกอบการขนาดใหญ กั บ ผู  ป ระกอบการขนาดเล็ ก อั น เกิ ด จากมาตรการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจก (mitigation measures) และมาตรการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (adaptation)
นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางของภาคเกษตร
มีความสําคัญยิ่ง และผลกระทบตอภาคเกษตรมีความเชื่อมโยงอยางหลีกเลี่ยงไมได
กับภาคแรงงานนอกระบบอยางมาก ทั้งแรงงานในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม
รวมทั้งผูประกอบการขนาดเล็กหรือผูประกอบการอิสระ ดังนั้น ศักยภาพในการ
ปรับตัวและตานทานของภาคเกษตรไทย จึงเปนประเด็นสําคัญและตองมีการศึกษา
ใหถองแทถึงความเชื่อมโยงกับภาคแรงงานไทยที่ตองมีเตรียมการและปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมไดอยางเทาทันและทันกาล
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บทที่ 3
ทบทวนแนวนโยบายของภาครัฐดานแรงงาน
ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

องคการสหประชาชาติใหคําจํากัดความ “งานสีเขียว” (green jobs) วา เปน
งานในภาคเกษตรกรรม การผลิต การวิจัยและพัฒนา บริหารจัดการ บริการและ
กิจกรรม ซึง่ สงเสริมการอนุรกั ษและการฟน ฟูธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิง่ งานซึง่ ชวย
ปกปองระบบนิเวศนและความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการใชพลังงาน วัตถุดิบ
หยุดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ของเสียและมลพิษตางๆ จะเห็นวา แรงงาน
มีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในบทนี้จะกลาวถึง ผลกระทบ
ที่แรงงานจะไดรับจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในสวนที่ 1 โอกาสและความ
ทาทายทีแ่ รงงานจะตองเผชิญจากนโยบายเพือ่ บรรเทาปญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศหรือเรียกกันทั่วไปวานโยบายลดโลกรอนในสวนที่ 2 แนวนโยบายและ
วิธีปฏิบัติดานแรงงานเพื่อความสําเร็จของนโยบายลดโลกรอนในสวนที่ 3 นโยบาย
และหนวยงานรัฐของไทยดานแรงงานที่เกี่ยวของกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในสวนที่ 4 และบทสรุปและขอเสนอแนะเปนบทสงทาย
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3.1 ผลกระทบตอแรงงานจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลกระทบตอแรงงาน 3 ดาน ดังนี้
1) ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ
Stern Review (2006) ใชวธิ กี ารสอบถามผูเ ชีย่ วชาญ สัมภาษณองคกรเอกชน
และธุรกิจที่เกี่ยวของ ทบทวนงานศึกษาที่ผานมา และออกบรรยายตามกลุมประเทศ
เปาหมายเพือ่ รับฟงความคิดเห็น รวมทัง้ วิเคราะหขอ มูลทุตยิ ภูมทิ มี่ อี ยู พบวา ในระยะ
ยาวการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะสงผลเทียบเทากับการลดลงของการ
บริโภคทัว่ โลกโดยเฉลีย่ ตอหัวรอยละ 5-20 โดยภาคเศรษฐกิจทีจ่ ะไดรบั ผลกระทบมาก
ไดแก เกษตรกรรม ปาไม พลังงาน ขนสง อุตสาหกรรมการผลิต และกอสราง ซึ่งภาค
เศรษฐกิจนี้มีสัดสวนการจางแรงงานในประเทศไทยไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําลัง
แรงงานทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรที่มีจํานวน 12.7 ลานคน หรือคิดเปน
รอยละ 33 ของกําลังแรงงานทั้งประเทศ
Maplecroft (2014) พยากรณวา ใน 32 ประเทศ การเปลี่นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศจะสงผลใหเกิดการขาดแคลนอาหารในอีก 30-35 ปขางหนา และจะมี
ภัยแลงเกิดขึ้นอยางกวางขวางทําใหปริมาณผลผลิตในภาคเกษตรกรรม เชน ขาวสาลี
และขาวโพดเลี้ยงสัตว ลดลงถึงรอยละ 50 ซึ่งเมื่อประชากรโลกตกอยูในภาวะ
ขาดแคลนอาหารยอมสงผลตอความกินดีอยูด ี สุขภาพ และผลิตภาพแรงงานในอนาคต
สําหรับการศึกษาในประเทศไทย นิพนธ พัวพงศกร และคณะ (2558) ได
สํารวจการปรับตัวของเกษตรกรทัง้ สิน้ 815 ครัวเรือน ใน 6 จังหวัดลุม แมนาํ้ เจาพระยา
ไดแก อยุธยา พิษณุโลก สุพรรณบุรี อุทัยธานี นครสวรรค และลพบุรี เมื่อปลายป
2556 พบวา ภาวะฝนแลงสงผลตอปริมาณผลผลิตของสินคาเกษตร ไดแก ขาวโพด
ออย และขาว มากที่สุดตามลําดับ นอกจากนี้ งานศึกษาดังกลาวยังพบวา เกษตรกร
ที่ปรับระบบการผลิตเพื่อรับมือกับนํ้าทวมจะมีผลผลิตตอไร 696 กิโลกรัมตอไร แตถา
ไมปรับตัวจะมีผลผลิตเพียง 576 กิโลกรัมตอไร ดังนั้น เกษตรกรไทยที่ไมสามารถ
ปรับตัวตอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป หรือมีภูมิคุมกันตํ่า ไมสามารถปองกัน
ความเสี่ยงไดจะมีผลผลิตและรายไดที่ลดตํ่าลง
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นอกจากนี้ ประชากรที่ อ าศั ย และทํ า งานอยู  บ ริ เวณริ ม ฝ  ง แม นํ้ า หรื อ
ชายฝงทะเลมีความเสี่ยงตออุทกภัย ไดแก ชายฝงดานตะวันออก และทางใตของ
ประเทศไทยซึง่ ตัง้ อยูใ กลมหาสมุทร และในเขตเมืองใหญอยางกรุงเทพมหานคร หรือ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และอําเภอตงๆ ในจังหวัดเชียงใหม เชน กรณี
มหาอุทกภัย ป 2554 มีประชากรไดรับผลกระทบทั้งสิ้นกวา 12.8 ลานคน และ
เสียหายสูงถึง 1.44 ลานลานบาท หรือกรณีบา นขุนสมุทรจีน ตําบลแหลมฟาผา จังหวัด
สมุ ท รปราการที่ ป ระสบวิ ก ฤติ ป  ญ หาการกั ด เซาะชายฝ  ง และการพั ง ทลายของ
พื้นดินชายฝงรุนแรงที่สุดในประเทศไทย ชาวบานตองเปลี่ยนอาชีพการประมง เชน
เลี้ยงหอยแครง ปู ปลา เปนอาชีพทํานากุง รับจาง เชน รับจางในวังกุง วังหอยแครง
กวาดหอยแมลงภู หรือทํางานในโรงงานแทน เนื่องจากชาวบานตองอพยพยายบาน
จากริมฝงทะเลเขามาอยูในผืนแผนดินมากขึ้น จากการเปนเจาของที่ดินตองมาอาศัย
หรือเชาทีด่ นิ แทน อริสรา เสยานนท (2553) สํารวจประชากรทีบ่ า นขุนสมุทรจีนจํานวน
304 คน คิดเปนรอยละ 79 ของประชากรทั้งหมด ในป 2553 พบวา ชาวบานเปลี่ยน
อาชีพประมงมาเปนอาชีพรับจางจํานวน 134 คน หรือคิดเปนรอยละ 44.1 และ
รองลงมา เปนอาชีพทํานากุงเปนจํานวน 80 คนหรือรอยละ 26.3
2) ผลกระทบทางดานสุขภาพและผลิตภาพของแรงงาน
อากาศทีร่ อ นขึน้ สงผลตอการแพรระบาดของโรคมีแนวโนมรุนแรงขึน้ เพราะ
พาหะของโรคสามารถเพิม่ จํานวนรวดเร็วขึน้ อีกทัง้ สภาพทีร่ อ นจัดสงผลใหสภาพการ
ทํางานกลางแจงมีความยากลําบาก รางกายเหนือ่ ยลาไดงา ยขึน้ สงผลใหผลิตภาพการ
ทํางานลดตํา่ ลง คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
(Intergovernmental Panel for Climate Change, 2013) ใชแบบจําลองสภาพภูมอิ ากาศ
ทั้งระยะยาวตั้งแตป ค.ศ. 1951-2012 และระยะสั้นตั้งแตป ค.ศ. 1998-2012 พบวา
ความรอนทีเ่ พิม่ ขึน้ มีผลใหผลิตภาพแรงงานลดลงรอยละ 20 โดยมูลคาความเสียหาย
ของผลิตภาพที่ลดลงนี้มีมูลคาสูงถึง 2 ลานลานดอลลารสหรัฐ และภาคเกษตรกรรม
และกอสรางเปนภาคที่ไดรับความเสี่ยงสูง นอกจากนี้อากาศที่รอนขึ้นยังมีผลใหเกิด
การแพรกระจายของโรคตางๆไดงา ยขึน้ เชน โรคมาลาเรีย ทองรวง โรคทางเดินหายใจ
เปนตน
49

A Study on Just Transition: Preliminary Study on Impact of Climate Change on Labour in Thailand

จากการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมในรายงานภาวะสังคมไทย
ไตรมาสที่ 2 ป 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
จํานวน 4,012 ตัวอยาง พบวา กลุม ตัวอยางไดรบั ผลกระทบจากภาวะโลกรอนในดาน
สุขภาพถึงรอยละ 51.4 และในรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่งป 2560 ระบุวา
อากาศรอนมีผลตอสุขภาพและการเกิดโรคติดตอทางอาหารและนํ้า โดยไตรมาสแรก
ของป 2560 มีผูปวยดวยโรคเฝาระวังโรคติดตอทางอาหารและนํ้ารวม 376,983 ราย
เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสแรกป 2559 รอยละ 3.2 โดยโรคทีพ่ บมากทีส่ ดุ คือโรคอุจจาระรวง
รองลงมาคือ อาหารเปนพิษ เนื่องจากสภาพอากาศที่รอนขึ้นในปจจุบันเหมาะสม
กับการเติบโตของเชื้อโรคที่ปนเปอนในอาหารและนํ้า
นอกจากนี้ จากบทวิเคราะหความเสีย่ งของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
และสิ่งแวดลอม โดย Maplecroft (2015) ศึกษาเปรียบเทียบดัชนีความเสี่ยงของ
198 ประเทศทั่วโลก พบวา ภายใน 30 ป ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะสูญเสีย
ผลิตภาพแรงงานมากที่สุดถึงรอยละ 16 ของระดับปจจุบัน เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ
โดยไทยจะสูญเสียผลิตภาพแรงงานไปรอยละ 12 โดยเฉพาะภาคเกษตรและกอสราง
เนื่องจากความรอนและความชื้นที่สูงขึ้นจะทําใหจํานวนวันในหนึ่งปที่เอื้อตอการ
ทํางานมีนอยลง และสงผลใหแรงงานมีแนวโนมขาดงานจากภาวะเครียด อาการ
วิงเวียนเหนื่อยลา อาเจียน หรือถึงขั้นเสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยในป 2588 จํานวนวันที่มี
ระดับความรอนสูงมากในประเทศไทยจะเพิ่มจาก 240 วันเปน 289 วัน นอกจากนี้
แรงงานทีท่ าํ งานในเรือประมงจะไดรบั ผลกระทบจากความเสีย่ งทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากความ
แปรปรวนของสภาพอากาศ เชน กรณีพายุไซโคลนนารกีสในป ค.ศ. 2008 ที่มีจํานวน
ผูเสียชีวิตสูงถึง 139,000 คน
3) ผลกระทบตอการเคลื่อนยายแรงงาน
U.S. Geological Survey (USGS, 2013) พบวา ประชากรกวาพันลานคน
ที่อาศัยและทํางานในพื้นที่ลุมนํ้าจะเสี่ยงภัยตอนํ้าทวมและไดรับผลกระทบโดยตรง
จากระดับนํา้ ทะเลเพิม่ ขึน้ และนํา้ ทวม ธนาคารโลกคาดการณความสูญเสียจากภัยพิบตั ิ
นํ้าทวมของประชากรทั่วโลกวา มูลคาทรัพยสินที่เสียหายจะเพิ่มสูงขึ้นจาก 6 พันลาน
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ดอลลารสหรัฐในป ค.ศ. 2005 เปน 52 พันลานดอลลารสหรัฐภายในป ค.ศ. 2050
และระดับนํ้าที่สูงขึ้นจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายแรงงานขนาดใหญ ทั้งนี้ ในป ค.ศ.
2014 พายุไตฝุน Hagupit ที่เขาโจมตีประเทศฟลิปปนสไดสงผลกระทบตอประชาชน
จํานวนกวา 800,000 คน และหลายคนถูกบังคับใหยายถิ่นฐานเนื่องจากเปนพื้นที่
เสี่ยงภัย นอกจากนี้ ภัยแลงเมื่อป ค.ศ. 2011 ในพื้นที่แอฟริกาตะวันออกมีผูไดรับ
ผลกระทบจํานวนมากถึง 13 ลานคน ซึ่งผูไดรับผลกระทบสวนใหญเปนเกษตรกร
และผูเลี้ยงปศุสัตว
ในประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสงผลใหเกิดการเคลื่อนยาย
แรงงาน เชน กรณีบานขุน-สมุทรจีน ตําบลแหลมฟาผา จังหวัดสมุทรปราการเปน
1 ใน 800 กวาตําบลที่ประสบวิกฤติปญหาการกัดเซาะชายฝงและการพังทลายของ
พื้นดินชายฝงรุนแรงที่สุดในประเทศไทย ที่ทําใหชาวบานตองยายบานทุกๆ 10 ป
ทําใหจากเดิมทีม่ ปี ระชากรอาศัยอยูม ากกวา 200 หลังคาเรือน เหลืออยูเ พียงประมาณ
70 กวาหลังคาเรือน นอกจากบานขุนสมุทรจีนแลว ปญหานํ้าทะเลกัดเซาะชายฝง
เปนปญหาทีเ่ กิดขึน้ ในทุกจังหวัดชายฝง ทะเล 23 จังหวัดของไทย ตลอดความยาวของ
แนวชายฝงทะเลรวมประมาณ 2,667 กิโลเมตร โดยพบวา พื้นที่ชายฝงทะเลที่ถูก
กัดเซาะไปแลวโดยรวมทัง้ ประเทศประมาณ 113,042 ไร มีระยะทางยาว 599 กิโลเมตร
หรือคิดเปนรอยละ 21 ของความยาวตลอดแนวชายฝง ทะเลทัง้ หมดของประเทศ โดย
ดานอาวไทยตัง้ แตภาคตะวันออกจากจังหวัดตราดถึงชายแดนภาคใตจงั หวัดนราธิวาส
ประสบปญหาถูกกัดเซาะรุนแรงที่อัตรามากกวา 10 เมตรตอป กินพื้นที่ 56,531 ไรใน
ชวง 30 ปทผี่ า นมา นอกจากนี้ ยังมีพนื้ ทีถ่ กู กัดเซาะปานกลางในอัตรามากกวา 5 เมตร
ตอป มีพนื้ ที่ 38,012 ไร และดานชายฝง ทะเลอันดามัน มีพนื้ ทีถ่ กู กัดเซาะชายฝง ทะเล
ขั้นรุนแรงอัตรามากกวา 10 เมตรตอป เปนพื้นที่ 7,187 ไร สวนพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะ
ปานกลางอัตรามากกวา 5 เมตรตอป มีพื้นที่ 11,312 ไร โดยพื้นที่ชายฝงทะเลชวง
อาวไทยตอนบนตัง้ แตบริเวณปากแมนาํ้ บางปะกงถึงปากแมนาํ้ เพชรบุรเี ปนพืน้ ทีอ่ อ น
ไหวและมีอัตรากัดเซาะชายฝงรุนแรงที่สุดของประเทศในชวง 30 ปที่ผานมา โดยมี
อัตรากัดเซาะชายฝงมากถึง 30 เมตรตอป กินระยะทางยาว 82 กิโลเมตร รวมพื้นที่
ถูกกัดเซาะไปแลวประมาณ 18,594 ไร และในอีก 20 ปขางหนา คาดการณวา
51

A Study on Just Transition: Preliminary Study on Impact of Climate Change on Labour in Thailand

บางพื้นที่อาจรุนแรงถึง 65-85 เมตรตอป ทั้งนี้ แมการกัดเซาะชายฝงเปนผลจาก
ธรรมชาติ เชน คลื่นลม และกิจกรรมของมนุษย เชน การสรางทาเรือนํ้าลึก ถนนเลียบ
ชายฝง การถมทะเลในเขตนิคมอุตสาหกรรม การพัฒนาแหลงทองเทีย่ วทางทะเลและ
ชายฝง การบุกรุกพืน้ ทีป่ า ชายเลน การสูบนํา้ บาดาล แตสภาพอากาศแปรปรวนทีท่ าํ ให
ระดับนํ้าทะเลเพิ่มสูงขึ้นและกัดเซาะไดมากขึ้นก็มีผลไมนอยเชนเดียวกัน ซึ่งยอมจะมี
ผลตอการอพยพยายถิ่นและเคลื่อนยายแรงงานอยางแนนอน
นอกจากนี้ ธุรกิจดานพืชผลทางการเกษตรและการทองเทีย่ วอาจจําเปนตอง
ยายพื้นที่ผลิตและให บริการไปยังพื้นที่ที่สภาพอากาศที่เหมาะสม สงผลใหแรงงาน
ตองเคลื่อนยายตามไปดวย
3.2 โอกาสและความทาทายของแรงงานภายใตนโยบายลดโลกรอน
นโยบายลดโลกร อ นส ง ผลต อ การจ า งงานทั้ ง ทางบวกและลบ เช น
อุตสาหกรรมคารบอนตํา่ จะขยายตัว สงผลใหการจางงานในภาคนีข้ ยายตัวเชนกัน ใน
ขณะที่อุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรและพลังงานเขมขนจะหดตัว การจางงานในภาคนี้
จึงจะหดตัวตามไปดวย ทั้งนี้ การลดโลกรอนสงผลตอการจางงานได 4 รูปแบบ ดังนี้
1) การสรางงานใหม
การขยายตั ว ของสิ น ค า บริ ก าร และโครงสร า งพื้ น ฐานที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิง่ แวดลอมสงผลใหเกิดการสรางงานใหมในอุตสาหกรรมการผลิตเหลานี้ ตัวอยางเชน
การทําเกษตรอินทรีย พลังงานทดแทน การลดการใชพลังงานในการผลิต การรักษา
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การปองกันนํ้าทวม การรักษาหนาดิน
รักษาปา การสรางเขื่อน การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เชน การขุดลอกคูคลอง
การปรับปรุงสภาพถนน การปรับปรุงระบบการถือครองที่ดินเพื่อสงเสริมการผลิตใน
ภาคเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารและใชเปนแหลงพลังงานทางเลือก นอกเหนือ
จากผลกระทบทางตรงเหลานี้แลว ยังมีผลกระทบทางออม กลาวคือ เมื่อภาค
อุตสาหกรรมเหลานี้ขยายตัว จะเกิดการใชจายที่เพิ่มสูงขึ้น การผลิตและการจางงาน
จะเพิ่มเปนผลพวงดวย
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การสรางงานใหมเกิดขึ้นอยางเดนชัดในภาคพลังงานทดแทน เชน พลังงาน
ลม พลังงานแสงอาทิตย โดยมีตาํ แหนงเพิม่ สูงขึน้ ถึงรอยละ 8.1 ในประเทศจีน บราซิล
สหรัฐอเมริกา อินเดีย และประชาคมยุโรป ทั้งนี้ พลังงานทดแทนยังไมไดถูกผลิต
มาใชทดแทนพลังงานจากฟอสซิล แตผลิตมาเพื่อใชเสริมกันในปจจุบัน นอกจาก
ภาคพลังงานแลว ในภาคเกษตร การทําเกษตรอินทรียจ าํ เปนตองใชแรงงานเขมขนกวา
การทําเกษตรทั่วไป ทําใหมีความตองการแรงงานเพิ่มสูงขึ้น โดยผลิตภัณฑเกษตร
อินทรียใ นประเทศไทยไดขยายตัวตอเนือ่ ง โดยในป 2558 ไดขยายตัวสูงถึงรอยละ 21
ซึง่ สวนใหญเปนการขยายตัวในสวนของขาวออรแกนิค (รอยละ 28) และพืชผสมผสาน
(รอยละ 187) จากการสํารวจของมูลนิธิสายใยแผนดิน/กรีนเนท พื้นที่การผลิต
เกษตรอินทรียในประเทศไทยที่ไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรียขยายตัวเพิ่มขึ้นจาก
253,523.35 ไรในป 2557 เปน 284,918.44 ไรในป 2558 (เพิ่มขึ้นรอยละ 20.97) ใน
สวนของจํานวนฟารมเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐานก็ไดขยับเพิ่มขึ้นจาก
9,961 ฟารมในป 2557 เปน 13,154 ฟารมในป 2558 และตลาดสินคาออรแกนิคของ
ไทยในป 2557 มีมูลคารวม 2,331.55 ลานบาท
2) งานบางประเภทจะถูกแทนที่
งานบางประเภทจะถู ก แทนที่ เ มื่ อ เศรษฐกิ จ เปลี่ ย นไปสู  เ ศรษฐกิ จ ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดการใชสินคาและบริการที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกหรือ
กาซคารบอนไดออกไซดและปลอยมลภาวะลดลง ตัวอยางเชน การขนสงที่เปลี่ยน
จากรถบรรทุกเปนระบบราง การผลิตที่ใชเครื่องยนตสันดาปภายในไปสูการผลิตที่ใช
ระบบยานยนตไฟฟา จากการนําขยะไปทิ้งถมที่ดินเปนการนําไปแปรรูปแลวนํา
กลับมาใชไดใหม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลานี้อาจเกิดขึ้นอยางชาๆหรือเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วก็ได ซึ่งจะสงผลตอลักษณะอาชีพและทักษะที่จําเปน
3) งานบางประเภทจะหมดสิ้นไป
งานบางประเภทจะหมดสิ้นไปโดยไมมีการทดแทนซึ่งอาจจะคอยๆ หายไป
หรื อ จะลดจํ า นวนลงอย า งรวดเร็ ว ซึ่ ง จะเกิ ด ขึ้ น ในกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ ต  อ ง
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กอใหเกิดมลภาวะและใชวัตดุดิบและพลังงานเขมขน เชน การทําเหมืองขนาดใหญ
การเผาถานหิน เปนตน ซึ่งจะเกิดผลทางออมตอการจางงานจากการหดตัวของภาค
เศรษฐกิจและการใชจายที่ลดตํ่าลงอีกดวย
4) งานจํานวนมากจะถูกปรับเปลี่ยน
งานจํานวนมากจะถูกปรับเปลี่ยนไปสูการรักษาสิ่งแวดลอมมากขึ้น เชน
ชางไฟฟานํา้ ประปาทํางานเหมือนเดิมภายใตระบบเศรษฐกิจทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
คนงานในบริษัทผลิตรถยนตที่จะผลิตรถยนตที่ประหยัดพลังงาน เกษตรกรที่จะปลูก
พืชที่เหมาะสมกับสภาพอากาศมากยิ่งขึ้น กอสรางอาคารบานเรือนที่ตองเปลี่ยนมา
ใชวัสดุอุปกรณกันความรอนและประหยัดพลังงาน ซึ่งคนงานจําเปนตองมีทักษะและ
ความรูใหม
งานศึกษาในตางประเทศชี้ไปในทิศทางเดียวกันวา การจางงานสุทธิจะเปน
บวก กลาวคือ นโยบายลดโลกรอนจะทําใหการจางงานเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 0.5-2 หรือ
ประมาณ 15-60 ลานตําแหนงงานทั่วโลก ซึ่งตัวอยางงานศึกษาที่บงชี้วานโยบาย
ลดโลกรอนจะทําใหการจางงานเพิ่มสูงขึ้น ไดแก งานศึกษาเรื่อง Green Jobs for a
Revitalized Food and Agriculture ของ Herren et al. (2011) ไดใชแบบจําลองเศรษฐกิจ
มหภาคเพื่อประมาณการการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวในภาคเกษตรกรรมและ
การขนสง พบวา การกระตุนการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวจะสามารถสรางงาน
ประจําในประเทศที่เปนผูผลิตอาหารไดมากกวา 200 ลานงาน ภายในป ค.ศ. 2050
Morison (2005) เปรียบเทียบการจางงานในฟารมทีเ่ ปนเกษตรอินทรียแ ละฟารมเกษตร
ปกติ โดยงานศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรอินทรีย 1,144 แหงในสหราช
อาณาจักรและสาธารณรัฐไอรแลนด โดยผลการศึกษา พบวา ฟารมเหลานี้ไดจางงาน
เพิ่มขึ้นกวารอยละ 135 ซึ่งเมื่อเทียบกับฟารมธรรมดา ถือวาการจางงานสุทธิได
เพิ่มสูงขึ้น
หากพิจารณากรณีอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอมูล
ทางการชี้วา ในชวงป ค.ศ. 2015-2016 การผลิตพลังงานแสงอาทิตยมีการจางงานสูง
ถึง 374,000 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 43 ของกําลังแรงงานในภาคการผลิตไฟฟา
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ซึง่ มีจาํ นวนและสัดสวนสูงกวาการจางงานในภาคการผลิตพลังงานถานหินเกือบ 2 เทา
โดยการผลิตพลังงานถานหินมีการจางงานจํานวน 187,117 คน คิดเปนรอยละ 22
โดยนับตั้งแตป ค.ศ. 2015 พลังงานแสงอาทิตยไดสรางงานใหมจํานวน 73,000
ตําแหนง คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 25 การผลิตพลังงานลมก็มกี ารจางงานสูงถึง
100,000 คน คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 32 สงผลใหกาํ ลังแรงงานทีใ่ ชในการผลิต
พลังงานลมมีจํานวนสูงเปนอันดับที่ 3 ของการผลิตพลังงานไฟฟา
นอกจากนี้ ตัง้ แตป ค.ศ. 2014 พลังงานแสงอาทิตยสรางงานในตลาดแรงงาน
ของสหรัฐอเมริกาสูงกวาคาเฉลี่ยถึง 20 เทา โดยงานจํานวนมากที่เกิดขึ้นในการผลิต
พลังงานแสงอาทิตยและถานหินเปนงานประเภทกอสรางเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
พลังงานทดแทนใหสูงขึ้น ในขณะที่บริษัทผลิตถานหินทยอยลมละลายและปดตัวลง
โดยการผลิตถานหินไดลดลงรอยละ 53 ในชวงป ค.ศ. 2006-2016 ในขณะที่การผลิต
ไฟฟาจากกาซธรรมชาติไดเพิ่มขึ้นรอยละ 33 และจากพลังงานแสงอาทิตยเพิ่มขึ้นสูง
กวารอยละ 5,000 จาก 508,00 เมกะวัตต เปน 28,000,000 เมกะวัตต ในป ค.ศ.
2016 ศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนทั่วโลกไดเพิ่มสูงกวาพลังงานจากถานหิน
สําหรับการผลิตพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิงมีการจางงานโดยตรง 1.9 ลาน
คน แบงเปน ทํางานในสาขาถานหิน แกส และนํ้ามัน 1.1 ลานคน และในสาขาที่มี
การปลอยกาซเรือนกระจกหรือกาซคารบอนได-ออกไซดตํ่า เชน พลังงานทดแทน
อีก 8 แสนคน สวนการสงผาน การกระจาย และการเก็บพลังงานไฟฟาหลังการผลิต
มีการจางคนงาน 2.3 ลานคน ซึ่งในจํานวนนี้เปนการสรางงานใหมจํานวน 65,000
ตําแหนงในชวงป ค.ศ. 2015-2016 สําหรับภาคบริการและผลิตภัณฑประหยัดพลังงาน
นัน้ มีการจางงาน 2.2 ลานคน ในจํานวนนีเ้ ปนการจางงานใหม 133,000 คนในป ค.ศ.
2016 สวนการผลิตชิ้นสวนและยานยนตมีการจางงาน 2.4 ลานคน ในจํานวนนี้
260,000 คนทํางานในยานยนตที่ใชเชื้อเพลิงทางเลือก ซึ่งมีการจางงานที่เกิดขึ้นใหม
69,000 ตําแหนงในป ค.ศ. 2016 ตัวเลขสถิตเิ หลานีช้ ไี้ ปในทางทีเ่ ทคโนโลยีสเี ขียวทําให
เกิดการจางงานใหมมากกวาการลดการจางงานลง
ในขณะที่นโยบายลดโลกรอนจะชวยสรางงานในอุตสาหกรรมสีเขียวรวมทั้ง
ภาคการผลิตพลังงานทางเลือก นโยบายนี้จะทําใหงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่มี
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สวนปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตองลดลง ตัวอยางเชนในประเทศเยอรมันนีที่มี
นโยบายลดการใชถานหิน ทําใหการจางงานในอุตสาหกรรมเหมืองถานหินลดลงจาก
753,000 ตําแหนง ในป ค.ศ. 1950 เหลือเพียง 33,500 ตําแหนง ในป ค.ศ. 2014 ซึ่ง
ลดลงถึงรอยละ 96 ซึ่งรัฐบาลเยอรมันมีวิสัยทัศนและงบประมาณเพียงพอ และ
ตระหนักดีวาการเปลี่ยนผานตองใชเวลา จึงไดเตรียมความพรอม โดยมีการวางแผน
รวมกันของหลายภาคสวนทีม่ คี วามเกีย่ วของ เชน การวางแผนใหแรงงานเกษียณกอน
กําหนด การพัฒนาทักษะใหแรงงาน การวางแผนงบประมาณในการชดเชยแกแรงงาน
ทีต่ กงาน สําหรับแรงงานทีย่ งั อายุนอ ยมีการชวยเหลือในการหางานใหม รวมทัง้ พัฒนา
ทักษะใหเหมาะสมกับงานใหม โดยรวมมือกับหนวยงานดานการฝกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพแรงงาน เปนตน ประเทศจีนเปนผูผลิตรายใหญของโลกไดประกาศลดการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงรอยละ 18 ภายใน 5 ป โดยการลดการใชพลังงาน
ถานหิน ซึง่ มีผลใหแรงงาน 1.3 ลานคนจากทัง้ หมด 6.5 ลานคนในอุตสาหกรรมถานหิน
ตองตกงาน รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน เชน อุตสาหกรรมเหล็กที่
ตําแหนงงานจะหายไปกวา 50,000 ตําแหนง ซึ่งสองอุตสาหกรรมนี้จางงานสูงถึง
รอยละ 20 ของการจางงานทั้งหมดของประเทศจีน
สิง่ ทีน่ า สังเกตคือ ผลกระทบทีก่ ลาวมาจะไมไดเกิดขึน้ เฉพาะกับแรงงานทอง
ถิ่น แตจะกระทบกับแรงงานตางชาติที่ทํางานในประเทศนั้นดวย เชน ในภาคกอสราง
และภาคเกษตร นอกจากนี้ ผลกระทบยังไมไดเกิดขึ้นกับตลาดแรงงานในเชิงปริมาณ
การจางงานเทานั้น แตยังรวมไปถึงเชิงคุณภาพดวย ซึ่งการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่ง
แวดลอมมีแนวโนมจะเปนมิตรตอแรงงานเชนเดียวกัน เชน พลังงานจากถานหินมี
อันตรายตอแรงงานมากกวาพลังงานทางเลือกอืน่ ๆ เปนตน นอกจากนี้ เมือ่ โครงสราง
เศรษฐกิจและสังคมเปลีย่ นแปลงอันเนือ่ งมาจากนโยบายลดโลกรอนยอมจะสงผลตอ
ความเหลื่อมลํ้าทางรายไดของแรงงาน แรงงานที่ไดรับผลกระทบทางลบ ซึ่งไดแก
แรงงานที่ไมสามารถพัฒนาทักษะการทํางาน มีความยืดหยุนนอย ขาดศักยภาพใน
การประกอบอาชีพหรือเปลีย่ นอาชีพใหม ยอมมีรายไดลดลงเมือ่ เทียบกับแรงงานทีไ่ ด
ประโยชนจากนโยบายลดโลกรอน ซึ่งไดแกแรงงานในอุตสาหกรรมใหมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เชน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
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นอกจากนี้ การรณรงคใหอตุ สาหกรรมทีป่ ลอยกาซเรือนกระจกหามาตรการ
หรืออุปกรณลดการปลอยกาซเรือนกระจกลง หรือทําการผลิตทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
จะทําใหตนทุนการผลิตของผูประกอบการสูงขึ้น และอาจสงผลใหผูผลิตที่ไมสามารถ
ปรับตัวไดทงั้ ทางดานการเงินและเทคโนโลยีตอ งปดกิจการไปหรือยายฐานการผลิตไป
ประเทศอื่นที่ไมมีมาตรการดานลดการปลอยกาซเรือนกระจก ทําใหประเทศสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขันในเวทีการคาโลกได และสงผลสืบเนื่องทําใหการจางงาน
ในประเทศลดลงได
จากตัวอยางตางๆ ขางตนสะทอนใหเห็นวาการเปลี่ยนผานตองใชเวลาและ
มีทงั้ ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ ถือเปนโอกาสและความทาทายทีร่ ฐั บาล
จําเปนตองมีการวางแผนในดานการเปลี่ยนผานไมวาจะเปนนโยบายดานแรงงาน
สวัสดิการสังคม และการชดเชยตางๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่แรงงานและผูมีสวน
เกี่ยวของจะไดรับจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
3.3 แนวนโยบายและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ด  า นแรงงานเพื่ อ ความสํ า เร็ จ ของนโยบาย
ลดโลกรอน
งานศึกษาตางๆขางตนตางมีขอ สมมติวา แรงงานสามารถเคลือ่ นยายไดโดย
เสรีและมีทักษะที่จําเปนที่เพียงพอตอความตองการ แตในสภาพความเปนจริงไมได
เปนเชนนัน้ ดังนัน้ จึงจําเปนตองอาศัยการแทรกแซงของรัฐในการกําหนดนโยบายเพือ่
ใหนโยบายลดโลกรอนสงผลสุทธิทางบวกตอการจางงาน และเพื่อใหการเปลี่ยนผาน
จากโครงสรางเศรษฐกิจสีนาํ้ ตาลไปสูโ ครงสรางเศรษฐกิจสีเขียวเปนไปไดอยางราบรืน่
โดยงานศึกษาของ Poschen (2015) เกี่ยวกับการพัฒนาไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
เกีย่ วกับการรับมือตอความเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศทัว่ โลก ไดเสนอวานโยบายการแก
ปญหาความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจะสรางงานหรือทําใหงานลดลงขึ้นอยูกับ
นโยบายวามีการวางแผนทั้งนโยบายตลาดแรงงานและการเยียวยาผลกระทบตอ
ผูเสียผลประโยชนที่เหมาะสมและไดรับการยอมรับจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ
โดยนโยบายที่ถูกเสนอไวเปนแนวทางมีดังตอไปนี้
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1) นโยบายตลาดแรงงาน
นโยบายตลาดแรงงาน แบงเปนนโยบายเชิงรับและเชิงรุก นโยบายเชิงรับ
ไดแก การใหเงินชดเชยในชวงที่วางงานหรือกําลังหางานใหม ในกรณีประเทศไทย
ผูที่ไดการคุมครองจากกองทุนประกันสังคมสามารถขอเงินชดเชยเปนเวลา 3 เดือน
หลังจากไมมีงานทําในกรณีที่ลาออกจากงาน และจะไดรับเงินชดเชย 6 เดือนในกรณี
ที่ถูกเลิกจาง
สวนมาตรการเชิงรุก ไดแก
การฝกอาชีพใหแกคนงานที่ตกงาน คนหนุมสาว และคนกลุมอื่นๆ ที่ไดรับ
ผลกระทบทางลบใหสามารถกลับเขาสูตลาดแรงงานได
กา รอุ ด หนุ น เพื่ อ ให เ กิ ด การจ า งงาน เช น การป น งาน/การเฉลี่ ย งาน
(work-sharing) ลดชั่วโมงการทํางานลง การที่รัฐใหเงินอุดหนุนกับนายจางที่จางงาน
คนวางงาน การยกเวนการจายประกันสังคมใหกับธุรกิจสตารทอัพสีเขียว (Start-up
green business)
โครงการจางงานของภาครัฐ
โครงการสรางผูประกอบการดวยการฝกอบรมใหความรูและใหสินเชื่อ
การชวยเหลือในการหางาน ตลอดจนการใหขอมูลเกี่ยวกับทักษะและสาขา
ความรูที่ตลาดตองการ ดวยการเชื่อมโยงภาคธุรกิจสีเขียวซึ่งเปนผูใชแรงงานเขาสู
สถาบันการศึกษาซึง่ เปนผูผ ลิตแรงงานใหรว มกันออกแบบหลักสูตรและการฝกงานให
สอดคลองรวมกัน
2) การพัฒนาและฝกอบรมทักษะฝมือและความรู
เพื่อใหตลาดไมขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะฝมือที่จําเปนสําหรับเศรษฐกิจ
สีเขียว ครอบคลุมทั้งแรงงานใหมที่กําลังเขาสูตลาดแรงงาน ตลอดจนแรงงานที่อยูใน
ตลาดอยูแลวโดยเฉพาะกลุมแรงงานฝมือตํ่า แรงงานสูงอายุ และแรงงานขามชาติที่
จะตองปรับตัวอยางมากในการพัฒนาฝมือใหสูงขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงทักษะฝมือ
จะมีตั้งแตระดับไมเปลี่ยนแปลงเลย (เปลี่ยนแปลงเล็กนอยภายในอุตสาหกรรมเดิม)
ไปจนถึงเปลี่ยนแปลงอยางสิ้นเชิง (เปลี่ยนแปลงสูอุตสาหกรรมใหมและอาชีพใหม)
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แต ส  ว นใหญ น  า จะอยู  ต รงกลางคื อ ทั ก ษะที่ มี อ ยู  เ ดิ ม สามารถนํ า มาปรั บ ใช ไ ด
(เปลี่ยนแปลงโดยนําเอาเทคโนโลยีใหมมาใชกับงานเดิม) ทั้งนี้ ทักษะฝมือที่จําเปน
อาจมีความแตกตางกันไปในแตละพื้นที่หรือภูมิภาค ความรวมมือกันของภาครัฐ
องคกรนายจาง และองคกรลูกจาง ทัง้ ในระดับสถานประกอบการ ระดับอุตสาหกรรม
และระดับชาติ จะชวยใหการพัฒนาและฝกอบรมสําเร็จไปได
3) การคุมครองและความมั่นคงทางสังคม
แรงงานนอกระบบ (labour in informal sector) จํานวนมากจะไดรับผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเพื่อลดปญหาโลกรอน โดยเฉพาะแรงงานใน
ภาคเกษตร ประมง ปาไม และทองเที่ยว ซึ่งสวนใหญเปนแรงงานฝมือตํ่าและแรงงาน
ตางดาวซึ่งเปนผูมีรายไดนอยในสังคม อีกทั้งคนเหลานี้ยังไมไดรบั ความคุมครองทาง
สังคมจึงขาดความมั่นคง มาตรการการคุมครองและความมั่นคงทางสังคมจึงจําเปนที่
จะตองครอบคลุมไปถึงแรงงานนอกระบบ โดยมาตรการเยียวยาผลกระทบทางลบ
ตางๆ ไดแก การประกันการวางงาน การคงสิทธิป์ ระกันสังคม การถายโอนผลประโยชน
จากผูไดรับประโยชนจากเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อชดเชยใหกับผูเสียประโยชนจําเปน
ตองพิจารณาอยางมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ
4) การปรึกษาหารือและการเจรจาทางสังคม
การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีทางเลือกของการใชเทคโนโลยีหลายรูป
แบบ ซึ่งแตละแบบสงผลตอการจางงานแตกตางกัน บางเทคโนโลยีอาจสงผลดีทั้งตอ
สิ่งแวดลอมและการจางงาน ทําใหเกิดการสรางงานใหม การพัฒนาทักษะ และงาน
คุณภาพดี การปรึกษาหารือและการเจรจาทางสังคมจึงเปนสิง่ ทีจ่ าํ เปนเพือ่ นําไปสูก าร
ตัดสินใจรวมกันในเรื่องโอกาสทางธุรกิจและการจางงาน ความทาทาย การปรับตัว
ทักษะใหมทจี่ าํ เปน เพือ่ นําไปสูก ารคาดการณและการจัดการผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ได
อยางราบรื่น และนําไปสูการจางงานที่มีคุณภาพ โดยจําเปนตองใหขอมูลและความรู
ทางเทคนิคทีเ่ พียงพอและทันสมัยอยางตอเนือ่ งทัง้ ในระดับสถานประกอบการ ระดับ
อุตสาหกรรม และระดับประเทศ ซึ่งองคกรแรงงานรวมถึงแรงงานสัมพันธตองเขาไป
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มีบทบาทในการกําหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสูเศรษฐกิจสีเขียว
ที่ลดปริมาณกาซเรือนกระจกหรือกาซคารบอนไดออกไซด แตไมลดการจางงาน ใน
กรณีที่การเปลี่ยนแปลงสงผลทางลบตอการจางงานยอมตองเจรจาตอรองผูมีสวน
ไดเสีย เพื่อใหเกิดกลไกการชดเชยจากผูไดประโยชนใหกับผูเสียประโยชนอยาง
ยุติธรรม ซึ่งอาจกระทําโดยจัดตั้งกองทุนชวยเหลือคนงานที่ไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (climate change worker assistance fund) ทั้งนี้
ควรมีงานศึกษาเพื่อประเมินโครงการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศถึง
ผลกระทบตอแรงงาน นอกจากนี้ นโยบายยอมอาจมีความแตกตางไปตามความเหมาะ
สมของประเภทของแรงงาน พื้นที่ และประเภทของสาขาอุตสาหกรรม
3.4 นโยบายและหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของกับปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีผลตอแรงงาน
หากพิจารณาแผนและนโยบายชาติของประเทศไทย พบวา ยังไมมแี ผนและ
นโยบายสีเขียวดานแรงงานเปนการเฉพาะในลักษณะทีเ่ ปนบูรณาการ (Anuchitworawong, Leangcharoen & Thampanishvong, 2012) จากคําแถลงนโยบายของคณะ
รัฐมนตรี โดยพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ตอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
เมื่อวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งประกอบดวย 11 หัวขอ พบวา ไมมีหัวขอ
เกี่ยวกับแรงงานโดยตรง แตมีหัวขอที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ไดแก การรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรกั ษ
กับการใชประโยชนยั่งยืน แตก็มิไดมีรายละเอียดของนโยบายที่เชื่อมโยงกับแรงงาน
แตอยางใด เรื่องแรงงานจะแทรกอยูในหัวขออื่น ในบริบททั่วๆไป ดังนี้
1. ในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคง
แกผทู เี่ ขาสูต ลาดแรงงาน รวมทัง้ สตรี ผูด อ ยโอกาส และแรงงานขามชาติ
ทีถ่ กู กฎหมาย พรอมทัง้ ยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยใหแรงงานทัง้ ระบบ
มีโอกาสเขาถึงการเรียนรูแ ละพัฒนาทักษะฝมอื แรงงานในทุกระดับอยาง
มีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงขอมูลและการดําเนินการระหวางหนวยงาน
ของรัฐกับเอกชน เพือ่ ใหตรงกับความตองการของพืน้ ทีแ่ ละของประเทศ
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2.
3.

4.

โดยรวม นอกจากนี้จะสงเสริมใหแรงงานนอกระบบเขาสูระบบที่ถูก
กฎหมายมากขึ้น
เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยสรางความเขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทย
และรวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียน ทัง้ แรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทกั ษะ และแรงงานไมมที กั ษะ โดย
เรงรัดและขยายผลการใชระบบคุณวุฒวิ ชิ าชีพใหเกิดผลในทางปฏิบตั โิ ดย
คํานึงถึงความเปนเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝมอื แรงงานและมาตรฐาน
วิชาชีพใน 8 กลุมที่มีขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียนควบคูไปกับการ
วางแผนดานการผลิตใหเพียงพอ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุม
อุ ต สาหกรรมที่ มี ศั ก ยภาพและอุ ต สาหกรรมที่ ใช แ รงงานเข ม ข น
การสงเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อใช
ในการประเมินคาจางแรงงาน
ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง
การทารุณกรรมตอแรงงานขามชาติ และการจัดระเบียบแรงงานตางดาว

สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
ภายใตวิสัยทัศนสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นั้น ในดานความยั่งยืนมุงพัฒนา
สรางความเจริญที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน และการผลิตและการ
บริโภคทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึง่ เปน
ทีย่ อมรับรวมกัน และภายใต 10 ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ประกอบดวย
ยุทธศาสตรหนึ่งที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ คือ ยุทธศาสตรการ
เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา 8
แนวทาง ไดแก 1) การรักษาฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ 2) เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า 3) การแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 4) สงเสริมการผลิตและ
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การบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 5) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6)
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 7) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
8) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ จะเห็นวา ไมมีแนวทาง
ใดที่เกี่ยวของกับแรงงานโดยตรง นอกจากนี้ ยุทธศาสตรทั้ง 10 ยุทธศาสตรก็ไมมี
ขอใดเกี่ยวของกับแรงงานโดยตรง แมยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษยนนั้ มีความเกีย่ วของอยูบ า งในกรณีวยั แรงงานทีใ่ หมกี ารพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะแรงงานใหสอดคลองกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม มีทักษะดานภาษา
และความคิดสรางสรรค และวัยผูส งู อายุใหมกี ารทํางานทีเ่ หมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ มีรายไดเพียงพอในการดํารงชีวิต แตหากพิจารณาในรายละเอียด
พบวา มีความเกี่ยวของทางดานการศึกษาและพัฒนาสังคมมากกวาดานแรงงาน
สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศไทย พบวา มีหนวยงานที่มีบทบาท
ในดานการพัฒนาทักษะแรงงานสีเขียว ซึ่งสวนใหญเปนภาคเอกชนเปนหลัก เพื่อให
สอดคลองกับการผลิตและเทคโนโลยีใหมของบริษัทดวยการจัดหลักสูตรฝกอบรมให
กับพนักงานของตน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมกอสราง
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น และอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน นอกเหนือจากภาคเอกชนแลว ยังมีหนวยงานรัฐบางแหงทีแ่ มไมไดเกีย่ วของ
กับแรงงานโดยตรง เชน กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวงทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม เปนตน ที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
กําหนดฝมอื แรงงาน และการพัฒนาทักษะสีเขียว (green skill)ใหกบั แรงงาน ซึง่ จะกลาว
ถึงในรายละเอียดตอไป นอกจากนี้ ขอเสนอโครงการรัฐทีเ่ กีย่ วของกับพลังงานทดแทน
จะตองเขียนรายละเอียดทักษะแรงงาน และหลักสูตรฝกอบรมทักษะฝมือสําหรับ
เทคโนโลยีใหมดวย
สําหรับกระทรวงที่รับผิดชอบดูแลแรงงานในประเทศไทยโดยตรง ไดแก
กระทรวงแรงงาน พบวา ในวาระการประชุมเพื่ออภิปรายรายงานของผูอํานวยการ
ใหญองคการแรงงานระหวางประเทศ เรื่อง การทํางานในภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
62

การเปลีย่ นผานทีเ่ ปนธรรม: การศึกษาเบือ้ งตนถึงผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศตอแรงงานในประเทศไทย

ขอริเริ่มสีเขียว ณ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอรแลนด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ซึ่งในปนี้ ILO ไดใหความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อนวาระงานสีเขียวและการเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจสีเขียวจะตองเปนธรรม
โดยสงเสริมใหประชาชนสามารถทํางานและดํารงชีวิตไดอยางกลมกลืนกับเศรษฐกิจ
สีเขียว พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ไดกลาวถอยแถลงวา
ประเทศไทยไดนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) โดยมีการพัฒนาทักษะฝมอื ใหแกผทู าํ งาน เพือ่ ใหมคี วามสามารถพรอมรองรับ
เศรษฐกิจสีเขียว โดยการพัฒนาใหสามารถใชวสั ดุและสารเคมีทเี่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
รวมทั้งการบริหารจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับเศรษฐกิจสีเขียว
และเพื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปที่รัฐบาลตั้งเปาหมายนําพา
ประเทศเขาสูประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) กระทรวงแรงงานมีแผนแมบทดาน
แรงงาน (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก การเพิ่มศักยภาพ
แรงงานและผูประกอบการ เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และแขงขันไดอยาง
ยัง่ ยืน การคุม ครองและเสริมสรางความมัน่ คง หลักประกันในการทํางานและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี การบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศ การพัฒนากลไกในการสราง
ความสมดุลของตลาดแรงงานเพื่อสรางความยั่งยืนในภาคแรงงาน การบริหารจัดการ
องคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสรางการมีสวนรวมในองคกร และ
การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพือ่ บูรณาการสารสนเทศทีท่ นั สมัย มีเสถียรภาพ
ซึ่งภายใตแผนแมบทนี้ ในปงบประมาณ 2560 กระทรวงแรงงานมีโครงการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานไทยดวยการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการเพิม่ ผลิตภาพแรงงานไทย
ดวย STEM Workforce ใหความรูดานวิทยาศาสตรการวิจัย ดานเทคโนโลยี ดาน
วิศวกรรม และดานคณิตศาสตร กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน และลดตนทุนในการผลิตใหกับสถาน
ประกอบการ
กระทรวงแรงงานมีหนวยงานภายใตกระทรวงที่เกี่ยวของจํานวน 3 กรม คือ
กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
ในบริบทของเศรษฐกิจสีเขียว กรมการจัดหางานรับผิดชอบในเรือ่ งตําแหนงงานสีเขียว
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ออกใบอนุญาตทํางานใหกบั ผูเ ชีย่ วชาญงานสีเขียว กรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน
รับผิดชอบดานมาตรฐานการทํางานทีด่ แี ละรักษาสิง่ แวดลอม กรมพัฒนาฝมอื แรงงาน
รับผิดชอบการฝกอบรมทักษะสีเขียว และใหแรงจูงใจดานภาษีใหกับสถานประกอบ
การที่ฝกอบรมฝมือใหกับแรงงานดวย ซึ่งทักษะสีเขียวก็เขาขายขอรับอุดหนุนจาก
กองทุนพัฒนาฝมอื แรงงานไดตามพระราช-บัญญัตสิ ง เสริมการพัฒนาฝมอื แรงงาน ป
2545 โดยสามารถนําคาใชจายในการฝกอบรมที่ผานการรับรองจากนายทะเบียนมา
ยกเวนภาษีเงินไดกับกรมสรรพากรไดรอยละ 100 นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังมี
หนวยงานใหมทจี่ ดั ตัง้ ขึน้ ในป 2558 คือ สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (องคการมหาชน) ทําหนาทีส่ นับสนุนใหเกิดโครงสราง
พืน้ ฐานทีเ่ ปนประโยชนดา นความปลอดภัย อาชีว-อนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานอีกดวย ทั้งนี้ ไดเคยมีขอเสนอใหกระทรวงแรงงานจัดตั้งสํานักทักษะแรงงานที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแหงชาติ (National Green Skills Oﬃce) (Anuchit-worawong,
Leangcharoen &Thampanishvong, 2012) ทําหนาที่วางแผนและพัฒนากําลังคน
ใหสอดคลองกับเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศ แตไมไดมีการจัดตั้งขึ้นจวบจนปจจุบัน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานไดรวมมือกับสถานประกอบการ
ตามแนวทางประชารัฐในการฝกอบรมหลักสูตรเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในเบื้องตน
จํานวน 4 แหง ไดแก (ก) บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร จํากัด ฝกอบรมหลักสูตรการ
ปูกระเบื้องโดยใชวัสดุกาวซีเมนตและวัสดุยาแนวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (ข) บริษัท
สยามไดกิ้นเซลส จํากัด ฝกอบรมหลักสูตรสาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวนที่ใชสารทําความเย็น R 32 (ค) บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส (ประเทศไทย)
จํากัด ฝกอบรมหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอินเวอรทเตอรในเครื่องปรับอากาศ และ
(ง) บริษัท นิปปอนเพนต (ประเทศไทย) จํากัด ฝกอบรมชางสีรถยนตระยะเวลา
ฝกอบรม 12-60 ชัว่ โมง ผูเ ขารวมรับการฝกอบรมจะไดเรียนรูท งั้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
พรอมกับปลูกฝงทัศนคติการทํางานดานการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยในป 2559
สามารถผลิตแรงงานไดจํานวน 2,132 คน สวนในป 2560 มีการคาดการณวา จะผลิต
เพิ่มไดอีกไมนอยกวา 2,000 คน
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 กระทรวงแรงงานไดรวมมือทางวิชาการ
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และการพัฒนาฝมือแรงงาน กับสถานประกอบการ และมหาวิทยาลัย ในลักษณะ
ประชารัฐกวา 200 แหง โดยมีหลักสูตร Green Jobs เปนหนึง่ ในสองของหลักสูตรภาย
ใตโครงการ “สามพันธมิตร สานพลัง สรางแรงานไทย 4.0” ที่จะชวยสรางเศรษฐกิจ
และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยสถานประกอบกิจการจะไดรับสิทธิประโยชน
ดานภาษีเมื่อมีการพัฒนาทักษะใหแกพนักงานบริษัทไมนอยกวารอยละ 70 ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (และที่แกไขเพิ่มเติม)
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ลงนามความรวมมือกับบริษัทแซง-โกแบ็ง เวเบอร จํากัด ในการพัฒนาชางกอสราง
เชน การปูกระเบื้องโดยใชวัสดุกาวซีเมนตและวัสดุยาแนวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
และเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน รวมมือกับ บริษัท นิปปอน
ดเพนท (ประเทศไทย) จํากัด เปดศูนยอบรมชางสีรถยนต สนับสนุนการพัฒนาและ
ปรับปรุงทักษะของแรงงานไปสูงานสีเขียว เพื่อตอบสนองความตองการชางสีรถยนต
โดยในเบื้องตนไดจัดตั้งภายใตสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคจํานวน 12 แหง
ประกอบดวย สมุทรปราการ สุพรรณบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแกน
อุบลราชธานี นครสวรรค พิษณุโลก ลําปาง สุราษฎรธานี และสงขลา รวมมูลคากวา
10 ลานบาท โดยศูนยดงั กลาวจะมีอปุ กรณเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
และมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการถายทอดความรู
นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝมือแรงงานรวมกับองคกรความรวมมือระหวาง
ประเทศเยอรมนี (Deutsche Gesellschaft Fur International Zusammenarbeit: GIZ)
ซึ่งเปนองคกรหลักของประเทศเยอรมนีที่ชวยประเทศตางๆ บรรลุเปาหมายลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก ในการพัฒนาหลักสูตรการฝกเตรียมเขาทํางานและหลักสูตร
การฝกยกระดับฝมือแรงงานสีเขียว ตลอดจนพัฒนาศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน และสนับสนุนอุปกรณและเทคโนโลยีสมัยใหมใหกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
เพื่อใชในการฝกอบรมทักษะแรงงานที่จําเปนในเศรษฐกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในอุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งปรับอากาศและเครือ่ งทําความเย็น
โดยใชสารทําความเย็นจากธรรมชาติที่เปนสารชนิดใหมที่ลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกที่กอใหเกิดภาวะโลกรอน โดยทั้งสองหนวยงานจะมีการลงนามความ
รวมมือระหวางกันตอไป (มติชนออนไลน 20 ส.ค. 2560)
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ในสวนของแรงงานนอกระบบนั้น กระทรวงแรงงานไดเขาไปดูแลแรงงาน
นอกระบบมากขึ้น ผานแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ฉบับที่
2 พ.ศ. 2560-2564 ใน 3 เรื่อง คือ การสรางหลักประกันความมั่นคงทางสังคม การ
เสริมสรางองคความรูเพื่อขยายโอกาสการมีงานทํา และการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจัดการ โดยมีการออกกฎหมายคุมครองแรงงานในภาคเกษตร กลุมรับงานไป
ทําที่บาน การเขาถึงหลักประกันทางสังคมตามมาตรา 40 บริการสงเสริมเงินทุน
แกกลุมรับงานไปทําที่บาน กลุมประกอบอาชีพอิสระ การแนะแนวอาชีพ และการ
ฝกทักษะฝมือแรงงานงานและการใชเทคโนโลยี รวมถึงการจัดสมัชชาแรงงานนอก
ระบบเปนประจําเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและรวมกันขับเคลื่อนชวยเหลือแรงงานนอก
ระบบใหเกิดผลเปนรูปธรรม สวนแรงงานตามฤดูกาลนัน้ กระทรวงแรงงานดูแลรวมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
นอกจากกระทรวงแรงงานแลว กระทรวงอื่นๆไดเขามามีบทบาทในการ
พัฒนาทักษะสีเขียวใหกับแรงงาน ไดแก สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ทีม่ พี นั ธกิจในการ
ฝกอบรมพัฒนาถายทอดความรูและทักษะดานการบริหารจัดการ พลังงาน โดยการ
ใชทรัพยากรฝกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพในการผลิตและใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และเปนไปตามกฎหมาย เพือ่ ใหการพัฒนาและสงเสริม
พลังงาน รวมทั้งอนุรักษพลังงานของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิผล มีหนาที่
1.
2.
3.
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ศึกษา วิเคราะหจัดทําและพัฒนาหลักสูตร คูมือการฝกอบรม และ
สื่อการฝกอบรมในการพัฒนาบุคลากรดานพลังงานใหสอดคลองกับ
เทคโนโลยีการอนุรักษพลังงานและการจัดหาพลังงาน
จัดทําแผนปฏิบตั กิ ารดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานเทคโนโลยีการ
อนุรักษพลังงานและการจัดหาพลังงาน
สงเสริมสนับสนุนใหสถาบันศึกษา หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให
มีสวนรวมในการผลิตบุคลากรดานพลังงานใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติ
งาน
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4.
5.

จัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรดานพลังงานใหกับภาครัฐและ
เอกชน และออกหนังสือรับรองบุคลากรดานพลังงานตามกฎหมาย
กําหนดกฎเกณฑมาตรฐานการออกหนังสือรับรองและเพิกถอนหนังสือ
รับรองของผูใหบริการฝกอบรมบุคลากรดานพลังงาน

โดยแบงหลักสูตรการฝกอบรมดานพลังงานเปน 5 กลุม ในแตละกลุม
ประกอบดวยหลักสูตรหลายหลักสูตร ดังนี้ (http://www2.dede.go.th/bhrd/old/newpage.html)
1. ดานการจัดการพลังงานเพือ่ การอนุรกั ษพลังงานโรงงานและอาคารอยาง
มีประสิทธิภาพ เชน
ê หลั ก สู ต รบริ ห ารจั ด การโครงการพั ฒ นาบริ ษั ท จั ด การพลั ง งาน
(Energy Service Company: ESCO) ในประเทศไทย
ê หลักสูตรสําหรับผูจัดการพลังงาน
ê หลักสูตรการตรวจวัดและประเมินผลการใชพลังงาน
ê หลั ก สู ต รการวิ เ คราะห แ ละตรวจสอบการใช พ ลั ง งานและจั ด ทํ า
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
ê หลักสูตรการสัมมนาดานพลังงานสําหรับเจาของและผูบ ริหารโรงงาน
และอาคาร
2. ดานเทคโนโลยีพลังงานของเครือ่ งจักร อุปกรณ และวัสดุเพือ่ การอนุรกั ษ
พลังงานในแตละประเภท เชน
ê หลักสูตรการควบคุมเครื่องปรับอากาศ
ê หลั ก สู ต รประหยั ด พลั ง งานและบํ า รุ ง รั ก ษาหม อ ไอนํ้ า ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
ê หลักสูตรประหยัดพลังงานและบํารุงรักษาเครือ่ งอัดอากาศในโรงงาน
อุตสาหกรรม
ê หลักสูตรการวิเคราะหการใชพลังงานในเครือ่ งปรับอากาศขนาดใหญ
เพื่อการอนุรักษพลังงาน
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4.
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ê การสนับสนุนความรูและคําแนะนําการใชและบํารุงรักษาอุปกรณ
ในอาคารของรัฐ
ê หลักสูตรการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม
ê หลักสูตรระบบทําความเย็น
ê หลักสูตรระบบแสงสวาง
ê หลักสูตรมอเตอร
ดานระบบการใชพลังงานตามประเภทของโรงงานควบคุม
ê หลักสูตรการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร
ê หลักสูตรการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ê หลักสูตรการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมโรงนํ้าแข็ง
ê หลักสูตรการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมโลหะ
ê หลักสูตรการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมแกว
ê หลั ก สู ต รการอนุ รั ก ษ พ ลั ง งานในอุ ต สาหกรรมกระดาษและ
เยื่อกระดาษ
ê หลักสูตรการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมกระเบื้อง
ดานระบบการใชพลังงานตามประเภทของอาคารควบคุม เชน
ê หลักสูตรการอนุรักพลังงานในอาคารประเภทโรงแรม
ê หลักสูตรการอนุรักพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล
ê หลั ก สู ต รการอนุ รั ก พลั ง งานในอาคารประเภทสํ า นั ก งานและ
ศูนยการคา
สถาบันการศึกษา โดยพัฒนาหลักสูตรและจัดฝกอบรมใหกบั ครูอาจารย
ทีจ่ ะเปนผูถ า ยทอดความรูแ ละทักษะการอนุรกั ษพลังงานไปยังนักศึกษา
ในวิชาชีพทีท่ าํ หนาทีผ่ จู ดั การพลังงาน วิศวกร และชางเทคนิคในโรงงาน
และอาคารตอไป เชน
ê หลักสูตรการอนุรักษพลังงานไฟฟาสําหรับอาจารยสายอาชีพ
ê หลักสูตรการอนุรักษพลังงานความรอนสําหรับอาจารยสายอาชีพ
ê หลักสูตรโครงการฝกอบรมการอนุรกั ษพลังงานในโรงงานหรืออาคาร
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สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีปสุดทาย
ê หลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่อการอาชีวศึกษา
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดอบรมหลักสูตร
เชน บุคลากรดานสิ่งแวดลอม ทั้งในดานระบบบําบัดมลพิษนํ้า อากาศ และกาก
อุตสาหกรรม รวมถึงเปดใหมีการขึ้นทะเบียนหนวยงานจัดฝกอบรมบุคลากรดาน
สิ่งแวดลอมประจําโรงงานในหลักสูตรผูจัดการสิ่งแวดลอม ผูปฏิบัติงานประจําระบบ
บําบัดมลพิษนํ้า ผูปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ ผูปฏิบัติงานประจํา
ระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะหนวยงานที่เปนองคกรพัฒนา
เอกชน (NGO) เชน มูลนิธสิ ถาบันสิง่ แวดลอมไทย สมาคมสงเสริมความปลอดภัยและ
อนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีกระทรวงทองเที่ยวและกีฬาที่มีสวนในการพัฒนาทักษะสี
เขียวใหกบั ผูป ระกอบการในการจัดบริการดานการทองเทีย่ วทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
ส ว นกระทรวงเกษตรและสหกรณ มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการจั ด ทํ า
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตรขึ้น
ตั้ ง แต ป  2553 ต อ มาจึ ง ได แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ก าร
เปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศดานการเกษตรขึน้ ในป 2558 และคณะทํางานการเปลีย่ นแปลง
ภูมิอากาศดานการจัดทํายุทธศาสตร วิชาการ และฐานขอมูล และผูประสานงานและ
คณะที่ ป รึ ก ษากลุ  ม วิ จั ย และกลุ  ม ประเด็ น ทั บ ซ อ นภายใต ค วามร ว มมื อ พั น ธมิ ต ร
นานาชาติการวิจยั กาซเรือนกระจกภาคเกษตรในป 2559 ซึง่ คณะอนุกรรมการเหลานี้
ประกอบดวยผูแ ทนจากหนวยงานตางๆทีเ่ กีย่ วของทัง้ ภาครัฐและเอกชน แตไมมผี แู ทน
จากกระทรวงแรงงาน โดยแผนบรรเทาภาวะโลกรอนดานการเกษตร ประกอบดวย 3
ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคความรู
ใหมีการจัดการองคความรูที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โลกหรือการเกิดภาวะโลกรอนหรือการเกิดกาซเรือนกระจกที่มีสาเหตุสําคัญจาก
กิจกรรมดานการเกษตรที่สําคัญๆ
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2. ยุทธศาสตรดานการปองกันและแกไขปญหา
เปนการนําเทคโนโลยีของแตละหนวยงานมาใชในการปองกันแกไขและ
ปรับตัวเพื่อบรรเทาปญหาจากภาวะโลกรอนดานการเกษตร เพื่อชวยลดความรุนแรง
ของปญหาที่จะเกิดขึ้น โดยการนํามาตรการ เทคนิค และวิธีการที่เหมาะสมมาใชใน
การบริหารจัดการทรัพยากรใหมกี ารใชประโยชนไดอยางสูงสุด โดยใหความสําคัญของ
พื้นที่ทางภูมิศาสตรที่งายตอการไดรับผลกระทบ ขนาดของพื้นที่ ตําแหนงที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ชนิดพันธุพืช ชนิดพันธุสัตว ที่จะไดรับ
ผลกระทบ ตลอดจนจํานวนครัวเรือนของเกษตรกรในพืน้ ทีท่ ไี่ ดรบั ความเดือดรอนทาง
เศรษฐกิ จ เพื่ อ นํ า ไปสู  ก ารจั ด ทํ า แผนป อ งกั น ความเสี ย หายที่ มี ต  อ ผลผลิ ต เกษตร
และเกษตรกร การจัดทําระบบเตือนภัย ดานภัยแลง และนํ้าทวม
3. ยุทธศาสตรดานการรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ และพัฒนาบุคลากร
สังเคราะหขอมูลและใหมีกิจกรรมรณรงค เผยแพรประชาสัมพันธใหกับ
เกษตรกรไดทราบแนวทางในการบรรเทาปญหาภาวะโลกรอนดานการเกษตร และให
เกษตรกรมีสวนรวมในกิจกรรมโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อบรรเทา
ปญหา ภายใตยุทธศาสตรนี้มีแผนการดําเนินงานรวมกันทุกหนวยงานในกิจกรรม
รณรงค ไ ถกลบตอซั ง เพื่ อ ลดก า ซเรื อ นกระจก ขยายผลการรณรงค ไ ถกลบตอซั ง
การจัดการดิน นํ้า พืช เพื่อใหเกษตรกรรับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้น ปลูกจิตสํานึกรัก
สิง่ แวดลอม ใหความรูค วามเขาใจประชาชนเพือ่ รับมือกับภาวะโลกรอนไดอยางถูกตอง
จัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าชะลอความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน สรางความ
ตระหนักและยอมรับในความจําเปนที่เกษตรกรตองปรับตัวเขากับสภาพภูมิอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใตยุทธศาสตรนี้ยังจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณเพือ่ ใหมคี วามรูค วามเขาใจในปญหาทีแ่ ทจริง สามารถสือ่ สารปญหา
ไดอยางถูกตอง และนําความรูไปพัฒนาเปนโครงการตางๆเพื่อบรรเทาปญหาภาวะ
โลกรอนใหกับเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งมากเมื่ อ โรคภั ย ไข เ จ็ บ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงตามสภาพภูม-ิ อากาศเปลีย่ นแปลงไป เชน ไขเลือดออกทีเ่ กิดขึน้ ตลอดป
ไมใชแคบางชวงเวลาเหมือนในอดีต โดยในการทํางาน กระทรวงไดใหความสําคัญกับ
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เรื่อง GREEN ซึ่งไดแก ขยะ (Garbage) หองนํ้า (Restroom) พลังงาน (Energy)
สิ่งแวดลอม (Environment) และ สารอาหาร (Nutrition) นอกจากนี้ แผนแมบทของ
กระทรวงที่รอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีฯจะทําใหเกิดการปรับตัวและทํางาน
รวมกับกระทรวงอื่นๆมากขึ้น โดยที่ผานมา กระทรวงสาธารณสุขไดทํางานรวมกับ
กระทรวงแรงงานในการสงเสริมโครงการเลี้ยงลูกดวยนมแมในสถานประกอบการ
การสงเสริมสุขภาพของแรงงานดวยการใชผักพื้นบานอาหารพื้นเมือง เปนตน
นอกจากภาครัฐแลว ภาคเอกชนที่เขามามีบทบาทสําคัญในดานการพัฒนา
ทักษะฝมือใหกับแรงงาน ไดแก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่มีสถาบันที่
เกี่ยวของกับการรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก
1. สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เปนหนวยงานสงเสริม สนับสนุน และ
ใหบริการแกภาคอุตสาหกรรมในดานการบริหารจัดการและอนุรักษพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึง่ ไดจดั ใหมกี ารเยีย่ มชมโรงงาน สัมมนา และหลักสูตร
อบรมตางๆ เชน
ê หลักสูตรการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน
ê หลักสูตรการวิเคราะหการใชพลังงานในเครือ่ งปรับอากาศขนาดใหญ
เพื่อการอนุรักษพลังงาน
ê หลักสูตรเทคนิคการลดคาไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมดวยการใช
ขอมูลเชิงสถิติ
ê หลักสูตรเทคนิคการอนุรักษพลังงานระบบหมอไอนํ้าและระบบ
สงจายไอนํ้าใหไดผลเปนรูปธรรม
ê หลักสูตรการเตรียมความพรอมของโรงงานอุตสาหกรรมดานการ
จัดการพลังงานตาม พรบ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ
ê หลักสูตรการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานความรอน
2. สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม เปนศูนยการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
เพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืน มีพันธกิจในการบริหารจัดการองคความรูดานสิ่งแวดลอม
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อุตสาหกรรม สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน
และผูม สี ว นไดสว นเสียอืน่ ๆ เพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และบริการวิชาการและใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรม มีการจัดหลักสูตรอบรมบุคลากรดานสิง่ แวดลอม ไมวา จะเปนนํา้ อากาศ
และกากอุตสาหกรรม จัดสัมมนา และเยี่ยมชมโรงงานทั้งในและตางประเทศ
3. สถาบันนํ้าเพื่อความยั่งยืน เปนหนวยงานที่สงเสริมใหผูประกอบการ
ดานอุตสาหกรรมมีความรูด า น การจัดการทรัพยากรนํา้ สนับสนุนใหเกิดความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนดานการจัดการ
ทรั พ ยากรนํ้ า ถ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารจั ด การทรั พ ยากรนํ้ า ไปยั ง ผู  ป ระกอบการ
ใหคําปรึกษาและเปนแหลงขอมูลดานการจัดการทรัพยากรนํ้าใหกับผูประกอบการ
และทําการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใหกับผูประกอบ
การ โดยมีการจัดหลักสูตรฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
4. สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม เปนองคกร
ที่สนับสนุนใหเกิดสังคมรีไซเคิลอยางยั่งยืน ดวยการพัฒนาศักยภาพการจัดการบรรจุ
ภัณฑใชแลวและวัสดุรีไซเคิลใหกับทุกภาคสวนอยางครบวงจร สรางความรวมมือ
ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อสงเสริมการคัดแยกบรรจุภัณฑ
ใชแลวและวัสดุรีไซเคิลอยางตอเนื่อง และเปนศูนยกลางขอมูลการจัดการบรรจุภัณฑ
ใชแลวและวัสดุรีไซเคิล โดยมีการจัดหลักสูตร โครงการ และกิจกรรมเสริมสราง
ความรูใหกับทุกภาคสวน
3.5 บทสงทาย
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ไดอธิบายวา ความเปนธรรมนั้นเกิดขึ้นไดยาก
หรือเกิดขึน้ ไมไดเลย เพราะความเปนธรรมเปนความเห็นในเรือ่ งประโยชนของตนเอง
เปนประโยชนทเี่ ห็นวาตนพึงมีพงึ ได ซึง่ ไมตรงกับของคนอืน่ เพราะคนอืน่ ก็ยอ มมีความ
เห็นในเรื่องประโยชนของเขา และเมื่อเกิดความเปนธรรมสําหรับคนใดคนหนึ่งแลว
คนอื่นก็อาจตองเสียประโยชน จึงไมเปนธรรมสําหรับคนอื่น เมื่อคนมารวมกันอยู
เปนสังคม และตางคนตางถือเอาประโยชนของตนเปนมาตรวัดความเที่ยงธรรมแลว
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ก็จะเกิดกรณีพิพาทระหวางบุคคล หรือระหวางกลุมขึ้นเสมอ ไมมีทางจะตกลงกันได
เชน นายจางก็มีความเห็นอยางหนึ่ง ลูกจางก็มีความเห็นอีกอยางหนึ่ง จึงตองหาทาง
ระงับหรือยุติขอพิพาทใหได จึงเกิดยุติธรรมขึ้น ซึ่งเปนความเปนธรรมที่ทําใหยุติกรณี
พิพาท ไมใชความเปนธรรมดั่งตราชั่ง ดวยเหตุนี้ความยุติธรรมจึงไมไดขึ้นอยูกับใจ
แตละคน แตขึ้นอยูกับตัวบทกฎหมายทั้งปวงที่กําหนดประโยชนที่แตละคนพึงมีพึงได
(วรทัศน วัชรวสี, 2012) นอกจากนี้ คุณไพบูลย วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดกลาวไว
วา ความเปนธรรมจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝาย เขามาเกี่ยวของ
รวมเจรจา รวมไตรตรอง รวมคิด รวมทํา และรวมจัดสรร โดยอาจมีรูปแบบของ
การสานเสวนา (Dialogue) ทีผ่ เู กีย่ วของรวมกันพิจารณาหาทางทีเ่ ปนธรรมทีส่ ดุ สําหรับ
ทุกฝาย (ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “ไดเวลาปฏิรูป เพื่อเศรษฐกิจที่เปนธรรม” ในงาน
สัมมนาทางวิชาการประจําป 2554 ของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
ดังนั้น การเปลี่ยนผานสูเศรษฐกิจสีเขียวจะมีความเปนธรรมกับทุกฝายก็ตอเมื่อ
นายจาง แรงงาน และผูบ ริโภค ไดมสี ว นรวมในการคัดสรรเทคโนโลยี และเจรจาจัดสรร
ผลประโยชน
การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของนานาประเทศสงผล
ใหประเทศตางๆ คํานึงถึงผลกระทบของการผลิตและการบริโภคตอสิ่งแวดลอม และ
กําหนดมาตรฐานที่เขมงวดขึ้นในสินคาที่ถูกผลิตและสงออก ซึ่งในแงหนึ่งก็สงผลดี
ตอแรงงานในแงที่ไดรับความคุมครองมากขึ้น สภาพการทํางานสงผลเสียตอสุขภาพ
ลดลง แตในอีกแงหนึ่งก็สงผลตอสถานประกอบการขนาดเล็กและกลาง และแรงงาน
ทีย่ งั ไมมคี วามพรอมในดานทักษะแรงงานและการเงินในการพัฒนาไปสูก ารผลิตทีเ่ ปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม ปญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะสีเขียวโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภาคอุตสาหกรรม พลังงาน และบริการ เชน โรงแรม และการทองเที่ยว เปนเรื่องที่
ตองมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรใหมคี วามรูใ นดานการจัดการพลังงาน การผลิต และ
การบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รัฐบาลจําเปนตองจัดการในเรื่องตําแหนงงาน
และการพัฒนาทักษะสีเขียวอยางมีบูรณาการ รวมไปถึงดูแลในเรื่องสวัสดิการและ
การคุมครองแรงงานอีกดวย
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ในปจจุบัน กระทรวงแรงงานของไทยยังไมมีมาตรการรองรับผลของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลของนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของเปนการเฉพาะ
แมจะมีการฝกอบรมอาชีพและทักษะใหม ตลอดจนการอบรมสรางผูประกอบการ
ใหกับแรงงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ แตไมเจาะจงกับการเปลี่ยนแปลง
อันเกิดจากสภาพอากาศเปนการเฉพาะ จึงอาจกลาวไดวา กระทรวงแรงงานทํางาน
เชิงรับในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สวนกระทรวงอื่นๆ ตางก็
กําหนดนโยบายและการทํางานตามบทบาทความรับผิดชอบของตนเปนหลัก ขาดการ
เชื่อมโยงระหวางกัน โดยการพัฒนาฝมือแรงงานสวนใหญเกิดขึ้นโดยภาคเอกชนเปน
หลัก ทําใหมีขอจํากัดที่สําคัญคือ ครอบคลุมเฉพาะแรงงานในระบบเทานั้น แรงงาน
นอกระบบจํานวนมากยังขาดการพัฒนาฝมือและการคุมครอง และเนื่องจากยังไมมี
การทํางานรวมกันระหวางกระทรวงตางๆ อยางมีบูรณาการ จึงขาดการวางแผนดาน
แรงงานเพื่อรองรับเศรษฐกิจสีเขียวอยางรวมศูนยและเปนระบบ และทําใหยังไมมี
นโยบายหรือมาตรการการถายโอนผลประโยชนจากผูไดรับประโยชนจากเศรษฐกิจ
สีเขียวเพื่อชดเชยใหกับผูเสียประโยชน ซึ่งจําเปนตองพิจารณาอยางมีสวนรวมของ
ทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาไปมีสวนรวมขององคกรลูกจางหรือ
สหภาพแรงงานในกระบวนการออกแบบและขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของประเทศไทย
รัฐบาลอาจนําขอเสนอการจัดตัง้ สํานักพัฒนาทักษะทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
(National Green Skills Oﬃce) ภายใตกระทรวงแรงงาน กลับมาพิจารณาใหมอีกครั้ง
เพื่อจะไดมีศูนยกลางในการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ และ
สามารถทําการวิเคราะหอปุ สงคและอุปทานของตลาดแรงงานสีเขียวใหสอดคลองกัน
มากขึ้น เพื่อใหสามารถทํางานเชิงรุกดานแรงงานในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศไดอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมแรงงานทั่วทุกกลุม โดยเฉพาะแรงงาน
นอกระบบ ที่ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องโลกรอน การพัฒนาทักษะสีเขียว
และการเขาถึงสวัสดิการตางๆ มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการศึกษาวิจัยถึง
ผลกระทบที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสียลงรายละเอียดในแตละอุตสาหกรรม เพื่อให
สามารถออกแบบนโยบายและมาตรการตางๆอยางมีสวนรวมจากทุกฝาย และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหพัฒนาไดอยางยั่งยืนและเปนธรรม
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บทที่ 4
สรุปความเห็นของผูที่เกี่ยวของ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และดานแรงงาน
4.1 ประเด็ น ท า ทายของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศต อ แรงงานใน
ประเทศไทย
ประเด็นทาทายตอผลกระทบตอแรงงานในประเทศไทยอันเนือ่ งจากนโยบาย
ของรัฐในดานการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สามารถสรุปไดอยางนอย 7 ประการ
ไดแก
(1) ถาเกษตรกรไทยไมสามารถปรับตัวฯ (หรือการไมมภี มู คิ มุ กัน หรือ การไม
ปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) จะทําใหมีผลผลิตทางการ
เกษตรลดลง และ มีรายไดนอย ซึ่งจะสงผลใหผลผลิตปอนโรงงานนอย และ ไมมี
กําลังซื้อสินคาและบริการ (ภาคอุตสาหกรรมและบริการซบเซา)
(2) การย า ยถิ่ น ฐานของประชาชนที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากผลพวงของ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ จะทําใหธรุ กิจในพืน้ ทีต่ อ งปรับตัว หรือยายถิน่ ฐาน
ดวยเชนกัน เชน ธุรกิจทองเที่ยว ธุรกิจดานพืชผลทางการเกษตร
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(3) หากแรงงานไทยมีภูมิคุมกันดานสุขภาพนอย จะทําใหประสิทธิภาพการ
ทํางานลดลง
(4) การพัฒนาทักษะการทํางานของแรงงาน มีความยืดหยุนนอย เนื่องจาก
ขาดศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือเปลี่ยนอาชีพ เชน แหลงเงินทุนเพื่อเปน
ผูประกอบรายยอยมีจํากัด และผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมขาดความรู
ความเขาใจในบริบทของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (วิสัยทัศน
ในระยะสั้น)
(5) นโยบายลดโลกรอนจะทําใหเกิดความตองการแรงงานในอุตสาหกรรม
ใหมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(6) การรณรงคใหอตุ สาหกรรมทีป่ ลอยกาซเรือนกระจก ตองจัดหามาตรการ
หรืออุปกรณลดการปลอยกาซเรือนกระจก หรือ การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ซึ่งเปนการสรางตนทุนใหแกผูประกอบการไทยสูงขึ้น อาจจะสงผลใหบางโรงงาน
ตองปดกิจการลงหรือยายฐานการผลิตได ถา (ก) ผูประกอบการไมสามารถปรับตัวได
(ทั้งดานการเงินและเทคโนโลยี) (ข) ความสามารถในการแขงขันในตลาดตางประเทศ
ของผูประกอบการไทย นอย หากเปรียบเทียบกับผูประกอบการในประเทศที่ไมมี
มาตรการดานลดการปลอยกาซเรือนกระจก และ (ค) แรงงานไทย ไมมีศักยภาพ
ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(7) มาตรการลดโลกรอนอาจทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้าในตลาดแรงงาน
แรงงานทีไ่ ดรบั ผลกระทบทางลบโดยตรงหรือแรงงานทีม่ ที กั ษะไมสอดรับกับเทคโนโลยี
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จะมีคาจางและโอกาสในการทํางานที่ตํ่าลงกวาแรงงาน
กลุมอื่นๆ
อยางไรก็ดี ความทาทายดังกลาวยังคงเปนเรื่องใหมสําหรับสังคมไทย
เนื่องจากยังไมมีการถกเถียงหารือรวมกันอยางกวางขวาง ดังนั้น ขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นทาทายดังกลาวจึงไดนําไปหารือในการประชุมกลุมยอยเฉพาะจํานวน 2 ครั้ง
โดยแบงกลุมเปาหมายออกเปน 2 กลุมใหญ (ประชุมกลุมละ 1 ครั้ง) ไดแก กลุมแรก
คือ ตัวแทนหนวยงานที่เปนผูออกนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และดานแรงงาน ตัวแทนหนวยงานจากภาคธุรกิจ (เชนสภาหอการคาแหงประเทศไทย
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สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) และ ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา กลุม ทีส่ อง คือ
ตัวแทนหนวยงานของฝายแรงงาน และตัวแทนหนวยงานขององคกรพัฒนาเอกชนที่
เกี่ยวของกับประเด็นดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากศและดานแรงงาน
วัตถุประสงคของการจัดการประชุมกลุมยอยเฉพาะ คือ (1) เพื่อใหนักวิจัย
นําเสนอบทวิเคราะหและมุมมอง (เบือ้ งตน) ของพันธกรณีระหวางประเทศของไทยใน
การบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่มีผลกระทบตอแรงงานใน
ประเทศไทย (2) เพือ่ ใหนกั วิจยั ไดรบั ขอมูลและขอคิดเห็นของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของใน
เรื่องผลกระทบ (impact) ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอแรงงาน และ (3)
เพื่อใหนักวิจัยไดรวบรวมขอคิดเห็นดานโยบายของภาครัฐ (policy) ที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอแรงงาน
4.2 สรปุ ความเห็นของผูท เี่ กีย่ วของระหวางความเชือ่ มโยงเรือ่ งการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศกับดานแรงงานในบริบทของประเทศไทย
การประชุมระดมสมองกลุมเฉพาะ ครั้งที่ 1 (16 มิถุนายน 2560) กําหนด
กลุมเปาหมายเปนกลุมแรก คือ ตัวแทนหนวยงานที่เปนผูออกนโยบายดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและดานแรงงาน ตัวแทนหนวยงานจากภาคธุรกิจ และ
ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา จํานวน 17 ราย
ผลการประชุมสรุปสาระสําคัญได 3 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศตอแรงงาน
ในประเทศไทย
ผูแ ทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไดใหขอ มูลวามีการทําวิจยั
เกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอแรงงานในภาคเกษตรอยู
บาง ซึ่งพบวาผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีทั้งผลดีและไมดี เชน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทําใหแรงงานในภาคเกษตรกรรมลดจํานวนลง
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แตกต็ อ งใชเทคโนโลยีมากขึน้ ซึง่ จะทําใหภาคเกษตรของไทยทันสมัยมากขึน้ หรือกรณี
ในสภาวะการณนํ้าแลงทําใหกลุมเกษตรกรบางรายตองแยงชิงนํ้ากัน หนาที่ของภาค
รัฐคือเตรียมนโยบายรับมือใหทนั เวลาเพือ่ ลดผลกระทบ ภาครัฐจะตองมองไปขางหนา
และมองหลายมิติ ทั้งนี้ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลระยะ
ยาวมาก ซึง่ ในชวงเวลาเดียวกันนัน้ ยอมมีผลกระทบดานอืน่ ๆ เกิดขึน้ พรอมกันไปดวย
ไมวา จะเปนเทคโนโลยี รสนิยม และความตองการของผูบ ริโภค ในระยะสัน้ จึงประเมิน
ไดยากมากวาผลกระทบของภาวะโลกรอนตอแรงงานเปนอยางไร โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณประเมินผลตางๆโดยพิจารณาจากรายไดและความเปนอยูข องเกษตรกร
มิไดศึกษาถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยตรง
ผูแทนจากสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ใหขอมูลวา
ในประเทศไทยยังมีงานศึกษาในเรือ่ งนีน้ อ ย แตในตางประเทศพบวาสภาพภูมอิ ากาศ
ที่เปลี่ยนไปมีตอผลิตภาพแรงงานที่ยากจนมากกวาแรงงานที่มีรายไดสูง เนื่องจาก
ขาดแคลนเงินทุนหรือมีปญหาการเขาถึงแหลงทุน (สถาบันการเงิน) ทําใหไมสามารถ
ซื้อเครื่องมือสําหรับใชในการปรับตัว (adaptation) ทั้งนี้ ผลกระทบนาจะแบงเปน 2
สวน คือ (ก) ผลจากการบรรเทาปญหา (mitigation) ไดแก การเคลื่อนยายแรงงานจาก
สาขาอุตสาหกรรมทีห่ ดตัวลงเนือ่ งจากนโยบายการควบคุมการปลอยกาซเรือนกระจก
เชน อุตสาหกรรมฟอสซิลไปยังอุตสาหกรรมทีข่ ยายตัว ไดแก Green Jobs ตางๆ และ
(ข) ผลจากการปรับตัว (adaptation) ไดแก เปลี่ยนอาชีพ เชน แรงงานจากภาค
เกษตรกรรมอาจยายไปยังอาชีพอื่น ซึ่งเปนการสรางโอกาส ในการเลือกงาน แตจะมี
แรงงานที่ไมสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงไดยอมตองมีนโยบายรัฐที่คอย
รองรับในสวนนี้ เชน การคุมครองทางสังคม
นอกจากนี้ ควรสงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางเศรษฐกิจ (economic
diversification) ทั้งในสวนของกลุมสาขาอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงานที่จะ
ประสานงานกันในการปรับเปลี่ยนทักษะใหทันสมัยและสามารถทํางานใหมได
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ประเด็นที่ 2 นโยบายของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มีเปาหมายในการลดการใชเชือ้ เพลิง
ฟอสซิล และมีเปาหมายในการสงเสริมการคาเสรี (ยกเวนภาษีศุลกากร) ของสินคา
เพื่อสิ่งแวดลอม ตามขอตกลงการคาขององคการการคาโลก (WTO) เกี่ยวกับสินคา
เพื่อสิ่งแวดลอม (environmentally friendly goods) แตการเจรจาการคาดังกลาว
ยังไมคืบหนามากนักเนื่องจากหลักเกณฑในการแยกแยะสินคาเพื่อสิ่งแวดลอมกับ
สินคาทั่วไปยังไมมีความชัดเจนโดยคุณลักษณะภายนอกและการใชประโยชน
อยางไรก็ดี ในปจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมไดพยายามขับเคลื่อนทั้งในแง
ของการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตาม
แนวโนมของนานาชาติ และเดินหนาสูการเปนอุตสาหกรรมในยุค Thailand 4.0 ตาม
นโยบายของรัฐบาล ทัง้ นี้ การปรับตัวของอุตสาหกรรมยังไมสามารถบอกไดชดั เจนวา
มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ เปนเพราะการพัฒนาใหเปน
ไปตามกระแสของประชาคมโลก
กระทรวงแรงงาน มีมาตรการเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะ
เปนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยกระทรวง
แรงงานไดพยายามหาแนวโนมอาชีพใหมที่ผูประกอบการตองการ โดยรวมมือกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายในดานการเตรียมการรับมือ
สําหรับแรงงานทีจ่ ะตกงาน หากแรงงานอยูใ นระบบประกันสังคมสามารถขอเงินชดเชย
หลังจากตกงานได 3 เดือนกรณีที่ลาออก และ ไดรับเงินชดเชย 6 เดือนกรณี
ถูกเลิกจาง
สําหรับการยายงาน ปจจุบนั แรงงานนอกระบบเปนแรงงานทีเ่ คยอยูใ นระบบ
มากอนเนื่องจากมีอิสระและในบางกรณีไดคาตอบแทนสูงกวา แรงงานในระบบ แต
หากลักษณะของงานเปนงานหนักหรืออยูใ นสภาพทีส่ กปรก แรงงานไทยไมทาํ จึงตอง
ใชแรงงานตางดาว ซึ่งอาชีพที่นิยมของคนไทยคือขับแท็กซี่ เนื่องจากมีอิสระ และ
อยูในรถไมตองทนกับสภาพอากาศรอน แรงงานไทยที่สามารถทํางานหนักมักเลือก
เดินทางไปทํางานตางประเทศ เชนประเทศเกาหลี
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นโยบายเชิงรุกของกระทรวงแรงงานในการสรางงานไดแก การอบรมให
ความรูและการแนะแนวอาชีพการงาน แตในแรงงานวัย 40 ปขึ้นไปมักมีการปรับตัว
ไดชา การอบรมใหความรูมักไมไดผลในระยะยาว บางกรณีมีการอบรมสรางอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได การอบรมสรางผูประกอบการ แตเมื่อจบการอบรมไปแลว แรงงาน
ทีผ่ า นการอบรมมักกลับเลือกทีจ่ ะทํางานแบบเดิม เนือ่ งจากมีความคุน เคยและไมแนใจ
วาจะมีตลาดรองรับงาน แรงงานสวนใหญจะยอมรับและทําตาม เมือ่ พบวามีผปู ระสบ
ความสําเร็จ แตการทําตามมักจะนํามาซึ่งสินคาที่เหมือนๆ กันและเกิดปญหาสินคา
ลนตลาด
ประเด็นที่ 3 ขอเสนอแนะเกีย่ วกับวิธกี ารศึกษาเนือ่ งจากกรอบการศึกษา
ที่กวางเกินไป
(1) ควรเริ่มจากศึกษาเปนรายสาขา (sector) จากนั้นวิเคราะหวา สาขาการ
ผลิต (sector) ใดที่ไดรับผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ แลวจึงศึกษาเชิงลึกลง
ไปในผลกระทบตอแรงงาน ซึ่งจะทําใหเห็นภาพชัดเจนขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ในแตละภาคการผลิตมีการปรับตัวตางกัน
ผลกระทบตอแรงงานที่จะเห็นผลชัดเจนนาจะเปน (ก) ภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรที่ตองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ (ข) อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีความเขมขนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม จะทําให
กรอบการวิเคราะหแคบลง และ (ค) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจาก
อุณหภูมิที่สูงขึ้น พายุที่เขามาในประเทศไทยบอยขึ้น เปนตน
นอกจากนี้ การศึกษายังไมมีขอมูลเชิงตัวเลข หากจะไดผลชัดเจนควรเปน
การศึกษาเชิงตัวเลขเพื่อใหไดคําตอบที่ชัดเจนขึ้น
(2) นิยามของการเปลีย่ นผานอยางเปนธรรม (just transition) ยังกวางเกินไป
ควรใหนิยามที่ชัดเจน เนื่องจากบางนโยบายที่เปนธรรมตอแรงงานอาจไมเปนธรรม
ตอผูประกอบการ เชน
(ก) การปรับเปลี่ยนทักษะของแรงงานเปนธรรมหรือไม
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(ข) การจายเงินชดเชยกรณีที่แรงงานตางดาวตองถูกสงกลับตามกฎหมายที่
รัฐบาลกําหนดมีความเปนธรรมหรือไม ทั้งๆที่ผูประกอบการไมไดเปนผูเลิกจางแต
จําเปนตองเลิกจางเนื่องจากครบเงื่อนเวลาของการทํางานของแรงงาน แตกลับตอง
จายคาชดเชยตามทีร่ ฐั บาลกําหนด ในกรณีนจ้ี ะเห็นวารัฐบาลพยายามสรางความเปน
ธรรมแกแรงงานแตกลับสรางตนทุนซึง่ ไมเปนธรรมใหกบั ผูป ระกอบการ นอกจากนีย้ งั
มีประเด็นเกีย่ วกับพระราชบัญญัตโิ รคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดลอมทีม่ งุ หวัง
ใหผูประกอบการดูแลชดเชยลูกจางรวมทั้งประชาชนโดยรอบที่ไดรับผลกระทบ
จากการประกอบกิจการซึง่ การกําหนดกฎเกณฑบางครัง้ ไมเปนธรรมกับผูป ระกอบการ
เทาใดนัก
2560)

สรุปประเด็นความเห็นของผูที่เกี่ยวของ (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน

(1) การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ มีผลกระทบตอแรงงานจากผลของการ
บรรเทาปญหาดวยการยายงานและผลของการปรับตัวดวยการเปลี่ยนทักษะอาชีพ
(2) ผลกระทบตอแรงงานมาจากหลายปจจัย นอกเหนือจากการเปลีย่ นแปลง
ของสภาวะภูมิอากาศ เชน เทคโนโลยี เปนตน
(3) การกําหนดความเปนธรรม เปนเรือ่ งลึกซึง้ และตองใหความหมายทีช่ ดั เจน
(4) การกําหนดนโยบายและการทํางานของหนวยงานรัฐเปนไปตามบทบาท
ความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน
(5) การศึกษาควรศึกษาเปนรายอุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดความชัดเจน
4.3 สรุปความเห็นของกลุม ตัวแทนแรงงานของไทยภายใตบริบทการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ
การประชุมระดมสมองกลุม เฉพาะ ครัง้ ที่ 2 (28 สิงหาคม 2560) กําหนดกลุม
เปาหมายเปน ตัวแทนหนวยงานดานแรงงาน และตัวแทนองคกรแรงงาน (ทั้งแรงงาน
ในระบบและแรงงานนอกระบบ) จํานวน 19 ราย
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ผลการประชุมสรุปสาระสําคัญได 5 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ภาคเกษตรกรรม
(ก) รัฐขาดขอมูลทีแ่ มนยําเกีย่ วกับพืน้ ทีก่ ารทําเกษตรของเกษตรกร เกษตรกร
ขาดขอมูลในการผลิต ควรใหกํานันผูใหญบานซึ่งเปนบุคคลในพื้นที่เก็บขอมูลวา
เกษตรกรปลูกพืชอะไร เปนพื้นที่เทาไหรเพื่อใหเกิดการสื่อสารขอมูลระหวางรัฐและ
เกษตรกรอยางถูกตอง และนําไปสูการบริหารจัดการนํ้าและทรัพยากรอื่นๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
(ข) การทําเกษตรกรรมขาดการเก็บกักนํ้าในพื้นที่ ควรมีพื้นที่ในการกักเก็บ
นํา้ แตปจ จุบนั การทีจ่ ะรวบรวมพืน้ ทีม่ าสรางแหลงเก็บนํา้ เพือ่ สวนรวมเปนสิง่ ทีย่ ากมาก
สาเหตุของภัยแลงและนํ้าทวมอีกประการหนึ่งคือปาไมลดลง ควรมีการเพิ่มพื้นที่ปา
เพื่อดูดซับนํ้า โดยสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกไมยืนตนที่มีราคาสูง เนื่องจากไมยืนตน
เหลานี้สามารถนํามาคํ้าประกันเงินกูได จะชวยลดการถูกยึดที่ดินทํากินและไมมี
การยายถิ่นฐาน
(ค) ภัยพิบตั ธิ รรมชาติตอ ภาคเกษตร พืชการเกษตรในภาคอีสาน เชนการปลูก
ยางพาราเชิ ง พาณิ ช ย ต น พั น ธุ  จ ะไม มี ร ากแก ว เนื่ อ งจากเกิ ด จากการตอนกิ่ ง
เพื่อนําไปปลูก ทําใหปจจุบันเมื่อฝนตกเกิดปญหาดินโคลนถลมไดงายมาก
(ง) การทําเกษตรกรรมปจจุบันเปนเกษตรพันธสัญญา รัฐบาลตองควบคุม
การบุกรุกและเผาปา การทําไรสว นใหญทาํ ตามความตองการวัตถุดบิ ของนายทุนขนาด
ใหญ การปลูกขาวโพดบนภูเขาไมใชเพื่อการบริโภคแตเปนไปเพื่อปลูกขาวโพดเลี้ยง
สัตวสงเขาโรงงานขนาดใหญ รัฐบาลทราบดีวาสาเหตุแทจริงของการเผาปาคืออะไร
แตรัฐบาลกลับเลือกดําเนินคดีกับชาวบานแตมองขาม สาเหตุที่มาจากนายทุนซึ่งมี
สวนสําคัญตอการบุกรุกปาและทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ แต
เกษตรกรและชาวบานกลับตองเปนผูรับผลทางกฎหมายและผลจากสภาพอากาศที่
เปลีย่ นแปลงไป ผลทีเ่ กษตรกรไดรบั ทีเ่ ห็นไดชดั คือมีปลาบางสายพันธุท เี่ ลีย้ งในกระชัง
เปนหมันเนื่องจากอุณหภูมิของนํ้าเปลี่ยนไป
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ประเด็นที่สอง

ภาคอุตสาหกรรม

(ก) อุตสาหกรรมยานยนต ชวงสถานการณนาํ้ ทวมในป 2554 มีการเลิกจาง
แรงงานไมตํ่ากวา 10,000 คน โดยโรงงานเลือกใชวิธียายแรงงานใหไปทํางานในพื้นที่
อืน่ หากแรงงานไมสามารถยายไปทํางานทีอ่ นื่ ไดกจ็ าํ เปนตองลาออก สิง่ นีเ้ ปนตัวอยาง
ทีเ่ ห็นไดชดั วาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศมีผลตอแรงงานมาก หากประเทศไทย
มีนํ้าทวมเกิดขึ้นอีกครั้ง จะมีแรงงานอีกจํานวนหนึ่งตองถูกเลิกจางอยางแนนอน
การจัดการระบบชลประทานของรัฐไมสามารถรับมือตอภัยแลงและนํ้าทวมไดอยาง
เหมาะสม
นอกจากนี้ แรงงานยังไมเขาใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แมวา สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จะเปนภัยทีส่ ง ผลตอการทํางานของแรงงาน ปจจุบนั รัฐบาลพยายาม
เปลีย่ นแปลงใหประเทศไทยใชเทคโนโลยีการผลิตขัน้ สูง แตแรงงานยังไมมคี วามรูค วาม
เขาใจในเทคโนโลยีขั้นสูงไดอยางเพียงพอ ทําใหบริษัทตองมีวิทยาลัยของตนเอง ใน
อนาคต รถยนตจะกลายเปนรถยนตไฟฟาและใชระบบอัตโนมัติ งานจะซับซอนขึ้น
แรงงานตองมีการเตรียมตัวตอการเปลีย่ นแปลง ตัวอยางเชน บริษทั โตโยตาจะเปลีย่ น
จากการผลิตรถยนตไปผลิตหุนยนต ซึ่งเปนสิ่งที่บริษัทโตโยตาถนัด แรงงานใน
อุตสาหกรรมรถยนตบางสวนตองถูกเลิกจาง บริษัทจําเปนตองเลือกแรงงานบางสวน
ที่จะเดินไปกับบริษัทได “โครงการจําใจจาก” ตองเกิดขึ้นแนนอน เพราะอุตสาหกรรม
รถยนตจะมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากสาเหตุของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป รวมทั้ง
นโยบายดานสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปดวย
ในอนาคตคาดวาแรงงานในสวนของรถยนตทมี่ เี ครือ่ งยนตใชนาํ้ มันจะตกงาน
อยางแนนอน ตัวอยางที่เห็นไดชัดที่สุดคือแรงงานในสวนของการผลิตถังนํ้ามันและ
ทอไอเสียจะตกงานแนนอน รถยนตในอนาคตทีใ่ ชไฟฟาจะมีจาํ นวนชิน้ สวนลดลงทําให
แรงงานจํานวนมากที่เคยอยูในระบบการผลิตชิ้นสวนรถยนตตองตกงาน
อยางไรก็ตาม ผูเขารวมประชุมบางทานมองวาแรงงานไทยมีความสามารถ
พิเศษในการปรับตัวรับเทคโนโลยีใหม ไมวาจะเปนดานชางหรือการเรียนรูเพื่อให
สามารถใชงานหรือผลิตสินคาไดทันกับเทคโนโลยีใหมที่จะเขามาได และไมจําเปน
ตองตกงาน
87

A Study on Just Transition: Preliminary Study on Impact of Climate Change on Labour in Thailand

(ข) อุตสาหกรรมกอสราง แรงงานกอสรางในประเทศไทยมีสภาพแวดลอม
ในการทํางานยํ่าแยมาก แรงงานตองอยูภายใตสภาพแวดลอมที่รอนจัด ตองเผชิญ
แดดรุนแรงเปนเวลานาน มีโอกาสเกิดภาวะ Heat Stroke สูง ในปจจุบนั แรงงานกอสราง
มีวันที่เหมาะสมในการทํางานลดลง สาเหตุเกิดจากจากสภาพแดดที่รอนจัด ทําให
ชั่วโมงที่เหมาะสมตอการทํางานลดลง นอกจากนี้ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ
เชน ฝนตกไมเปนฤดูกาล ยังมีผลใหวันที่เหมาะสมตอการทํางานลดลง
(ค) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ปจจุบันกระบวนการผลิตดานสิ่งทอยังมีการใช
พลังงานถานหินโดยที่ไมมีการติดตั้งอุปกรณดักควันกาซซัลเฟอรเนื่องจากตนทุนสูง
และอุตสาหกรรมอยูใ นชวงการขยายกิจการผลิต จึงทําใหมคี วามตองการใชแรงงานใน
การแบกกอนถานหินมาผสมกับไมเพื่อผลิตพลังงานสําหรับใชในโรงงาน ดังนั้น
หากโรงงานยังไมหันไปใชเชื้อเพลิงดานอื่น (เชนพลังงานหมุนเวียน) การปลอยกาซ
เรือนกระจกก็จะเพิ่มตามการขยายตัวของกิจการ
(ง) อุตสาหกรรมผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิง เนื่องจากบางบริษัทไมไดผลิตแต
พลังงานฟอสซิลอยางเดียว แตผลิตพลังงานทดแทนและทําธุรกิจดานอื่นดวย ดังนั้น
มาตรการหรือนโยบายการลดกาซเรือนกระจกของภาครัฐจึงไมไดกระทบการจางงาน
มากนัก การลดงานทีเ่ กีย่ วกับฟอสซิลจะเกิดแบบคอยเปนคอยไปและพอดีกบั พนักงาน
ที่คอยๆเกษียณอายุไป
(จ) ขยะอุตสาหกรรม เปนอันตรายตอชุมชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะใน
กรณีที่แรงงานนํางานกลับมาทําที่บาน แรงงานมักจะไมแยกขยะ นอกจากนี้ สําหรับ
เทศบาลหรือชุมชนควรปรับปรุงรถเก็บขยะใหมีการแยกประเภทขยะดวย
ประเด็นที่สาม ภาคบริการ
ภาคบริการไดรับผลกระทบบาง แตยังไมสามารถสรุปผลกระทบไดอยาง
ชัดเจน ตัวอยางเชน การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศมีผลกระทบตอแหลงทองเทีย่ ว
เชน อุณหภูมิที่รอนขึ้นทําใหวันที่หนาวเย็นในภาคเหนือลดลง สวนในภาคใตตองมี
การปดเกาะเพื่อพื้นฟูปะการังและพันธุสัตวนํ้า นอกจากนี้ ยังมีประเด็นผลกระทบ
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จากความขาดแคลนไฟฟาในจังหวัดทองเทีย่ วทีต่ อ งใชไฟฟามากขึน้ แตยงั ไมสามารถ
หาขอสรุปเกี่ยวกับแหลงพลังงานได หากเกิดปญหานํ้าทวมจะทําใหการเดินทาง
ทองเที่ยวยากลําบาก แตการเปลี่ยน-แปลงสภาพภูมิอากาศก็อาจมีผลทางบวก
ตอภาคบริการ ไมวาจะเปนบริการโรงแรม สระวายนํ้าหรือสถานที่พักผอนในภาคใต
ที่อาจจะไดรับผลดีในปที่มีอากาศรอนเปนเวลานานก็เปนได
ประเด็นที่สี่ การอพยพยายถิ่น
การอพยพยายถิ่นของแรงงานไมสามารถทําไดทันทีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยการอพยพยายถิ่นสวนใหญไมไดมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศเปนปจจัยหลัก แตมาจากอัตราคาจางและคาครองชีพทีแ่ ตกตางกันในแตละ
ทองที่
หากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นแรงงานไมสามารถอพยพยายถิ่นไดทันที เนื่องจากยัง
มีทรัพยสนิ ทีห่ ามาตลอดชีวติ ทีต่ อ งดูแล การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศเปนไปเพียง
ชั่วคราวและไมหนักหนาถึงขั้นที่แรงงานไมสามารถดํารงชีวิตอยูได คาดวาแรงงาน
ไมอพยพอยางแนนอน นอกจากอัตราคาจางในแหลงใหมสูงพอใหมีแรงจูงใจในการ
ยายถิ่น
ประเด็นที่หา นโยบายดานแรงงาน
การดําเนินงานของรัฐขัดกับนโยบายการสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม เชน
โครงการของรัฐยังมีการใชพลังงานถานหิน นอกจากนี้ นโยบายรัฐในดานการแรงงาน
ในกรณีทเี่ กีย่ วของกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศยังไมมกี ารกําหนดขึน้ เปนการ
เฉพาะ เชน การชดเชยกรณีถูกเลิกจางในกรณีทั่วๆไปกับกรณีนํ้าทวมไมแตกตางกัน
แรงงานมีความเห็นวา การเลิกจางที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีผล
กระทบรุนแรงกวาการถูกเลิกจางในกรณีปกติทําใหเงินชดเชยที่ไดรับจากภาครัฐ
ไมเพียงพอ
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4.4 สรุปความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานตอไปในประเด็นดานการ
เปลี่ ย นผ า นที่ เ ป น ธรรมต อ แรงงานภายใต น โยบายและมาตรการด า นการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
การประชุมนําเสนอผลการทบทวนแนวคิด ขอมูลเชิงนโยบายและมาตรการ
ดานแรงงานและดานการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ รวมทัง้ ผลการศึกษาทีเ่ กีย่ วของ
กับเกษตรกรดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ ตัวแทนหนวยงานดาน
แรงงาน และตัวแทนองคกรเอกชน จํานวน 39 ราย
ผลการประชุมสรุปสาระสําคัญ 4 ประการทีเ่ กีย่ วกับแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคมไทยมากขึ้น ไดแก
ประการที่หนึ่ง ดานเกษตรกรรม
การพัฒนาเกษตรกร (รายบุคคล) และการสงเสริมการรวมกลุมเกษตร
ใหมีความเขมแข็งทั้งดานวิชาการและดานการตลาด ใน 4 ดาน ไดแก
(1.1) การลดตนทุนใหเกษตรกร เนื่องดวยเกษตรกรสวนใหญเผชิญกับ
คาใชจา ยทางการเกษตรทีส่ งู และสวนใหญอยูใ นฐานะยากจน อีกทัง้ พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
สวนใหญยงั อยูน อกเขตชลประทานหรือไมมศี กั ยภาพในการพัฒนาระบบชลประทาน
ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
(1.2) การจัดหาสวัสดิการสังคมใหแกเกษตรกร เชน การเขาถึงประกันสังคม
เนื่องจากเกษตรกรและญาติสวนใหญทํางานในระดับพนักงานลูกจาง ในภาคไมเปน
ทางการหรือนอกระบบ (informal sector) ดังนั้น โอกาสการเขาถึงสวัสดิการสังคม
ที่เหมาะสมจะมีนอย อีกทั้ง เกษตรกรและแรงงานนอกระบบมีโอกาสจะเผชิญ
ความเสี่ยงดานสุขภาพสูง (เพราะตองทํางานหนัก ทํางานหลายชั่วโมง และทํางาน
ที่มีความอันตราย) รวมทั้ง การเขาถึงระบบการศึกษาของบุตรหลาน (เพราะโรงเรียน
อยูหางไกล คาใชจายในการไปโรงเรียนสูง และ การเขาถึงเทคโนโลยีดานการศึกษามี
ตนทุนสูง) รวมทั้ง การปองกันปญหาทุโภชนาการของเด็กและเยาวชนในครอบครัว
เกษตรกรและแรงงานที่ยากจน เปนตน
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(1.3) การจัดหาอาชีพเสริมใหเกษตรกร เพื่อบรรเทาปญหาดานรายไดของ
ครัวเรือนหรือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือปญหานํ้าทวมหรือ
ภัยแลงทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ บอยครัง้ เนือ่ งจากเกษตรกรไทยสวนใหญยงั อยูใ นภาวะเปราะ
บางตอความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เชน อาชีพนอกภาคเกษตร
(ผลิตภัณฑถักทอ จักรสาน อาหาร บริการทองเที่ยว ฯลฯ)
(1.4) การพัฒนากลุมเกษตรกรใหเขมแข็งมากขึ้น เนื่องจากกลุมเกษตรกรยัง
ขาดองคความรูหลายดาน ไดแก ดานการตลาดในการจําหนายสินคาชุมชน (เชน
OTOP) หรือสินคาของวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ เชน การ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เปนตน และ ดานกําหนดระยะเวลาการออกดอก
ออกผลใหเหมาะสมกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป
ประการที่สอง ดานบุคลากรแรงงานอุตสาหกรรม
เนือ่ งดวยแรงงานสวนใหญอยูใ นภาคนอกระบบ (informal sector) ประมาณ
22 ลานคน โดยเพียง 2 ลานคนเทานั้น ที่สามารถเขาถึงสวัสดิการของประกันสังคม
สวนอีก 20 ลานคน ยังไมสามารถเขาถึงประกันสังคมของภาครัฐได ดวยเหตุปจจัย
หลายประการ นอกจากนี้ แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตประมาณ 2.5 แสนคน รวม
ทั้งสมาชิกในครอบครัวประมาณ 5 แสนคน (รวมทั้งสิ้นประมาณ 1 ลานคน) นั้นจะ
ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางดานอาชีพอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องดวยแนวทาง
การผลิตยานยนตจะเปนยานยนตทเี่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอมมากขึน้ (ทัง้ ในกระบวนการ
ผลิตและการใชยานยนต) ซึ่งจะสงผลกระทบของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตชิ้น
สวนและเครือ่ งยนต เชน การปรับเปลีย่ นจากเครือ่ งยนตทใี่ ชนาํ้ มัน มาเปนเครือ่ งยนต
ที่ใชกําลังไฟฟา (electric car) จะสงผลกระทบตอการใชชิ้นยานยนตลดลงจาก 2,000
ชิน้ เปน 300 ชิน้ กลุม แรงงานในสาขาการผลิตถังนํา้ มัน ทอไอเสียและเครือ่ งยนตอาจ
จะถูกเลิกจางเพราะไมมีความตองการใหผลิตชิ้นสวนดังกลาวอีกตอไปหรือยอด
จําหนายลดลง กลุม แรงงานเหลานีอ้ าจจะตองปรับเปลีย่ นงานใหมหรือตองเรียนรูง าน
ประเภทใหม เปนตน
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ถึงแมวาปจจุบัน หนวยงานของภาครัฐหลายแหงไดมีสวนในการกํากับดูแล
สวัสดิการของแรงงานทั้งในภาคทางการ (formal sector) และภาคไมเปนทางการ
(informal sector) เชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสวัสดิการแรงงาน กองทุนประกัน
สังคม กองทุนเพื่อผูรับงานไปทําที่บาน (กูไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณในการผลิตหรือ
ขยายการผลิตเพื่อสรางอาชีพ และสรางรายไดใหกับผูรับงานไปทําที่บาน) โครงการ
เสริมสรางสุขภาพแรงงาน และปองกันโรคจากการทํางานสําหรับกลุมแรงงานนอก
ระบบอาชีพรับจางทัว่ ไป (ภายใตกองทุนสุขภาพตําบล)โครงการสุขภาพของแรงงานใน
สถานประกอบการขนาดเล็ก (เพื่อกาวเขาสูธุรกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม) เปนตน
แตขอบเขตการชวยเหลือแรงงานนอกระบบอาจจะยังไมชี้ชัดในประเด็นดานการปรับ
เปลี่ยนอาชีพที่เปนผลสืบเนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ดังนั้น แรงงานทุกคน ทั้งในภาคทางการหรือในระบบ (formal sector) และ
ภาคนอกทางการหรือนอกระบบ (informal sector) ควรตองมีการปรับตัวเพื่อรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะสงผลกระทบตอสวนบุคคลและกลุมอาชีพ
ตางๆ ดังนั้น จึงจําเปนตองเสริมสรางศักยภาพของแรงงานในการรับมือกับเรื่องดัง
กลาวไดในอนาคตอันใกล อยางนอย 4 ดาน ไดแก
(2.1) การสรางความรูและความเขาใจใหแกแรงงานรายบุคคล (individual
awareness) โดยเฉพาะประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับคาใชจา ยของตนเองและครอบครัว เชน
สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานและที่อยูอาศัยที่เปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทําใหตองพึ่งพิงเครื่องใชไฟฟา (พัดลมหรือเครื่องปรับ
อากาศ) และสภาพอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงอาจทําใหผลผลิตทางการเกษตรลดลง สงผล
ใหรายไดทางการเกษตรนอยลง หรือ ขาดแหลงอาหารของครอบครัว เปนตน
หากแม แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 25582593 จะมีมาตรการสรางความตระหนักรูใ หแกประชาชน แตหากมาตรการสรางความ
ตระหนักรูยังไมสามารถดําเนินการไดอยางทั่วถึง ยอมสงผลตอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทีล่ า ชา ดังนัน้ มาตรการสรางความรูค วามเขาใจแกแรงงานรายบุคคลจึงควร
ดําเนินการอยางทันที (ระยะสั้น) ควรจะเปนเรื่องของการใหความรูผานสื่อตางๆ รวม
ทัง้ การเสวนาในวาระตางๆ สวนมาตรการในระยะยาว นัน้ ตองอาศัยระบบการศึกษา
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ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และควรเปนการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองอยางตอ
เนือ่ ง เพราะขอมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตรมกี ารเปลีย่ นแปลง
ตลอดเวลาและมีความแมนยํามากขึ้น
(2.2) การสรางความตระหนักและความใสใจใหแกกลุมแรงงาน (group
awareness) ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวกับอาชีพการงานของกลุม เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(climate change) จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในชุมชน อาทิ การลด
ลงของความหลากหลายทางชีวภาพ จํานวนสัตวนาํ้ ทีล่ ดลงในแหลงนํา้ ชุมชน ซึง่ ทําให
รายไดจากการประมงลดลงหรือตองมีคา ใชจา ยในการซือ้ อาหารสําหรับครอบครัว หรือ
คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าชุมชนและแหลงนํ้าสาธารณะแยลง (เนื่องจากปริมาณนํ้าทา
นอยลงเพราะภัยแลงหรือการตัดไมทาํ ลายปาตนนํา้ ) อันสงผลใหตอ งพึง่ พิงหรือมีราย
จายดานประปามากขึ้น เปนตน
(2.3) การเผยแพรองคความรูใ หแกแรงงานทีม่ โี อกาสในการปรับเปลีย่ นงาน
เนื่องจากการถูกเลิกจาง เชน เทคโนโลยี Hybrid ในการผลิตรถยนต เทคโนโลยี Electric Car เทคโนโลยีแผงโซลาร การใชเครื่องกลอัจฉริยะ (robot) ในกระบวนการผลิต
เพื่อทดแทนแรงงานคน เปนตน
องคความรูเหลานี้จะเปนประโยชนตอแรงงานและผูประกอบการขนาดเล็ก
เปนอยางมาก หากรัฐบาลมีการดําเนินงานดังนี้ (ก) มีความชัดเจนในเรือ่ งนโยบายการ
สงเสริมอุตสาหกรรมชนิดใหม (ข) มีแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนการปรับตัวของ
โรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งแรงงานในอุตสาหกรรมที่จะไดรับผลกระทบเชิงลบ เชน
การชวยเหลือทางการเงินเพื่อการลดขนาดของธุรกิจ การชวยเหลือดานอาชีพของ
แรงงานทีอ่ าจจะถูกเลิกจางอันเนือ่ งจากการปรับเปลีย่ นโครงสรางอุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ (structural unemployment) และ (ค) มีการศึกษาผลกระทบตอแรงงงานทั้ง
ในเชิงบวกและเชิงลบ รวมทัง้ มาตรการรองรับ หากมีการดําเนินมาตรการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกภายในประเทศไทยและสงผลกระทบตอการปรับเปลีย่ นโครงสรางการ
ผลิตภายในประเทศไทย
(2.4) การพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน เพื่ อ รองรั บ การปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า ง
93

A Study on Just Transition: Preliminary Study on Impact of Climate Change on Labour in Thailand

อุตสาหกรรมในประเทศไทย และ การปรับตัวของกลุม เกษตรกรและแรงงานนอกระบบ
จะตองดําเนินการแบบบูรณาการ โดยการมีสว นรวมของภาคเอกชน (ผูต อ งการแรงงาน
และ กลุมผูทํางานอิสระ หรือ กลุมผูทํางานมากกวา 1 ประเภท) และหนวยงานตางๆ
ของภาครัฐ (ดานแรงงาน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานพลังงาน ดาน
อุตสาหกรรม ฯลฯ) เพื่อรวมกันขับเคลื่อนแนวทางและมาตรการพัฒนาฝมือและการ
ปรับตัวของแรงงาน ตอผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
ประการที่สาม ดานวิชาการ
(3.1) การศึกษาวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ วิเคราะหความเชือ่ มโยงระหวางศักยภาพ
ของเกษตรกรในการปรับตัวตอการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการรับมือกับภัย
แลงและอุทกภัย กับ ผลกระทบตอแรงงานทัง้ ในระบบและนอกระบบ นัน้ จําเปนตอง
จําแนกออกเปนรายสาขา (sector) และเนนการศึกษาเชิงลึก เนื่องจากแตละภาคสวน
หรือสาขามีบริบททีแ่ ตกตางกัน อาจจะตองการมาตรการชวยเหลือหรือสนับสนุนจาก
ภาครัฐแตกตางกัน ตัวอยางเชน กรณีของหลอดไฟ LED ทีท่ าํ ใหกระบวนการผลิตแบบ
เดิมหายไป (การเปาแกว เพื่อเปนหลอดไฟ) ฯลฯ
(3.2) การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับความตองการแรงงานเพื่อรองรับลักษณะ
งานใหมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (green jobs) หรือลักษณะงานที่เอื้อตอการผลิต
สินคาและบริการที่ปลอยกาซเรือนกระจกตํ่า (low carbon activities) โดยเฉพาะการ
ศึกษาจากขอมูลจากผูผ ลิตหรือนายจาง และ ขอมูลจากหนวยงานภาครัฐทีจ่ ะใหความ
ชวยเหลือผูประกอบการในการพัฒนาฝมือแรงงานหรือการชวยเหลือแรงงานในกรณี
การเลิกจางเนื่องจากการปรับโครงสรางการผลิต ฯลฯ
(3.3) การศึกษาแนวทางและมาตรการเชิงพฤติกรรม เพื่อใหเกิดการปรับ
ทัศนคติของทุกภาคสวนในสังคมใหเห็นความสําคัญของนโยบายของประเทศที่มุงสู
Low Carbon & Climate Resilient Society เชน การศึกษาความตองการของผูบริโภค
ในประเทศไทยตอสินคาประเภท Green Products
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การเปลีย่ นผานทีเ่ ปนธรรม: การศึกษาเบือ้ งตนถึงผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศตอแรงงานในประเทศไทย

(3.4) การศึกษาดานแรงงานจําเปนตองวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
แรงงานไทยกับแรงงานตางชาติจากประเทศเพื่อนบานที่เขามาทํางานในประเทศไทย
(อันเนื่องจากปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อนบาน) ที่มีปจจัยผลักดัน
ใหแรงงานไทยตองเปลี่ยนงาน และปจจัยดึงดูดใหแรงงานตางชาติเขาทํางานแทน
แรงงานไทย เนื่องจากความซับซอนของปญหาการเลิกจางเนื่องจากนโยบายและ
มาตรการทีเ่ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ กับ ปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ไทย (จึงตองจางแรงงานตางชาติ)
(3.5) การศึกษาประเด็นใหมที่เกี่ยวของกับแรงงานและสิ่งแวดลอม เชน
กิจกรรมเกษตรพันธสัญญา ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญา พ.ศ. 2560 จะสงผลกระทบตอเกษตรกรในดานใดบาง และจะสงผลตอ
แรงงานในภาคเกษตรและแรงงานนอกระบบมากนอยเพียงใด เปนตน อีกทั้ง ความ
เปนไปไดในการลดการใชสารเคมีในภาคเกษตรผานระบบเกษตรพันธสัญญาไดหรือไม
อยางไร เชน สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) ซึ่งเปนหนวย
งานที่ทําหนาที่สรางองคความรูดานนโยบายและการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความ
สําคัญ สรางความเขมแข็งดานสาธารณสุขระหวางประเทศรวมทัง้ ประสานกับเครือขาย
วิชาการดานสุขภาพทั้งในและตางประเทศ กําลังใหความสนใจในการนําพระราช
บัญญัติดังกลาวมาใชประโยชนเพื่อลดการใชสารเคมี เปนตน
ประการที่สี่ ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของภาครัฐ
ภาครัฐควรจะตองมีความชัดเจนในการดําเนินนโยบายดานตางๆ ทีต่ อ งเชือ่ ม
โยงกับนโยบายดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวอยางเชน
(4.1) นโยบายสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ กับ นโยบายสงเสริมการเกษตร
แบบผสมผสาน ซึ่งนโยบายทั้งสองกรณีนี้มีแนวทางและมาตรการแตกตางกัน และสง
ผลตอการปรับตัวของเกษตรกรและแรงงานนอกระบบแตกตางกัน รวมทัง้ แนวทางการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกแตกตางกันดวย เชน เกษตรแปลงใหญ อาจจะตองใช
นํ้าหรือสารเคมีในปริมาณมาก ในขณะที่เกษตรแบบผสมผสาน ใชนํ้าหรือสารเคมีใน
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ปริมาณนอยกวา เปนตน
(4.2) นโยบายสงเสริมการสงออกสินคาอุตสาหกรรมแบบ OEM หรือรับจาง
ประกอบหรือรับจางผลิตชิ้นสวน กับ นโยบายสงเสริมการผลิตแบบครบวงจร ใหเกิด
ขึน้ ภายในประเทศ ซึง่ นโยบายแรกนัน้ แรงงานมีความเสีย่ งทีจ่ ะถูกเลิกจาง หากบริษทั
วาจางมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต และนโยบายของบริษัทเปลี่ยนไปจางผู
ประกอบการในประเทศอืน่ ในขณะทีน่ โยบายหลังนัน้ ตองการการสนับสนุนจากภาค
รัฐในเรื่องเงินทุนเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ เปนตน
(4.3) นโยบายสงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP growth) กับ นโยบาย
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน (เพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียน และ ลดอัตราพลังงานตอ GDP หรือ Energy Intensity) ซึ่งทั้งสอง
นโยบายนีอ้ าจจะสรางปญหา “ขัดกัน” เนือ่ งจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะสงผลให
ความตองการใชพลังงานเพิม่ มากขึน้ แตศกั ยภาพในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศมีจํากัด เปนตน
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