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คํานํา
ภาวะโลกรอน หรือ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนความทาทายรวมสมัย

ที่สําคัญ นานาประเทศตางเห็นพองกันวาจะตองชวยกันแกไขปญหานี้ โดยไดกําหนดไวใน 
“เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs) ขององคการสหประชาชาติ ป 2558 และ “ขอตกลง
ปารีสวาดวยสภาพภูมิอากาศ” ป 2558 

ในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกรอนน้ัน ประเมินกันวาจะ
สงผลกระทบตอตลาดแรงงานและการจางงาน ทัง้ดานบวกและดานลบ กลาวคือ การพัฒนา

เทคโนโลยีใหมทีใ่ชคารบอนต่ําและเปนมิตรกบัสิง่แวดลอมมากข้ึน จะทําใหเกิดตลาดแรงงาน
ใหมๆ  และเปนโอกาสสําหรบัการจางงาน แตในอกีดาน ปจจบุนัยงัมอุีตสาหกรรมจํานวนมาก
ที่ใชเทคโนโลยีคารบอนเขมขน และเปนแหลงจางงานของแรงงานจํานวนมากถึงรอยละ 38 
ของแรงงานท่ัวโลก ซึง่สวนใหญเปนแรงงานไรฝมอื และมีความเส่ียงท่ีจะไดรบัผลกระทบ เชน 
วางงานหรือมรีายไดนอยลง ขบวนการแรงงานในระดับสากลตระหนักถึงความสําคญัของการ

แกไขปญหาโลกรอน แตก็มีความกังวลวาการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมจะสงผลกระทบตอความมั่นคงในการจางงาน รวมทั้งการดํารงชีวิตของแรงงาน
และครอบครัว จึงไดรวมกันพัฒนากรอบแนวคิด “การเปลี่ยนผานท่ีเปนธรรมตอแรงงาน” 
หรอื just transition  และประสบความสําเร็จเบือ้งตนในการรณรงคให “ขอตกลงปารีสวาดวย
สภาพภมูอิากาศ” ยอมรับวาจะตองคาํนงึถงึประเด็นนี ้รวมทัง้การสราง “งานท่ีมคีณุคา” และ
งานที่มีคุณภาพ 

อยางไรก็ตาม ในระดับปฏิบัติการ ยังมีชองวางอีกมาก ปจจุบัน มีเพียงไมกี่ประเทศ
เทานัน้ทีม่แีผนดานสงัคมทีร่องรบัการปรบัโครงสรางทางเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นผานจากการพึง่พา

เช้ือเพลิงฟอสซิล ขบวนการแรงงานสากลที่ตระหนักถึงความเรงดวนของประเด็นนี้จึงได
เคลื่อนไหว โดยมีเปาหมายใหแวดวงคนกลุมที่ทํางานเรื่องภาวะโลกรอนเขาใจประเด็นดาน
สังคมและแรงงาน สวนขบวนการแรงงานสนับสนุนการลดภาวะโลกรอนและเรียกรอง
มาตรการที่เปนธรรมในระยะปลี่ยนผาน 

ประเทศไทยมีแผนแมบทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ พ.ศ. 2558-2593 
และใหการรับรองขอตกลงปารีส (Paris Agreement) โดยยินดีจะชวยลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกภายใตเง่ือนไขของศักยภาพทางดานการเงินและเทคนิคของประเทศและ
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  ที่มีผลตอแรงงาน 
 3.5  บทสงทาย 72 
 3.6  เอกสารอางอิง 75
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การเปล่ียนผานทีเ่ปนธรรม: การศึกษาเบือ้งตนถงึผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศตอแรงงานในประเทศไทย

บทนํา

1.1 ความสําคัญของปญหา

ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดสงผลตอการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของหลายประเทศ ผานกลไกหลากหลายรปูแบบ เชน การเกดิภยัพบิตัอินัเนือ่งมาจาก
การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ (ฝนตกหนัก ภาวะน้ําแลง ภาวะน้ําทวมผิดปกติ 
ดินโคลนถลม) การทํามาหากินของชาวบานที่พึ่งพิงการเพาะปลูกหรือกสิกรรม ซึ่งได

รับผลกระทบจากผลผลิตที่ลดลงและความหลากหลายทางชีวภาพที่เปล่ียนแปลง 
การกัดเซาะชายฝง อนัเนือ่งจากระดับนํา้ทะเลสูงข้ึน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา-

ปาไม-ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ที่ไมคํานึงถึงการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

ของธรรมชาติ เปนตน
ผลกระทบดังกลาว สามารถสงผลตอรายไดของประชาชนและภาคธุรกิจ 

ตลอดจน วิถีชีวิตความเปนอยู การประกอบอาชีพที่ตองเปล่ียนแปลงรูปแบบไปจาก
เดิม การโยกยายถิ่นฐาน และรูปแบบการเติบโตของเมืองที่ขาดมิติเรื่องการ

เปล่ียนแปลงทางกายภาพ-ภูมิอากาศ-การบริหารจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดลอม-

ความม่ันคงดานอาหาร เปนตน
ในท่ีสดุ ผูทีไ่ดรบัผลกระทบโดยตรงคอืประชาชน ทัง้ในฐานะทีเ่ปน เกษตรกร 

ผูผลิต/โรงงาน พนักงาน ลูกจาง ผูประกอบอาชีพอิสระ และ หนวยงานภาครัฐที่จะ

บทท่ี 1
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ตองจัดหาสวัสดิการทางสังคม เพื่อรองรับวิถีชีวิตและระบบการผลิตที่เปลี่ยนไป 
อันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากทุกภาคสวนไมมีการปรับ-
เปลี่ยนแนวคิดหรือพฤติกรรมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ (business as usual)

ดวยเหตุนี้ รัฐบาลของไทย จึงกําหนดแนวคิดและทิศทางของการบรรเทา
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (GHG mitigation) การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change adaptation) และการสรางขีดความ
สามารถดานการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (capacity building) 
ดังปรากฎใน แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 
และ การรับรองขอตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่ประเทศไทยจะยินดีชวยลด
การปลอยกาซเรือนกระจกภายใตเงื่อนไขของศักยภาพทางดานการเงินและเทคนิค

ของประเทศและความจําเปนในการพัฒนาประเทศ

สาํหรบัแผนแมบทรองรบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ พ.ศ. 2558-2593 
นั้น มีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ “แรงงาน” ดังตอไปน้ี

(ก) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการดํารงชีวิตของมนุษย 
“การใชเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นยอมสงผลตอความตองการพลังงานที่สูงขึ้น 

รวมถึงภาระในการจัดการอุปกรณทางเทคโนโลยีตางๆ หลงัจากท่ีหมดอายุการใชงาน
หรือมีการเปล่ียนเทคโนโลยีใหมๆ ซึ่งลวนแตมีสวนทําใหเกิดการปลอยกาซเรือน
กระจกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองอาศัยการนําเขาเทคโนโลยี ทําใหมี
ตนทุนในการใชเทคโนโลยีที่สูง โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ดังนั้น 

จึงควรกําหนดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในประเทศทางดานนี้อยาง

จริงจัง สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยี การตอยอด การพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ

การพัฒนา การผลิต และการใชเทคโนโลยีดังกลาวอยางเปนระบบ” (หนา 14)
(ข) การปรับโครงสรางประชากรของไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุ
“เปนโอกาสของประเทศไทยในการพัฒนาบริการทางการแพทยใหมี

ความกาวหนาและเปนผูนาํหรือศนูยกลางทางการแพทยของภูมภิาค….กลุมผูสงูอายุ

มีความออนไหวตอปจจัยทางภูมิอากาศสูง เชน อุณหภูมิที่สูงขึ้น การแปรปรวนของ
อุณหภูมิอยางกะทันหัน การเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงตางๆ เปนตน ซึ่งภาครัฐจําเปน
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ตองใหความสําคัญในการพัฒนาใหกลุมผูสูงวัยสามารถเขาถึงการสาธารณสุขและ

การปองกันสาธารณภัยข้ันพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน…….นอกจากนี้ การเขาสูสังคม
สูงอายุเปนสาเหตุของการขาดแคลนแรงงานในวัยทํางาน ซึ่งสงผลใหเกิดการนําเขา
แรงงานจากประเทศขางเคยีงและมนียัยะตอปญหาดานการสาธารณสขุ การใชแรงงาน 
และสิทธิมนุษยชน เปนตน” (หนา 15)

(ค) การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร (หนา 67 – 69)
“มุ งเนนการจัดการความเสี่ยงในภาคเกษตรจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงของปจจัยทางภูมิอากาศ การสรางความพรอมในการรับมือและปรับตัว
ตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุงเนนการสรางองคความรูและศักยภาพ
ของเกษตรกรในการปรับตัว รวมถึงการสรางรายไดเพิ่มจากการพัฒนาสินคาเกษตรที่

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการรักษาความมั่นคงทางอาหารอยางยั่งยืน มีแนวทาง
และมาตรการ ดังนี้ (หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กษ./ทส./มท./ทก./วท./พณ./อก./ศธ./
นร./รง./กก.)…

(12) สรางความตระหนักรู ใหชุมชนเกษตรมีความเขาใจถึงผลกระทบ 
ความเส่ียง และโอกาสในอนาคตจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ รวมท้ังพฒันา

ฐานความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับทางเลือกในการปรับตัวดาน

การเกษตร ทั้งเชิงเทคโนโลยี เทคนิค และการจัดการ พัฒนาความรูของผูนําชุมชน

ตอประเด็นผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ สรางเครือขายความรวม

มือในการประเมิน ถายทอดขอมูล และเช่ือมโยงองคความรูเชิงวิชาการสูบริบทของ
ชุมชน โดยใหชุมชนเปนแกนกลางในการถายทอดองคความรู พรอมกับพัฒนา

ศักยภาพของเครือขายผูที่มีสวนเกี่ยวของอยางตอเนื่อง ครอบคลุมทั้งนักวิชาการ 
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชนในทองถ่ิน และเกษตรกรรายยอยในชุมชน 

(หนา 68)…

(14) สนับสนุนการรวมกลุมเครือขายในการผลิตและจําหนายสินคาเกษตร
และผลิตภณัฑแปรรปูจากการเกษตรในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสรางอํานาจตอ

รอง พัฒนาตราสินคาและบรรจุภัณฑเพื่อยกระดับราคา สงเสริมการใชเครื่องจักรกล
และเทคโนโลยแีทนแรงงานเกษตร ประชาสมัพนัธใหกบัผูบรโิภคเหน็ถงึความแตกตาง
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ของผลกระทบตอสขุภาพระหวางสนิคาเกษตรทีเ่ปนมติรตอส่ิงแวดลอมกบัสินคาเกษตร

ทัว่ไปรวมถงึขยายตลาดสนิคาทัง้ในและตางประเทศ เชน การเพิม่ศกัยภาพดานสนิคา
เกษตรชายแดนเพื่อรองรับการเปดประชาคมอาเซียน เปนตน (หนา 69)…

(15) สรางกลไกสนบัสนุนเงินทนุและทรพัยากรทีจ่าํเปนในการปรบัตวัตอผลก
ระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบตางๆ เชน การจัดหาแหลงทุน
สนบัสนนุ การพฒันาอาชีพเสรมิหลงัฤดูเพาะปลูก การสงเสรมิการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
เปนตน โดยมุงเนนการสนับสนุนเกษตรกรรายยอย (หนา 69)”

(ง) การคมนาคมขนสง (หนา 80)
“มุ งเนนการเพิ่มประสิทธิภาพของการเดินทางและขนสง การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานการขนสงที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอยคารบอนตํ่า รวมถึงการ
จัดการอุปสงคการเดินทาง ตามแนวทางการจัดการการคมนาคมขนสงที่ยั่งยืน (sus-
tainable transport management) มีแนวทางและมาตรการ ดังนี้ (หนวยงานที่รับผิด
ชอบ: คค./พน./ทส./มท./กค./รง./เอกชน)…

(9) พัฒนาศักยภาพแรงงานและโครงสรางสนับสนุนดึงดูดนักลงทุนจากตาง

ประเทศเพ่ือผลติยานพาหนะท่ีมปีระสิทธภิาพสูงในประเทศไทย รวมถึงพฒันาบุคลากร

ดานการซอมบํารุงยานพาหนะ ประสิทธิภาพสูง (หนา 81)”
(จ) การสรางความตระหนักรูและเสริมศักยภาพดานการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (หนา 98 - 101)

“มุงเนนการพัฒนา คน สรางองคความรูที่เขมแข็ง และสรางวัฒนธรรมของ

การมีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ โดยมีกลุมเปาหมายทั้งสถานศึกษา นักวิชาการ หนวยงานทุกสวนที่มีภารกิจ

เกีย่วของกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ สือ่มวลชน และสาธารณชนในวงกวาง 

เพือ่ใหเกดิความตระหนกัความเขาใจ สามารถประเมนิวเิคราะหเกีย่วกบันโยบายดาน

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพ้ืนฐานขององคความรูที่ถูกตอง รวมถึงมีองค
ความรูและศักยภาพในการมีสวนชวยบรรเทาและแกไขปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศไดอยางมีประสิทธิผลตามบทบาทและภารกิจที่รับผิดชอบ มีแนวทางและ
มาตรการ ดังนี้ (หนวยงานที่รับผิดชอบ: ศธ./นร./วท./มท./เอกชน)…
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(18) รวมกับภาคเอกชนในการพฒันาทกัษะแรงงานเพือ่เอือ้ตอการผลติและ

บริการท่ีปลอยคารบอนต่ําและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (หนา 101)”
(ฉ) การเปล่ียนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจ ทีเ่กีย่วเน่ืองกับการปลอยกาซเรือน

กระจก

“ประเทศไทยจัดไดวาเปนประเทศที่มีศักยภาพดานพลังงานหมุนเวียนใน
ระดับสูง เนื่องจากเปนประเทศเกษตรกรรมจึงมีผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมาก 
ขณะเดียวกันก็มีอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรซึ่งลวนแตอํานวยใหเกิด

วัตถุดิบนํามาผลิตพลังงานชีวมวล ชีวภาพ รวมไปถึงไบโอดีเซลและเอทานอล และมี
ศักยภาพดานพลังงานธรรมชาติ เชน พลังงานจากแสงอาทิตย ….. เปนตน อยางไรก็
ดี การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนรวมถึงโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการใชพลังงาน

หมุนเวียนจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีจากตางประเทศจึงทําใหมีตนทุนสูง แตความ
สามารถทีจ่ะพึง่พาตนเองไดในดานพลังงานก็นบัเปนมติทิีส่าํคัญมากในระยะยาวและ

มีนัยสําคัญตอการเติบโตของประเทศอยางยั่งยืน ดังนั้น จึงควรผลักดันใหมีการเรง
พัฒนาศักยภาพเชิงเทคโนโลยีและบุคลากรในการผลิตพลังงานทดแทนควบคูกันไป

ดวย” (หนา 13)

“สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยและ
ปลอยคารบอนตํา่ อตุสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมนวัตกรรมท่ีมุงสรางเปนแหลง
รายไดใหม ทีม่ศีกัยภาพและมูลคาทางเศรษฐกิจสูง เชน อตุสาหกรรมพลังงานสะอาด 

ไบโอพลาสตกิ ธรุกิจบรกิารบาํบดั/กาํจัดมลพษิประเภทตางๆ บรกิารสขุภาพ ทองเทีย่ว
เชงินเิวศ หรือการผลติสนิคาเชงิสรางสรรคทีเ่ปนมติรตอส่ิงแวดลอมจากภมูปิญญาทอง

ถิน่ เปนตน โดยกําหนดมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังทีเ่หมาะสม” (หนา 86)
“สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนท่ีอยูรวมกันในลักษณะเมือง

อตุสาหกรรมเชงินเิวศ (eco-industrial town) ทีม่กีารใชทรพัยากรหมนุเวยีน การจดัการ

วัตถุดิบและของเสียอยางครบวงจร พรอมทั้งกําหนดกลไกการสื่อสารกับทุกภาคีใน
พื้นที่เพื่อสรางความเขาใจกับชุมชนใหเกิดการยอมรับกอนจะมีการจัดตั้งเขตหรือ

พื้นท่ีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” (หนา 86)
“สนับสนุนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและ
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ปลอยคารบอนต่ํา โดยกําหนดสิทธิประโยชนดานการลงทุน สิทธิพิเศษดานภาษี และ
การสนับสนุนสินเช่ือดอกเบี้ยตํ่า….และกําหนดมาตรฐานดานการจัดการส่ิงแวดลอม 
ดานกาซเรือนกระจก การถายทอดเทคโนโลยแีละการจัดการทีเ่ปนมติรตอส่ิงแวดลอม 
ในการสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศ” (หนา 96)

“ปรับปรุงนโยบายการสงเสริมการคาและการลงทุนใหเอ้ือตอการเปน
ศูนยกลางการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและปลอยคารบอนตํ่า

ของภูมิภาคอาเซียน รวมถึงสงเสริมการลงทุนที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของไทย
ในตางประเทศ โดยสนับสนุนใหผู ประกอบการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เปนมิตร
ตอสิง่แวดลอมท่ีประเทศไทยมศีกัยภาพ เชน การพฒันาโรงไฟฟาพลงังานแสงอาทติย 
พลังน้ํา พลังงานลม ในประเทศเพื่อนบาน เปนตน” (หนา 102)

1.2 ประเด็นทาทาย – กรณีแรงงาน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสงผลตอประเด็นทาทายดานแรงงาน 

ดังนี้

1.2.1) ถาหากเกษตรกรไทยไมสามารถปรับตวักบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ (หรือไมมีภูมิคุมกัน หรือ ปองกันความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ) จะทําใหมผีลผลตินอย และ มรีายไดนอย ซึง่จะมีผลทาํให ผลผลติปอนโรงงาน

นอย และ ไมมกีาํลงัซือ้สนิคาและบรกิาร (ภาคอตุสาหกรรมและบรกิาร ประสบปญหา

ธุรกิจซบเซา)
1.2.2) หากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศสงผลตอการยายถิ่นฐานของ

ประชาชนทีไ่ดรบัผลกระทบจากผลพวงของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ จะสงให
ธรุกจิในพ้ืนทีต่องปรบัตวั หรือยายถิน่ฐาน ดวยเชนกนั เชน ธรุกจิทองเทีย่ว ธรุกจิดาน

พืชผลทางการเกษตร

1.2.3) ในกรณีที่แรงงานไทยมีภูมิคุ มกันดานสุขภาพนอย จะทําให
ประสิทธิภาพการทํางานลดลง

1.2.4) หากการพัฒนาทักษะการทํางานของแรงงาน มีความยืดหยุนนอย 
เนื่องจากขาดศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือเปลี่ยนอาชีพ เชน แหลงเงินทุน
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เพื่อเปนผู ประกอบรายยอยมีคอนขางนอย และผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอมขาดความรูความเขาใจในบริบทของผลกระทบของการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (วิสัยทัศนระยะสั้น)
1.2.5) การรณรงคใหอุตสาหกรรมที่ปลอยกาซเรือนกระจก จะตองจัดหา

มาตรการหรืออุปกรณลดการปลอยกาซเรือนกระจก หรือ การผลิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม นับเปนการสรางตนทุนใหแกผูประกอบการไทยสูงข้ึน และอาจจะ
สงผลใหบางโรงงานตองปดกิจการลงหรือยายฐานการผลิตได แตระดับผลกระทบ
จะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับ

1.2.5.1) ผูประกอบการจะสามารถปรับตวัได (ทัง้ดานการเงินและเทคโนโลยี) 
ไดมากนอยเพียงใด

1.2.5.2) ความสามารถในการแขงขนัในตลาดตางประเทศของผูประกอบการ
ไทย อาจจะลดลงได หากเปรียบเทียบกับผูประกอบการในประเทศที่ไมมีมาตรการ
ดานลดการปลอยกาซฯ

1.2.5.3) แรงงานไทย มีศักยภาพในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มากนอยเพียงใด

1.2.6) มาตรการของรัฐดานลดการปลอยกาซเรือนกระจกอาจจะกอใหเกิด
ความเหลือ่มลํา้ในตลาดแรงงาน แรงงานทีไ่ดรบัผลกระทบทางลบโดยตรงหรอืแรงงาน
ที่มีทักษะไมสอดรับกับเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จะมีคาจางและโอกาสใน

การทํางานท่ีตํ่าลงกวาแรงงานกลุมอื่นๆ

1.2.7) เกิดความตองการแรงงานในอุตสาหกรรมใหมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เชน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 

1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.3.1) ทบทวนแนวนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ที่คาดวาจะมีผลกระทบตอกลุมแรงงานไทย
1.3.2)  วิเคราะหทิศทางการพัฒนาแรงงานไทย ในชวงการปรับเปลี่ยน

เขาสูสังคมผูสูงอายุ (aging society) ควบคูกับการยกระดับประเทศใหหลุดพนรายได
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ปานกลาง (middle income trap) และ การเขาสูงสังคมคารบอนตํ่ากับการรับมือเรื่อง
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (low-carbon and climate-resilient economy)

1.4 ระเบียบวิธีวิจัย
1.4.1) การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ เพื่อคัดเลือกแนวนโยบายท่ี

สงกระทบตอกลุมแรงงาน 
เน้ือหาประกอบดวย

(ก) ทบทวนความสาํคญัของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศตอประเทศไทย

(ข) ประมวลผลการศกึษาเกีย่วกับสาขาการผลติทีเ่ปนแหลงกาํเนดิการปลอย
กาซเรือนกระจกในประเทศไทย (GHG emitters)

(ค) ประมวลผลการศึกษาเกี่ยวกับสาขาการผลิตในประเทศไทยที่ไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (impacts)

(ง) ประมวลผลการศึกษาเก่ียวกับสาขาการผลิตในประเทศไทยที่ตองมีการ
ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (adaptive capacity)

(จ) ทบทวนนโยบายและมาตรการของภาครัฐท่ีเกีย่วกับการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก (mitigation policy)

(ฉ) ทบทวนนโยบายและมาตรการของภาครัฐที่เกี่ยวกับการปรับตัวของ

ภาคเศรษฐกิจตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (adaptation policy)

1.4.2) การระดมสมองกับนักวิชาการ และตัวแทนภาคธุรกิจ เพื่อรับฟง
ความเห็นเกี่ยวกับ การปรับตัวของธุรกิจ การปรับตัวของแรงงาน และ การวิจัย
ดานวิชาการท่ีเกี่ยวของ
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ทบทวนแนวนโยบายของภาครัฐ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่คาดวาจะมีผลกระทบตอแรงงาน

2.1 ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอประเทศไทย

การศึกษาทางดานวิทยาศาสตรไดมกีารคาดการณวาภมูภิาคเอเชียตะวันออก

เฉยีงใตจะมีโอกาสท่ีจะไดรบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศของโลก 

เนื่องจากมีพื้นที่แนวชายฝงทะเลท่ียาว และมีการกระจุกตัวของประชากรในพ้ืนที่
แนวชายฝงทะเล ตลอดจนประชาชนสวนใหญของภูมิภาคนี้ยังอยูในภาคเกษตรและ

ยังเปนกลุมผูมีรายไดนอยโดยเปรียบเทียบกับกลุมอาชีพอื่นๆ และประเทศไทย 

รวมท้ังอินโดนีเซียและเวียดนามจะประสบภาวะอากาศแหงแลงขึ้นในชวง 20 – 30 ป
ขางหนา (ประมาณป พ.ศ. 2570-2580)

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในชวงเวลาอนาคตน้ัน เปนเรื่องท่ี

ประชาชนจะตองเขาใจในปจจบุนันีแ้ละตองมีเตรยีมการปรับตัวบดันี ้เพือ่การประกัน
รายไดในอนาคตหรือเพ่ือลดผลกระทบเชิงลบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต รวมท้ังการพัฒนา

ระบบสาธารณสุขและสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานสําหรับอนาคต (แมวาความรุนแรง

บทท่ี 2
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ของปญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศจะนอยกต็าม) โดยเฉพาะกลุมประชาชน
ที่มีความเปราะบางตอความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (เชน ภัยนํ้าทวม ภัยแลง อากาศหนาว 
อากาศรอน) หรือสาขาการผลิตที่ออนไหวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รายงานของธนาคารพัฒนาเอเซีย (2552: 3) นําเสนอวา การเกิดคล่ืนความ
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 (ของกาซเรือนกระจกท่ีปลอยท้ังหมดในภูมิภาคน้ีเมื่อป ค.ศ. 2000) 
การใชเชื้อเพลิงเพื่อเปนพลังงานในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและครัวเรือน มีอัตราการ

ปลอยเพ่ิมขึน้อยางรวดเรว็ ดงันัน้ การรวมมือกนัระหวางประเทศของภมูภิาคนีแ้ละใน
ระดบันานาชาตจิงึมคีวามจาํเปนในการชะลอปญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

ของโลก ก็จะชวยบรรเทาปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตนได

ดวยเหตุนี้ รัฐบาลของไทย จึงกําหนดแนวคิดและทิศทางของการบรรเทา
ปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (GHG mitigation) การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change adaptation) และการสรางขีดความ

สามารถดานการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (capacity building) 

ดังปรากฎใน แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 
และ การรับรองขอตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่ประเทศไทยจะยินดีชวยลด
การปลอยกาซเรือนกระจกภายใตเงื่อนไขของศักยภาพทางดานการเงินและเทคนิค

ของประเทศและความจําเปนในการพัฒนาประเทศ
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2.2 สาขาการผลิตที่เปนแหลงกําเนิดการปลอยกาซเรือนกระจกในประเทศไทย

ในระหวางที่ดําเนินการจัดทํารายงานนี้ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําลังดําเนินการจัดทํารายงานความกาวหนา

รายสองป (Biannual Report) ฉบับที่ 2 และ รายงานแหงชาติ (National Communi-
cation) ฉบับท่ี 3 เพื่อเสนอตอสหประชาชาติ อันเปนไปตามพันธกรณีของ UNFCCC 
ซึง่ขอมูลอยางเปนทางการลาสดุ (ป ค.ศ. 2015) ยงัไมสามารถนาํมาใชในการนาํเสนอ
ครั้งน้ีได 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 ประเทศไทยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดเพิม่ขึน้รอยละ 119 เมือ่เทียบจากขอมลูป พ.ศ. 2533 โดยคิดเปน
อัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอประชากรอยูที่ 5.63 ตันคารบอนได
ออกไซดเทียบเทา ซึ่งเปนอัตราที่เพิ่มข้ึนรอยละ 85.8 เมื่อเทียบกับปริมาณกาซ

เรือนกระจกสุทธิตอหนวยประชากรในป พ.ศ. 2533 ดังแสดงในรูปที่ 2.1 และจัดวา
ประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจกในอันดับท่ี 26 ของโลก [อรทัย ชวาลภาฤทธ์ิ, 
2559: 400] 

การประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ที่ไมนับรวมภาค

เกษตร การเปล่ียนการใชที่ดินและปาไม) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 3.20 ตอป ซึ่งเปน
ปริมาณท่ีเพิ่มเติมขึ้นตามอัตราการใชพลังงานและอัตราการเติบโตของประชากร 
แตเม่ือปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิ ที่นับรวมภาคเกษตร การเปล่ียนการ

ใชทีด่นิและปาไม พบวา มแีนวโนมเพิม่ขึน้เพยีงรอยละ 1.03 ตอป เนือ่งจากการเกษตร 
การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและปาไมจะมีทั้งการปลอยและการดูดกลับกาซเรือน

กระจก โดยปริมาณการดูดกลับกาซเรือนกระจกมีคาเพ่ิมขึ้นรอยละ 40.93 ตอป 
จึงสงผลใหปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิมีคาเพิ่มขึ้นนอยลง [อรทัย ชวาล
ภาฤทธิ์, 2559: 404 – 405]
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 ศนูยขอมลูกาซเรอืนกระจก องคการบรหิารจดัการกาซเรอืนกระจก (องคการ
มหาชน) ไดจดัทําขอมลูปรมิาณการปลอยและการดูดกลบักาซเรอืนกระจก ระบวุา ใน
ป พ.ศ.2555 (ค.ศ.2012) ประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจกรวมทั้งส้ิน 350.68 
ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา (MtCO2e) โดยภาคพลังงานเปนภาคที่ปลอย
กาซเรือนกระจกมากที่สุดเทากับ 256.44 MtCO2e หรือคิดเปนรอยละ 73.13 ของ
การปลอยกาซเรือนกระจกท้ังหมดของประเทศ รองลงมา คือ ภาคเกษตร ปาไม และ
การใชประโยชนทีด่นิ (AFOLU) ในสวนเฉพาะของการปลอยกาซเรอืนกระจกมปีรมิาณ 
55.71 MtCO

2
e คิดเปนรอยละ 15.89 ภาคที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกเปนอันดับ

ที่ 3 ไดแก ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใชผลิตภัณฑ มีปริมาณกาซเรือน

กระจกเทากับ 33.50 MtCO
2
e คิดเปนรอยละ 9.55 ของการปลอยกาซเรือนกระจก

ทั้งหมดของประเทศ สวนภาคของเสียมีการปลอยกาซเรือนกระจกเทากับ 5.03 
MtCO

2
e ซึง่ถอืวาเปนภาคทีม่กีารปลอยกาซเรอืนกระจกนอยทีส่ดุ หรอืเทากบัรอยละ 

1.43 ของการปลอยกาซเรือนกระจกท้ังหมด ดังแสดงในรูปที่ 2.2
การพยากรณปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมในอนาคต พ.ศ. 

2563 (ค.ศ. 2050) มีแนวโนมเพิ่มขึ้น ตามการคาดการณวาอัตราการเติบโตของ

ประชากรและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเพ่ิมขึ้น 
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รูปท่ี 2.1 การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2533 - 2555 (ค.ศ.
1990 – 2012) 

ที่มา: อรทัย ชวาลภาฤทธ์ิ (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 MtCO

2
e

ปริมาณการปลอยสุทธิ เม่ือหักลบการดูดกลับ = 227.73 MtCO
2
e

2.3 สาขาการผลิตในประเทศไทยที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศ

การศึกษาดานผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในภาคการเกษตร

ของไทยสวนใหญแลวจะเปนการศึกษาถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ตอการเพาะปลกูพชื โดยเนนศกึษาพชืไรนาเปนหลกั มกีารศกึษาถงึไมยนืตนบาง ไดแก 
ยางพารา และปาลมน้ํามัน เปนตน และมีการศึกษาถึงเรื่องสัตวเลี้ยงเพียงเล็กนอย

เทานั้น

การเพาะปลูกพืชในประเทศไทยสวนใหญเปนระบบเกษตรท่ีอาศัยนํ้าฝน

เปนหลัก การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น หรือรูปแบบการ
กระจายตัวของฝนในชวงฤดูฝนในอนาคตจะสงผลกระทบโดยตรงตอผลผลิต

ทางการเกษตร 
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การศกึษาผลกระทบในบรบิทของอนาคตนัน้ จาํเปนตองอาศยัการจดัทาํแบบ
จําลองทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยพึ่งพิงขอมูลจากอดีตที่ผานมา และพบ
วา (ก) ในอนาคตประเทศไทยจะเผชิญกับสถานการณที่มีปริมาณฝนตกมากขึ้น และ
ชวงฤดูรอนยาวข้ึน (ข) ผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยโดยท่ัวไปไมไดรับ
ผลกระทบที่รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แตรูปแบบความแปรปรวนของ
สภาพอากาศในอนาคตจะสงผลใหผลผลติทางการเกษตรมคีวามแปรปรวนสงูขึน้กวา

ปจจุบัน [ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 141] และ (ค) สถานการณภูมิอากาศในอนาคต

จะสงผลกระทบตอการเพาะปลกูของพชืแตละประเภทหรอืพืน้ทีก่ารเกษตรแตละแหง

แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงหากเกษตรกรและภาครัฐไมมีการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกลงในอนาคต อาจจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอเกษตรกรในบางพ้ืนที่ 
[ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 140 – 160] เชน

(1)  ขาว: ในบางพ้ืนที่หรือขาวบางประเภทจะมีผลผลิตดีขึ้น (เชน ขาวหอม
 มะลใินพืน้ทีภ่าคอสีาน) ในขณะทีบ่างพืน้ทีห่รอืขาวบางชนดิจะมผีลผลติ

 ลดลง โดยเฉพาะการผลิตขาวนาปรังในเขตลุมนํ้าชีและลุมนํ้ามูล
(2)  ขาวโพดเลี้ยงสัตว: ผลผลิตขาวโพดในจังหวัดขอนแกนเพิ่มขึ้น และการ

 ปรับเปลี่ยนการใหปุยจะชวยลดปญหาจากความแปรปรวนของผลผลิต

 ที่เกิดจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิ-อากาศ
 ออย: ผลผลิตออยในจังหวัดขอนแกนและจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น สวน

(3) ในจังหวัดกาฬสินธุจะลดลงเล็กนอยในระยะยาว แตผลผลิตจะมีความ
 แปรปรวนสูงทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา (เนื่องจากพ้ืนที่ปลูกออยเปนพื้นที่
 มีชุดดินที่ใชปลูกออยที่หลากหลาย)

(4) มันสําปะหลัง: การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศทําใหผลผลิตมันสําปะหลังมี

 แนวโนมลดลง
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(5) ยางพารา: ผลผลิตยางพารามีความสัมพันธโดยตรงกับปรากฏการณ

 เอลนีโญ (El Niño) ซึ่งจะทําใหมีผลผลิตสูงกวาปกติ และกลับมีแนวโนม
 ลดลงอยางชัดเจนในชวงปรากฎการณ ลานีญา (La Niña) และยางพารา
 จะมีผลผลติสงูกวาปกติในปทีม่จีาํนวนวันฝนตกรวมรายปนอยกวาปกติ 
 หรือมีความแรงของฝนนอยกวาปกติ และกลับลดลงในปที่มีจํานวนวัน
 ฝนตกมากกวาปกติ หรือปที่มีความแรงของฝนเพ่ิมขึ้น
(6) ไมยืนตนจําพวกผลไม: ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทําใหชีพ
 ลักษณในผลไมเปลี่ยนไปโดยเฉพาะการออกดอกชาและขนาดผลเล็ก 
 เชน มังคุดและลองกอง ซึ่งเปนผลไมเศรษฐกิจสําคัญของภาคใต และ
 ปรมิาณผลผลติมทีัง้ในทศิทางทีเ่ปนบวกและทีเ่ปนลบ หากอณุหภมูเิฉลีย่

 เพิ่มสูงขึ้น

(7) ประมง: ดานการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าจืด ประสบปญหาความเส่ียงท่ี

 แตกตางกันตามภูมิภาคและประเภทของสัตวนํ้าจืด อันเนื่องจากการ
 เปลีย่นแปลงอณุหภมูใินแหลงนํา้เพาะเลีย้ง และการกระจายของเชือ้โรค

2.4 สาขาการผลิตในประเทศไทยที่ตองมีการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงภูมิ

อากาศ

การศึกษาประเด็นดานความเส่ียงในภาคการเพาะปลูกและการประมงน้ัน 

พิจารณาจากการท่ีผลผลิตลดลงดังกลาวขางตน โดยแตละพ้ืนท่ีหรือจังหวัดมีระดับ
ความเส่ียงที่แตกตางกันไปตามพืชแตละชนิด [ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 149 – 170] 
เชน 

(1) ขาวนาปหรือขาวนานํ้าฝน: ในภาคอีสาน พื้นที่เสี่ยงมีแนวโนมขยายตัว
 กวางขึ้น และในอนาคตระยะยาวพ้ืนที่เสี่ยงดังกลาวจะเปลี่ยนรูปแบบ 
 โดยมีการกระจายตัวมากขึ้นแตจะมีความหนาแนนของพื้นที่ตํ่าลง
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(2) ขาวนาปรังหรือขาวนาชลประทาน: ผลผลิตโดยเฉลี่ยมีแนวโนมที่จะ
 ลดลงท้ังประเทศ โดยพ้ืนทีว่กิฤตจากผลกระทบจากภูมอิากาศครอบคลุม
 พื้นที่หลายจังหวัด

(3) ขาวโพดเลี้ยงสัตว: ในอนาคตระยะยาว พื้นที่เสี่ยงขยายตัวเพิ่มขึ้น
(4) มันสําปะหลัง: พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังมีความเสี่ยงจากความ
 แปรปรวนของภูมิอากาศนอย แตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต
 ทาํใหพืน้ทีเ่พาะปลูกดงักลาวมีความเส่ียงมากข้ึนและพ้ืนทีเ่ส่ียงจะขยาย

 ไปในหลายพ้ืนที่มากขึ้น

(5) ประมงนํ้าจืด: ในภาคเหนือมีแนวโนมที่จะมีความเส่ียงจากการ
 เปล่ียนแปลงอุณหภูมิ และในภาคตะวันออกและภาคใตจะมีความเส่ียง
 จากระดับความเค็มของแหลงนํ้าสาธารณะ

(6) ประมงน้ําเคม็: การจับสตัวนํา้ทะเลของชมุชนชายฝงทะเลหรอืเรอืประมง
 ขนาดเล็กจะมีความเส่ียงในเร่ืองการออกเรือทําการประมงในชวงฤดู

 มรสุมกําลังแรงที่จะเกิดบอยคร้ังข้ึนในอนาคต โดยเฉพาะบริเวณชายฝง

 ทะเลดานอันดามัน

การศึกษาดานการปรับตัวในภาคเกษตรของไทยที่ผานมาเนนการปรับตัว

ในเชิงของการพยายามรักษาระดับการผลิตที่เปนอยูในปจจุบันไว ภายใตเงื่อนไข

การเปล่ียนแปลงภมูอิากาศอนาคต และแนวทางการปรับตวัของเกษตรกรใหสามารถ

จัดการความเส่ียงไดดีขึ้น ซึ่งรวมถงึการดําเนินการในพื้นที่เพาะปลูก การปรับวิถีชีวิต 
หรือการใชกลไกและนวัตกรรมใหมในการจัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่

เหมาะสม เชน การเปล่ียนพันธุพชื นโยบายการกําหนดเขตเพาะปลูก การจัดการแปลง

เพาะปลูก โดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพดิน และการปรับกําหนดการเพาะปลูก 

[ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 154 – 156] เชน
(ก) ขาว: การจัดการธาตุอาหารท่ีเหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงวันปลูก 
 พนัธุขาวไฮบรดิทีม่คีวามทนทานตออณุหภมูสิงู สามารถชวยในการรบัมือ
 กับความทาทายท่ีกําหนดโดยภูมิอากาศในอนาคต
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(ข) การจัดการ: การเปลี่ยนแปลงเทคนิคในการเพาะปลูก (เชน การหวาน
 เมล็ด ซึ่งมีการใชเครื่องจักรเขามาชวย) การปลูกพืชสลับหมุนเวียน และ
 เพิ่มการทําปศุสัตว

(ค) การจัดสรางสิ่งกอสราง: ระบบชลประทานขนาดเล็กของชุมชนเพื่อ
 สํารองนํ้าสําหรับชวงระยะฝนทิ้งชวงในชวงตนฤดูเพาะปลูก หรือ การ
 สรางแนวก้ันนํ้าเพื่อปองกันการเกิดปญหานํ้าทวมเขาทําลายผลผลิต

(ง) กลไกและนวัตกรรมใหม ที่จะชวยเกษตรกรและระบบการผลิตมีความ
 ยืดหยุนตอความเส่ียงดานภูมิอากาศ เชน การประกันภัยเพื่อจัดการกับ
 ความเสี่ยงดานภัยแลง ดังเชน โครงการนํารองของธนาคารโลก โดยมี
 กลุมเปาหมายคือเกษตรกรผูปลกูขาวโพดในพ้ืนท่ีตาํบลปากชอง จงัหวัด
 นครราชสีมา เมื่อป พ.ศ. 2550 และการศึกษาออกแบบระบบการ
 แบงกันรับความเส่ียง (risk sharing) ตอการเปล่ียนแปลงสภาวะอากาศ
 ของการปลกูขาวในลุมน้ําเจาพระยาและทุงกลุารองไห พบวา ความเสีย่ง
 รวม (risk pool) ของระบบปลูกขาวในสองพ้ืนที่ดังกลาวจะลดต่ําลง

แนวทางการปรบัตวัเปนรายภาคสวนหรอืในระดบัชุมชนนัน้มขีอจาํกดัหลาย

ประการ เนื่องจากปจจัยที่ทําใหเกิดการดําเนินการขึ้นไดนั้น (enabling factor) และ

ปจจัยทีท่าํใหเกดิผลสาํเรจ็ (critical success factor) นัน้ขึน้อยูกบับรบิทของแตละชุมชน 

ขนาดของพ้ืนท่ี และความหลากหลายเชิงเศรษฐกิจและสังคม ปฏสิมัพนัธระหวางหนวย
สังคมในชุมชน และระหวางชุมชน และพิจารณาโดยคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลง

เชิงเศรษฐกิจและสังคมในแตละชวงเวลา [ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 158] นอกจากน้ี 
การวางยุทธศาสตรเพื่อการปรับตัวและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรนี้เปนกระบวนการ

ที่ตอเน่ือง โดยจะตองใชชุมชนเปนศูนยกลางในการดําเนินการ และสรางการเรียนรู

ขึน้ในชมุชน อกีทัง้ระหวางชมุชน โดยหนวยงานรฐัและภาคประชาสงัคมชวยสนบัสนนุ 

ตัวอยางเชนกรณีของเกษตรกรในพื้นที่ทุงระโนด จังหวัดสงขลา กลาวคือ 
ในอดีตระบบปลูกขาวในทุงระโนดเส่ียงตอปญหาน้ําทวมในฤดูฝนและปญหา

การขาดแคลนน้ําจืดหรือการรุกเขามาของน้ําเค็มในชวงฤดูแลง เกษตรกรปลูกขาว
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ในทุงระโนดไดมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากเหตุการณนํ้าทวมโดยการ

เลื่อนปฏิทินปลูกขาว แตการปรับตัวดังกลาวสงผลใหระบบปลูกขาวในทุงระโนดเสี่ยง
ตอปญหานํา้เคม็มากยิง่ขึน้ โดยแบบจาํลองอทุกศาสตรพบวา การกระจายของนํา้เคม็
ในทะเลสาบสงขลา มีโอกาสที่นํ้าเค็มรุกไปยังทะเลสาบตอนบนจะสูงขึ้น และระยะ
เวลาที่ไมสามารถใชนํ้าจากทะเลสาบตอนบนสําหรับทํานาปรังจะยาวนานข้ึน ดังนั้น 
เกษตรกรจึงตองวางแผนพิจารณาทางเลือกเชิงมาตรการสําหรับชุมชนในการปรับตัว

ตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เชน การทําไรนาสวนผสม (ขาวและพริก) การปลูกขาว
อินทรียในฤดูฝนและปลูกถั่วเขียวในฤดูแลง การแบงพื้นที่ปลูกขาวและปลูกหญา

เลี้ยงโคเนื้อ เปนตน

กลาวโดยสรุป คือ การศึกษาประเด็นดานความเส่ียงในภาคปศุสัตวและ
ประมง พจิารณาจากการทีผ่ลผลติการเกษตรลดลง และ แตละพืน้ทีห่รอืจงัหวดัมีระดบั
ความเส่ียงที่แตกตางกันไปตามพืชแตละชนิด 

2.5 นโยบายและมาตรการของภาครฐัทีเ่ก่ียวกบัการลดการปลอยกาซเรอืนกระจก

ประเทศไทยไดมีการดําเนินการสงมอบหนังสือแสดง “เจตจํานงการดําเนิน

งานลดกาซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ (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) 

ทัง้ท่ีกระบวนการจัดทาํเปาหมาย NAMAs ของประเทศไทยไดใชการพิจารณา

อางองิผลการประเมินศกัยภาพการลดกาซเรอืนกระจกของประเทศไทยดวยมาตรการ

ตางๆ ตามแผนแมบทของภาคพลังงานและภาคขนสง จํานวน 3 แผนงาน ไดแก 

แผนพฒันาพลงังานหมนุเวยีนและพลงังานทางเลอืกรอยละ 25 ใน 10 ป แผนอนรุกัษ
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พลังงาน 20 ป และแผนแมบทการพัฒนาระบบขนสงที่ยั่งยืนและลดปญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- การดําเนินงาน NAMAs ขางตนจะประกอบไปดวยมาตรการในดาน

 ตางๆ อาทิ 
- การพัฒนาแหลงพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือก 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน (ในภาคอุตสาหกรรม ภาคอาคาร 

 ภาคขนสง ภาคการผลิตพลังงาน) 
- การสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวภาพในภาคการขนสง และ
- การพัฒนาระบบการขนสงที่ยั่งยืน

ตอมา ประเทศไทยมคีวามตัง้ใจสือ่สาร “เจตจํานงการมสีวนรวมของประเทศ 
(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) ทัง้นีร้ะดบัของการมีสวนรวมสามารถเพ่ิมขึน้ไดจนถงึรอยละ 25 โดยข้ึนกบัการ

เขาถึงการสนับสนุนที่เพิ่มข้ึนและเพียงพอ ทั้งในมิติของการพัฒนาและถายทอด

เทคโนโลยี ทรัพยากรการเงิน และการเสริมสรางศักยภาพ ผานความตกลงระดับโลก
ภายใตอนุสัญญาฯ ที่มีความสมดุลและมีความเขมงวดในระดับสูง”

ทั้งน้ีการประมาณคาการปลอยกาซเรือนกระจกดังกลาว อางอิงการปลอย
กาซเรือนกระจกกรณีธุรกิจปกติ (BAU) จากฐานป พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) โดยที่ไมมี

นโยบายการเปล่ียนแปลงภูมอิากาศท่ีสาํคญั (โดยการปลอยกาซเรอืนกระจกกรณีปกติ

ในป ค.ศ. 2030 คาดวาจะประมาณ 555 MtCO2e) ขอเสนอเจตจํานง INDC ของไทย
ดังกลาวนี้มีเนื้อหาครอบคลุมการดําเนินงานทั้งในมิติดานการลดกาซเรือนกระจก 
มิติดานการปรับตัว และ มิติดานกลไกการดําเนินงาน 
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การจดัทาํขอเสนอ INDC จะใชการอางองิจากแผนตางๆ [ชโลทร แกนสนัตสิขุ
มงคล, 2559: 451] ซึ่งประกอบดวย 

- แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
- แผนแมบทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 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

การนาํเสนอตวัเลขเปาหมายการลดกาซเรอืนกระจกของประเทศไทยภายใต

ขอเสนอเจตจํานงท้ังสองฉบับ (NAMAs และ INDC) เปนการแสดงใหเหน็ถงึความต้ังใจ
อันแนวแนของประเทศไทยที่จะเขาไปมีสวนรวมกับประชาคมโลก ในการจัดการ
กับปญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี

ของขอเสนอเจตจาํนง INDC ซึง่ไดมกีารกาํหนดตวัเลขเปาหมายขัน้ต่ําทีเ่พิม่สูงขึน้กวา

ขอเสนอเดิมภายใต NAMAs เปนอยางมาก และรวมทั้งมีการขยายขอบเขตของ

เปาหมาย จากเดิมท่ีจํากัดอยูเฉพาะในสวนของภาคพลังงานและภาคขนสง ไปเปน
เปาหมายรวมระดับประเทศในทุกสาขา (ยกเวนภาคการใชที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการ
ใชที่ดิน และปาไม) ถือไดวาเปนการสงสัญญาณที่ชัดเจน ถึงความจริงจังและ
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ความสําคัญของการดําเนินงานลดกาซเรือนกระจก ใหแกภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ภาคเอกชน และ ภาคประชาสงัคม ใหไดรบัรูถงึความแนวแนเชงินโยบายของ
ภาครฐัในการมุงขบัเคลือ่นระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยไปสู “สงัคมคารบอนตํา่” (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
สามารถของประเทศในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและสงเสริม

ความตานทานตอสภาพภมูอิากาศและการพฒันาทีป่ลอยกาซเรอืนกระจกในระดบัตํา่ 
และ (3) ทําใหการไหลเวียนของเงินทุนสอดคลองกับการดําเนินการเพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาท่ีปลอยกาซเรือนกระจกในระดับตํ่าและมีความตานทานตอสภาพภูมิอากาศ 

ในกรณีของแผนแมบทรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. 2558-
2593 ไดกําหนดแนวทางการลดการปลอยกาซเรือนกระจก (mitigation) ดังนี้ 

(ก) การเพิ่มการใชพลังงานหมุนเวียนทดแทนพลังงานฟอสซิล ดวยการ

 พัฒนาศักยภาพดานพลังงานหมุนเวียน ผานนําเศษวัตถุดิบทางการ
 เกษตรที่เหลือใชมาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานชีวมวลและ

 ไบโอดเีซลกบัเอทานอล และ ผานการนาํนํา้เสยีจากโรงงานแปรรปูสินคา
 เกษตรมาใชเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตพลังงานชีวภาพ 

(ข) การลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยและปลอย

 กาซเรือนกระจกต่ํา เชน พลังงานสะอาด ไบโอพลาสติก ธุรกิจบริการ
 บาํบัด/กาํจัดมลพษิประเภทตางๆ บรกิารสขุภาพ ทองเทีย่วเชงินเิวศ หรอื
 การผลิตสินคาเชิงสรางสรรคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจากภูมิปญญา

 ทองถิ่น เปนตน
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(ค) การพัฒนาอุตสาหกรรมและชุมชนท่ีอยู ร วมกันในลักษณะเมือง

 อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (eco-industrial town) ที่มีการใชทรัพยากร
 หมุนเวียน การจัดการวัตถุดิบและของเสียอยางครบวงจร

ทัง้นี ้ภาครฐัจะตองกาํหนดมาตรการจงูใจทางการเงนิและสทิธพิเิศษทางการ
คลังที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาศักยภาพดานพลังงานหมุนเวียนและการลงทุน

อุตสาหกรรมท่ีมีการปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา ตลอดจนการถายทอดเทคโนโลยี
ระหวางผูประกอบการรายใหญกับรายเล็ก รวมทั้งการกําหนดกลไกการส่ือสารกับ
ทุกภาคีในพ้ืนท่ีเพื่อสรางความเขาใจกับชุมชน

2.6 นโยบายและมาตรการของภาครัฐท่ีเกี่ยวกับการปรับตัวของภาคเศรษฐกิจ
ตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ

ในแผนแมบทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ พ.ศ. 2558-2593 ระบุ
แนวทางการปรบัตวัตอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของภาคเศรษฐกิจทีค่าดวาจะไดรบั

ผลกระทบ (adaptation) ไวดังนี้ 
(ก) การจัดการความเส่ียงในภาคเกษตรจากภัยธรรมชาติ เพื่อความมั่นคง

 ดานการเกษตรและความม่ันคงดานอาหารของประชาชนในประเทศ

((ข) การสรางองคความรูและศักยภาพของเกษตรกรในการปรับตัวของ

 ภาคเกษตรและภาคแรงงาน ตลอดจนการสรางความเขาใจถงึผลกระทบ 
 ความเส่ียง และโอกาสในอนาคตจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ทั้งเชิงเทคโนโลยี เทคนิค และการจัดการ พัฒนาความรูของผูนําชุมชน

 ตอประเด็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สราง
 เครือขายความรวมมอืในการประเมนิ ถายทอดขอมลู และเช่ือมโยงองค
 ความรูเชิงวิชาการสูบริบทของชุมชน

(ค) การสนับสนุนใหชุมชนและเกษตรกรมีทางเลือกอาชีพประเภทอื่น เพื่อ

 รับมือกับความเส่ียงดานรายไดจากการเกษตรท่ีมีความเส่ียงสูงตอ
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 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เชน การรวมกลุมเครอืขายในการผลติ
 และจําหนายสินคาเกษตรและผลิตภณัฑแปรรูปจากการเกษตรในรูปแบบ

 ของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสรางอํานาจตอรอง พัฒนาตราสินคาและ

 บรรจุภัณฑเพื่อยกระดับราคา

(ง) การสนับสนุนใหเกษตรกรและชุมชน รวมทั้งภาคเอกชน ผลิตสินคาและ
 บริการที่เปนมิตรตอภูมิอากาศ (climate friendly goods and services) 
 รวมท้ังประชาสัมพันธใหกับผูบริโภคเห็นถึงความแตกตางสินคาเกษตร

 ที่เปนมิตรตอภูมิอากาศกับสินคาเกษตรท่ัวไป รวมถึงขยายตลาดสินคา
 ทั้งในและตางประเทศ

(จ) กลไกสนับสนุนเงินทุนและทรัพยากรที่จําเป นในการปรับตัวต อ

 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในรูปแบบตางๆ เชน 
 การจัดหาแหลงทุนสนับสนุน การพัฒนาอาชีพเสริมหลังฤดูเพาะปลูก 
 การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนตน

อยางไรกด็ ีการจัดทาํนโยบายดานการปรับตวัตอการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศ
อาจจะมอีปุสรรค เนือ่งจากปจจัยหลายประการ อาท ิ(ก) ความไมแนนอนของอนาคต 

ทําใหการวางแผนการปรับตัวเกิดขึ้นยาก เพราะไมสามารถทราบบริบทสังคมและ
เศรษฐกจิทีแ่นชดัได (ข) การฉายภาพภมูอิากาศในอนาคตตอการวเิคราะหสถานการณ

ดานผลกระทบและแนวทางการปรบัตวัในพืน้ทีท่ีเ่จาะจงอาจจะมคีวามถกูตองแมนยาํ

นอย และ (ค) การพยากรณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนั้น ไมได
ออกแบบมาเพ่ือนําไปสูการวางแผนการปรับตัวในบริบทท่ีหลากหลาย เชน การ

วิเคราะหปริมาณผลผลิตของพืชเกษตรภายใตภูมิอากาศอนาคตนั้นมุ งเนนไปที่

การวางแผนการปรับตัวท่ีเปนการดําเนินการในไรนาเปนหลักมากกวาท่ีจะเปนการ

พิจารณาถึงการยกระดับความเปนอยูของชาวนาหรือพิจารณาถึงกลไกอ่ืน ๆ เชน 
นโยบายหรือกลไกเพ่ือพยุงราคาสินคาเกษตร การเขาแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร 
หรือ การจัดการการถือครองท่ีดิน เปนตน [ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 114]
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2.7 มาตรการของรัฐเก่ียวกับการชวยเหลือกลุมผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ดานอุทกภัย ป 2554

ดวยวิกฤตอุทกภัยป 2554 ที่เกิดข้ึนในภาคกลาง เปนกรณีตัวอยางของการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีความเชื่อมโยงกับการพยากรณสถานการณดานการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และ เปนกรณีตัวอยางของการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย

ทั้งเกษตรกร นายจาง และลูกจาง ท่ีไดรับผลกระทบจากกอุทกภัยใน 7 จังหวัดภาค
กลาง (จํานวนผูประกอบการ 9,895 คน ลูกจาง 6 แสนคน) ดังปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ การฟนฟูดานแรงงาน โดย 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2555) พบวา 

(1) ในขณะนั้น กระทรวงแรงงานไมสามารถระบุตัวเลขลูกจางที่ไดรับ
ผลกระทบจากอทุกภยัทีช่ดัเจนได ทาํใหลกูจางจํานวนมากตกหลนจากระบบการฟนฟู 
เหตุเพราะการจัดทําฐานขอมูลดานแรงงานกาวไมทันตอการเปล่ียนแปลงสภาพการ

จางงานในประเทศไทย เนื่องจากลูกจางมีหลายประเภทในโรงงานหนึ่งๆ เชน ลูกจาง
ประจํา ลูกจางชั่วคราว ลูกจางรับเหมาชวงงาน (sub-contractor) ลูกจางประเภท
รบังานไปทาํท่ีบาน ลกูจางของผูรบังานไปทาํทีบ่าน และ ลกูจางทีเ่ปนแรงงานตางดาว 

อยางไรก็ดี ขอมูลของการประมาณการในรายงาน 2011 Thailand Flooding Post-
Disaster Needs Assessment ใน 22 จงัหวัด สรุปไดวา มแีรงงานคนไทยท่ีเปนแรงงาน
ในระบบ (ลูกจาง) ที่ถูกกระทบประมาณ 1.1 ลานคน แรงงานนอกระบบประมาณ 

2-3 ลานคน และแรงงานตางชาติ 5 แสนคน ทั้งนี้ คาดวา ลูกจางที่ไดรับผลกระทบ

จริง มีจํานวนมากกวานี้ โดยผลกระทบที่ลูกจางไดรับ คือ รายไดลดลงเพราะมีการ

เลิกจางหรือหยุดการจางงานในชวงน้ําทวม บานท่ีอยูอาศัยและทรัพยสินเสียหาย 
สุขภาพ รายจายเพิ่ม และ หนี้สิน เปนตน
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(2) รฐับาลจดัสรรงบประมาณเพือ่ชวยเหลอืแรงงานผานหนวยงานตางๆ ดงันี้ 
 (2.1) งบกลางท่ีรัฐบาลจัดสรรใหกระทรวงแรงงาน เชน 
  -  โครงการปองกันและบรรเทาการเลิกจาง (กรมสวัสดิการและ

   คุมครองแรงงาน) ใน 14 จังหวัด เปาหมาย 300,000 คน โดย
   จายใหนายจางเพื่อใหชะลอการเลิกจาง 

  -  โครงการนัดพบแรงงานผูประสบอุทกภัย (กรมการจัดหางาน) 
   ใน 30 จังหวัด ท่ีมีความตองการทํางานในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 
   ระยอง ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 9,000 คน 

  -  โครงการยกระดับฝมอืแรงงาน (กรมพฒันาฝมอืแรงงาน) ดาํเนนิ
   การฝกยกระดับฝมือแรงงานลูกจางท่ีไดรับผลกระทบจาก

   อุทกภัยใหมีทักษะท่ีสูงขึ้นตรงกับความตองการของสถาน

   ประกอบการ 
 (2.2) งบกระทรวงแรงงานและสํานักงานประกันสังคม เชน 
  -  โครงการประกันสังคมเคียงขางผู ประกันตนดานอุทกภัย 

   (สํานักงานประกันสังคม) ใหผูประกันตนกูเพื่อซอมแซมบาน

   ไมเกนิรายละ 5 หมืน่บาท อตัราดอกเบีย้รอยละ 2.5 ตอป คงที่
   เปนเวลา 2 ป และใหสถานประกอบกิจการกูเงินจากกองทุน

   ประกันสังคมเพื่อซอมแซมทรัพยสินที่เสียหายจากอุทกภัย

   รายละไมเกิน 1 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3 ตอป (คงที่ 
   เปนเวลา 3 ป) 

  -  โครงการขยายหรือเลื่อนระยะเวลาการสงเงินสมทบฯ ของ

   นายจาง โครงการจางงานเรงดวน (สํานักงานปลัดกระทรวงฯ)

   เปาหมาย 32,750 คน เปนการจางงานผู ถูกเลิกจางใน
   พื้นที่ประสบอุกทภัยใหทํางานสาธารณประโยชน 
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  -  โครงการจัดหาตําแหนงวางใหลกูจาง (กรมจัดหางาน) เปาหมาย 
   99,245 อัตรา และโครงการกองทุนสงเสริมการพัฒนาฝมือ

   แรงงาน (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน) ลดอัตราดอกเบ้ียกูยืมเพื่อ 
   การพัฒนาฝมือแรงงานใหแกนายจาง จากเดิมรอยละ 3 เปน
   รอยละ 0.1 ระยะเวลา 1 ป 

  -  โครงการชวยเหลือลูกจางท่ีถูกเลิกจางใหไดรับเงินชดเชยตาม

   กฎหมายแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน)  
  -  โครงการประกันการวางงานตามกฎหมายประกันสังคม 

   (สํานักงานประกันสังคม) โครงการอํานวยความสะดวกให
   ผู ประกอบการญ่ีปุ นในพ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัยจัดสงลูกจาง

   คนไทยไปทํางานเป นการช่ัวคราวท่ีประเทศญ่ีปุ นและ

   ประเทศอ่ืนๆ 
  -  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคลองการจางงาน (สํานักงาน

   ประกันสังคม) วงเงินผานธนาคาร 10,000 ลานบาท ใหสถาน
   ประกอบการกูในอัตราดอกเบ้ียตํา่ (รอยละ 3 คงทีเ่ปนเวลา 3 ป)  

  -  โครงการจัดตั้งศูนยชวยเหลือแรงงานตางดาว (กรมจัดหางาน) 
   โครงการเพ่ือนชวยเพื่อน (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน) 

   ระหวางสถานประกอบการท่ียังเปดดําเนินการไมได ใหมีการ

   ยมืตัวลกูจางจากสถานประกอบการทีป่ระสบปญหานํา้ทวมไป

   ทํางานในสถานประกอบการท่ีไมถูกนํ้าทวมเปนการช่ัวคราว 
   เปาหมาย 18,875 อัตรา 

  -  โครงการชวยเหลือลูกจางเรงดวนในชวงเกิดอุทกภัยในเชิง

   สงเคราะห
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 (2.3) งบประมาณชวยเหลือแรงงานผานกระทรวงอ่ืนๆ ไดแก 
  -  การชดเชยความเสียหายบานท่ีอยูอาศัยและทรัพยสิน บุคคล

   เสียชีวิต ผูสุงอายุหรือผูพิการ นักเรียนนักศึกษา 
  -  การลดภาระคาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  -  การชวยเหลือดานภาษีเงินได การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม 
  -  การชวยเหลืออื่นๆ เชน เงินบริจาค 
(3) โครงการชวยเหลือลูกจางแรงงานท่ีประสบอุทกภัยมีนอยมาก จาก

งบกลางจํานวน 120,000 ลานบาท ที่ตองการชวยเหลือผูประสบภัยโดยตรงนั้น 
ถึงมือลูกจางโดยตรงเพียง 78.9 ลานบาท (รอยละ 0.07) สวนใหญจะไปอยูที่นายจาง 
โดยรฐับาลอางวา เปนการชวยเหลอืลกูจางผานนายจาง ขณะทีน่ายจางและภาคธรุกจิ

ไดรับการชวยเหลือตางๆ จากรัฐบาล 5 ดาน 22 มาตรการ เฉพาะกองทุนประกันภัย
พิบัติ 50,000 ลานบาท สวนเกษตรกรไดเงินชวยเหลือทั้งสิ้น 31,051 ลานบาท 
(รอยละ 25.87 ของงบกลางท้ังหมด) 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) รฐับาลมีนโนบายและมาตรการท่ีเอนเอียงไปทางนายจางมากกวาลูกจาง 

หรือใหความสําคัญกับลูกจางนอยมาก ในขณะที่ลูกจางมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจ

ของประเทศ ดวเหตุนี้คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงมีขอเสนอตอรัฐบาลดังนี้ 
 (ก)  การใหความชวยเหลือลูกจาง ตองใหถึงมือลูกจางโดยตรง ไมใช
  ผานนายจาง 

 (ข)  ในระยะเรงดวน ใหมีเงินกูดอกเบ้ียตํ่าใหลูกจาง เหมือนท่ีจัดให

  เกษตรกรและภาคธุรกิจ 
 (ค)  ในระยะส้ัน ตองชวยบรรเทาภาระคาครองชีพของลูกจาง โดยการ
  แจกคูปองอาหารและคูปองซ้ือปจจยัสี ่รวมถึงการใชเงินชวยเหลือ
  ครอบครัว 
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 (ง)  รัฐบาลตองจัดทําและปรับปรุงขอมูลของลูกจางใหรอบดาน 
  ครบถวน และเชื่อถือได 
 (จ)  ในระยะยาว จะตองมกีองทุนการเงนิเพือ่ลูกจาง เพือ่ใหลกูจางเขา
  ถึงแหลงเงินกู ดอกเบี้ยตํ่าในยามจําเปน โดยการออกพันธบัตร 
  40,000 – 50,000 ลานบาท ใหแกกองทนุประกนัสงัคม แลวนาํเงนิ
  กอนนีไ้ปจัดทาํโครงการ ในเมือ่รฐับาลมี ธกส. มกีองทนุหมูบาน มี
  กองทุนพัฒนาสตรี มีธนาคาร SMEs เพื่อธุรกิจ ก็ควรนําเงินกูจาก
  กองทุนประกันสังคม มาจัดต้ังกองทุนการเงินเพื่อลูกจางดวย

2.8 ประเด็นความหวงใยตอประเด็นหญิงชายในเรื่องผลกระทบและการปรับตัว
ตอการเปล่ียนเปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นดานบทบาทหญิงชาย (gender)1 กับการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศปรากฎ ในวาระการเจรจาของประเทศรัฐภาคี UNFCCC ครั้งที่ 7 (COP7) 
เม่ือป ค.ศ. 2001 (กลาวถึง Gender Equality) และมีความเขมขนในการเจรจามากขึ้น
ในครั้งท่ี 15 (COP15)  เมื่อป ค.ศ. 2015 เนื่องดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จะสงผลกระทบดานลบตอชีวิตความเปนอยูและการประกอบอาชีพของกลุมผูมี

รายไดนอยหรือกลุมยากจน โดยภายในกลุมผูที่เปราะบางเหลานี้ ประชาชนชายและ

หญิงจะไดรับผลกระทบท่ีแตกตางกัน ดังปรากฎในขอมูลของประชากรโลกวา 
ประชาชนทีย่ากจนเปนกลุมเพศหญงิสงูถงึ รอยละ 70 ของประชากรทีย่ากจนทัง้หมด 

[www.unfccc.int/7516] ดังนั้น กลุมประชากรหญิงที่ยากจนเหลานี้จะตองเผชิญกับ

ปญหาภัยพิบัติและรายไดทางการเกษตรหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวของลดลงอันมีตนเหตุ

มาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และยังตองเปนกลุมบุคคลท่ีตองเตรียมการ

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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ปรบัตวัตอปญหาท่ีจะเกิดขึน้ซํา้ซากในอนาคต (อนัเนือ่งมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ) ยิ่งกวานั้น กลุมสตรียากจนเหลานี้ อาจจะมีบทบาทในการชวยลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจกได ถามีแหลงเงินทุนหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการนํามา
ประยุกตใชกับวิถีชีวิตและการทํามาหากินของตนเองและครอบครัว 

เนื่องดวยสตรีมบีทบาทสําคญัในครอบครัวและอาจจะเปนผูตัดสินใจในการ

จัดการชีวิตประจําวันของสมาชิกครอบครัวและชุมชน เชน การเพาะปลูก การเลือก
พชืผลสําหรับเปนอาหาร และ กระบวนการผลิตอาหารในครัวเรือนและในชุมชน ตลอด
จนการหาแหลงนํ้าสําหรับครัวเรือน ฯลฯ ดังนั้น สตรีที่เปนหัวหนาครอบครัวอาจจะ
ไมสามารถเขาถึงแหลงทุนที่จะนํามาใชในการปรับปรุงพันธุพืช/สัตวและกระบวนการ
ผลิต ในการรองรับหรือปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ดวย
เหตุนี้ การเจรจาในประเด็นน้ี จึงมีความสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการปรับตัวของ
ประชาชนหญิงในประเทศกําลงัพฒันาและประเทศพัฒนานอยท่ีสดุ [UNIFEM, 2009; 
UNFPA & WEDO, 2009]

สําหรับประเทศไทย ประเด็นบทบาทหญิงชาย ที่แตกตางกันและผลกระทบ
ที่ไดรับแตกตางกัน ตลอดจนศักยภาพในการปรับตัวของสตรีแตกตางกับของบุรุษนั้น 
จะมีความสําคัญมากข้ึนในสังคมไทย อยางนอยดวยเหตุผล 3 ประการ ไดแก

ประการแรก โครงสรางประชากรไทยในปจจุบันนั้น ประชากรเพศหญิง มี

จํานวนมากกวาประชากรเพศชาย (อัตราสวน 51 : 49)
ประการทีส่อง ประชากรหญงิไทยมบีทบาทสาํคญัตอเศรษฐกจิไทยในฐานะ 

(ก) แรงงานสําคัญ ทั้งในภาคเกษตรกรรม หัตถอุตสาหกรรม และ บริการ (ข) มารดา
หรือภรรยาหรือธิดาของครอบครัวท่ีมักมีภาระหนาท่ีในการดูแลสมาชิกในครอบครัว 
และ (ค) เปน “ครู” คนแรกของลูก 

ประการท่ีสาม ในปจจุบันนี้ โครงสรางสังคมไทยกําลังเขาสู “สังคมผูสูงวัย” 

หรือ Aging Society และในภาคชนบท ผูสูงวัยเพศหญิง เปนผูที่รับผิดชอบดูแล
ครอบครัวหรือลูกหลานเด็กเล็ก มากกวาผูสูงวัยเพศชาย

หากประเทศไทยไดรบัผลกระทบเชิงลบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ

เพิม่มากขึน้ ประชากรเพศหญิงจะกลายเปนผูทีร่บัภาระในการดูแลสมาชกิในครอบครัว 
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โดยเฉพาะในยามเกิดภัยพิบัติหรือในยามรายไดจากพืชผลทางการเกษตรนอยกวาที่

ควรจะเปน (ไมวาจะเปนในชวงภาวะแหงแลงหรือนํ้าทวม) และในขณะเดียวจะกลาย

เปนผูที่มีบทบาทในการรับมือหรือปรับตัวตอผลพวงของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ ดังเชนที่ปรากฎใหเห็นในชวงที่ประเทศไทยประสบกับอุทกภัยเมื่อป 2554 
ทีบ่รรดาสตรใีนชมุชนมบีทบาทในการจรรโลงและบรรเทาปญหาการเผชิญกบัการดํารง

ชีพของชุมชน เชน การจัดหาอาหาร การจัดกติกาในการแบงปน ฯลฯ และเม่ือกรณี

เหตกุารณสนิามเิมือ่ป 2547 (แมวาไมเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศกต็าม) 
สตรีและเด็กเสียชีวิตเปนจํานวนมาก เปนตน 

แนวทางที่ภาครัฐควรจะใหความสนใจเพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงในความ

รวมมือระหวางหนวยงานภายในประเทศ ระหวางหนวยงานในตางประเทศ และ
ความชวยเหลอืจากตางประเทศในการพฒันาศกัยภาพของสตรไีทยและการเสรมิพลงั 
(empower) ใหสตรีไทยโดยเฉพาะในกลุมผูมีรายไดนอยและในชุมชนที่จะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดแก

(ก) Gender Mainstreaming2 Efforts โดยการสนบัสนนุของกองทนุสิง่แวดลอม 
(GEF: Global Environment Facility) และกองทนุ Green Climate Fund ดวยการพฒันา

แนวนโยบายดานบทบาทหญิงชายและแผนปฏิบัติการ (gender policy and action 
plan) ซึง่เปนการปรับทศันคตใินการจัดทาํงบประมาณและกจิกรรมหรอืโครงการทีเ่กีย่ว

กบัการดาํเนนิการปรบัตัวของประชาชนตามบทบาทของหญงิชายในสงัคม รวมทัง้การ

เปดโอกาสใหเทาเทยีมกันระหวางสตรแีละบุรษุ เชน การไดสทิธใินการเขาถงึแหลงทนุ
อยางเสมอภาค การใหสิทธิในการอนุรักษและคุมครองทรัพยากรธรรมชาติอยางเทา
เทยีมกนั และการจัดสรรงบประมาณในการฝกอบรมและอาชีพใหสตรมีากข้ึนเพือ่เพิม่

ศักยภาพในการปรับตัวตอผลพวงของการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ เปนตน 

หากประเทศไทยใชโอกาสนีข้องการเจรจาระหวางประเทศภายใต UNFCCC 
ในการเขาถึงแหลงทุนขององคการระหวางประเทศเพ่ือนํามาจัดทํากิจกรรมหรือ

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.
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โครงการในการปรับตัวของประชาชนตามบทบาทของสตรีและบุรุษ (รวมท้ังเด็กและ
เยาวชน กับ ผูใหญและผูสูงอายุ เนื่องดวยเปนสมาชิกในครอบครัว) เชน การปรับ
เปลี่ยนอาชีพหรือการมีอาชีพเสริมในยามภาวะแหงแลง เปนตน 

(ข) การสนับสนุนทางการเงินแกกิจกรรมดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศที่มีมิติหญิงชาย (Gender-responsive Climate Financing) และการสนับสนุน
กิจกรรของสตรีในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในการดําเนินกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจหรือการดํารงชีพและหารายได (Engagement of Women in the De-car-
bonization of Economies) ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนในชนบทหางไกลไดมีโอกาส
เขาถึงแหลงเงินทุนเพื่อการพัฒนาและปรับตัวตอการประกอบอาชีพที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมหรือโลกรอนไดมากข้ึน (หรือกอใหเกิด Green Jobs สําหรับสตรีมากขึ้น) 
ซึง่นบัวาเปนการพฒันาศกัยภาพของสตร ี(women’s empowerment) รวมไปถงึแหลง
เงนิทุนหรอืเทคโนโลยใีนการอนรุกัษความหลากหลายทางชวีภาพ เชน การอนรุกัษปา
หรอืการใชประโยชนจากปา หรอืการประยุกตระบบ Payment for Ecological Services 
(PES) ใหแกชาวบานที่อาศัยในพ้ืนที่ใกลปาหรือในปา (ไมวาจะเปนบุรุษหรือสตรี จะ
ตองมสีทิธใินการเขาถึงระบบดังกลาวอยางเทาเทยีมกนั) และเงินทนุเพือ่การหาแหลง
พลังงานสะอาด (เชน พลงังานแสงอาทิตย พลงังานชีวภาพ พลงังานชีวมวล) ทีจ่ะชวย

ใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้นจากการมีไฟฟาหรือแกสหุงตมใชในครัวเรือน เปนตน

ตัวอยางของการเจรจาในเวทีของ UNFCCC ในการรวมมือกันพัฒนา

ศกัยภาพของสตรใีนการรบัมอืปญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและรวมลดการ

ปลอยกาซเรือนกระจก อาทิ
(1) Decision 28/CP.7 (2001) กลาวถึง Guidelines for preparation of the 

national adaptation programs of action (ทีก่ลาวถงึการเตรยีมการปรบัตวัของประเทศ 

ที่ควร จะตองคํานึงถึง Gender Equality) 
(2) Decision 1/CP.16 (2010) กลาวถึงการสนับสนนุการพัฒนาศักยภาพของ

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 ซึง่เปนการเพ่ิมบทบาทของสตรีในการมีสวนรวมมากข้ึน ทัง้ในดานการเจรจา
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 
ซึ่งเนนเร่ือง Gender-Responsive Climate Policy) โดยออกแบบการทํางาน เพื่อให
สตรีเขามามบีทบาทในการเจรจาระหวางประเทศมากข้ึน และมีบทบาทในการกําหนด
นโยบายภายในประเทศเพ่ิมขึ้น เพื่อใหมีมุมมองของการกําหนดมาตรการและงบ
ประมาณท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับ

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

รูของสตรีเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการฝกอบรมพัฒนาทักษะและ

ศักยภาพของสตรีในการเจรจาดานนโยบายและมาตรการตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่น 
หรือระดับชุมชน และระดับประเทศ รวมทั้งระดับนานาชาติ เพื่อใหเกิดการถายทอด
องคความรูระหวางกลุมสตรีตางๆ

(8) Kyoto Protocol Adaptation Fund (ภายใต UNFCCC) จะดําเนินการ
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สนับสนุนทางการเงินใหแกโครงการท่ียึดหลัก Principles-based Social and Environ-
mental Policy ที่พาดพิงถึงสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศ (human rights 
and gender equality) 

(9) บทบาทของ GEF Small Grants Program ที่จะสนับสนุนโครงการขนาด
เลก็สาํหรับพัฒนาศกัยภาพของสตรใีนการเปนเจาของธรุกจิหรอืผูประกอบการ (นอก
เหนือจากการเปนเกษตรกรรายยอย) 

2.9 บทสงทาย: ความเสี่ยงและความเปราะบางของภาคเกษตรไทย

เน่ืองดวยสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศไทยมพีืน้ฐานหลกัคือ ภาคเกษตร
และภาคบรกิาร (โดยเฉพาะการทองเทีย่ว) หากภาคเกษตรและภาคบรกิารไมสามารถ

ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศได ก็จะนํามาสูความส่ันคลอนทางดาน
เศรษฐกิจท้ังในระดับรากหญาและระดับประเทศ อีกท้ังอาจจะนําไปสูความไมเปน
ธรรมทางสังคมและปญหาสุขภาพของประชาชน นอกจากน้ี ภาคเกษตรและภาคบริการ
ยังเปนแหลงผลิตแรงงานที่สําคัญของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเปนกลุมผูซื้อสินคา
อตุสาหกรรมและหตัถกรรมขนาดใหญของสังคมไทย เมือ่ใดท่ีประชาชนในภาคเกษตร
และภาคบรกิารมปีญหาทางเศรษฐกจิและสงัคม เมือ่นัน้ประชาชนในภาคอตุสาหกรรม

ก็จะไดรับผลกระทบเชิงลบตามไปดวย เชน การจางงาน และรายรับของกิจการลดลง 

เปนตน ดวยเหตุที่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสงผลกระทบเชิงลบตอ
ภาคเกษตรและภาคการทองเท่ียว ประชาชนในสาขาการผลิตเหลานี้จําเปนตอง
ปรับตัวและตานทานของสภาวการณที่ทางดานปญหาสุขภาพ ปญหาภัยแลง

หรืออุทกภัยที่รุนแรง ฯลฯ ใหได 
ในขณะเดียวกัน ภาคเกษตร ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม ก็เปนผูกอ

ใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกท่ีนํามาสูปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เชนเดียวกัน ดังน้ัน ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของยอมตองชวยการลดการปลอยกาซเรือน
กระจก หรือชวยกันบรรเทาปญหาการปลี่ยนแปลงภูมิสภาพอากาศ
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ในการบรรเทาปญหาการเปล่ียนแปลงภูมสิภาพอากาศ ไดกลาวถงึ 2 ประเดน็ 
คือ Mitigation และ Adaptation โดย Mitigation หมายถึง การดําเนินการเพื่อลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก โดยพยายามรักษาระดับความเขมขนหรือปริมาณของกาซเรือน

กระจกในช้ันบรรยากาศใหอยูในระดับที่ไมสงผลกระทบตอระบบบรรยากาศโลก 
(UNFCCC Article 2) สําหรับ Adaptation หมายถึง การปรับเปลี่ยนในระบบธรรมชาติ
หรือพฤติกรรมของมนุษยเพ่ือตอบสนองตอปจจัยดานภูมิอากาศหรือผลกระทบที่

อาจสงผลตอระบบตาง ๆ เพื่อลดอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นหรือเพื่อแสวงหาประโยชน
จากโอกาสที่อาจเกิดข้ึนใหม [ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 114]

การปรบัตวัตอการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (adaptation) ของมนษุยนัน้จาํเปน
ตองทําความเขาใจถึงภาวะความเปราะบางของแตละภาคสวนยอยและของสังคม

โดยรวม (social vulnerability) โดยความเปราะบาง ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ภมูอิากาศ หมายถึง ระดับท่ีสงัคม (หมายรวมถึงระบบชีวกายภาพและระบบเศรษฐกิจ) 
เกิดความเส่ียงท่ีไมสามารถรับมือไดตอผลท่ีไมพึงประสงคของการเปล่ียนแปลง

ภมูอิากาศ เชน ผลท่ีไมพงึประสงคของภาวะอากาศแปรปรวนและภาวะอากาศรุนแรง
ภาวะความเปราะบาง (vulnerability) จะพจิารณาจากหลายปจจยัรวมกนั เชน 

รูปแบบและขนาดของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศท่ีสงผลตอสังคมน้ัน (magnitude) 
การเปดรับของสงัคมในแงของโอกาสทีจ่ะไดรบัผลกระทบ (exposure) ความไวทีจ่ะเกดิ

ผลสบืเนือ่งตามมา (sensitivity) จากการไดรบัผลกระทบนัน้ และ ความสามารถทีส่งัคม

จะสามารถรับมือตอผลสืบเนื่องน้ัน (copping capacity) หรือความพยายามท่ีจะลด
ความเปราะบางของกลุมตางๆใน สังคม ภายใตเงื่อนไขสถานการณอนาคต

การศึกษาในอดีตที่ผานมาในเร่ืองความสามารถในการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของกลุมตางๆในสังคมนั้น ยังไมไดคํานึงถึงพลวัตของระบบ

เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมดังกลาวจะมี

ผลตอสภาพและระดับของความเปราะบางที่สังคมนั้นๆ ดวยเชนกัน 
ดังนั้น แนวทางการปรับตัวของสังคมจึงควรเนน 2 เรื่องคือ (ก) การลดความ

เสี่ยงของระบบเศรษฐกิจและสังคมที่จะตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศใน

อนาคต และ (ข) การเพิ่มความสามารถในการฟนคืนของระบบเศรษฐกิจสังคม
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ตัวอยางเชน การศึกษาครัวเรือนชาวนาในจังหวัดอุบลราชธานี (560 
ครัวเรือน เมื่อป 2549) แสดงใหเห็นวา 1/3 ของครัวเรือนที่สํารวจเปนกลุมที่มี
ความเสี่ยงตํ่า และมีกลุมประชากรที่มีความเสี่ยงสูงรอยละ 15-25 โดยกลุมที่มี
ความเส่ียงปานกลางเปนกลุมท่ีใหญท่ีสุด ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอระดับความเส่ียง 
คือ ครัวเรือนเหลานี้มีขีดความสามารถในการรับมือกับผลกระทบของสภาพอากาศ
ทีจ่าํกดั อนัเนือ่งมาจากการทีค่รวัเรือนเหลานัน้มเีงินออมนอยและมหีนีส้นิสงู นอกจาก
นั้น เศรษฐกิจครัวเรือนของกลุมชาวนาในการสํารวจนั้นยังตองพึ่งพาผลผลิตจาก
ขาวเปนหลัก โดยมีความหลากหลายของแหลงรายไดตํ่า สภาพการณดังกลาว

สงผลใหกลุมครัวเรือนชาวนาเหลานั้นเปดรับกับความเส่ียงและไวตอผลกระทบ

ที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศสูง [ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 154]
และ การศึกษาครัวเรือนชาวนาในพ้ืนที่ทุงกุลารองไห (628 ครัวเรือน  เมื่อ

ป 2549) แสดงใหเห็นวา ผลกระทบจากสภาพอากาศโดยเฉล่ียแลวสงใหครัวเรือน
ชาวนาอยูในภาวะเสี่ยงต่ํา ปานกลาง และสูงในสัดสวนรอยละ 8.8 รอยละ 61.6 และ 
รอยละ 29.6 ตามลําดับ สวนในกรณีสภาพอากาศรุนแรงซ่ึงประเมินผลกระทบจาก

ปญหาความแหงแลงและปญหาน้ําทวม ไดสงผลใหผลผลิตเสียหายโดยเฉล่ียรอยละ 

45.5 จากผลผลิตทัง้หมด โดยกลุมครวัเรอืนทีม่คีวามเส่ียงตํา่ ปานกลาง และสงู จะได
รับความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรจากความเสี่ยงจากสภาพอากาศรุนแรง

รอยละ 8 รอยละ 50 และ รอยละ 42 ตามลําดับ  และ ผลจากการวิเคราะหแสดงให

เห็นวารอยละ 77 ของครัวเรือนท่ีสํารวจมีความเปราะบางตอผลกระทบจาก
สภาพอากาศรุนแรง ในขณะที่รอยละ 23 ไมมีความเปราะบางหรือจัดอยูในกลุม
ที่มีความทนทานตอผลกระทบจากสภาพอากาศ ซึ่งกลุมหลังนี้มีปจจัยสําคัญคือ 
การท่ีมีรายไดจากหลายทางและรายไดหลักไมไดมาจากผลผลิตขาว สําหรับครัวเรือน

สวนใหญที่มีความเปราะบางนั้น สาเหตุหลักมาจากการมีหนี้สูง และหากมีการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีความรุนแรงจะเกิดผลกระทบตอผลผลิตขาว จะสงผลให
ชาวนาเหลาน้ันที่ไมสามารถใชหนี้ได และอาจจะกอใหเกิดปญหาดานเศรษฐกิจ

ครัวเรือนอ่ืน ๆ ตามมา [ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 154]
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ดังน้ัน อาจกลาวไดวา ภาวะความเปราะบางจากภูมิอากาศท่ีครัวเรือน
เกษตรกรตองเผชิญน้ัน เปนผลจากตัวกําหนด 3 ประการ คือ (ก) ความไวตอผล
กระทบที่เกิดข้ึนจากสภาพอากาศแปรปรวนหรือการเปลี่ยน-แปลงภูมิอากาศ เชน 
หากพึ่งพาผลผลิตขาวเปนหลัก กลุมครัวเรือนชาวนาจะมีความไวตอผลกระทบ
ที่เกิดข้ึนสูง (ข) การเปดรับตอผลกระทบดังกลาว เชน หากมีความหลากหลาย
ของแหลงรายไดตํ่า กลุมครัวเรือนชาวนาจะเปดรับกับความเสี่ยงจากผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นสูง และ (ค) ขีดความสามารถที่ครัวเรือนจะรับมือกับผลกระทบนั้น เชน 
ครัวเรือนชาวนามีเงินออมเพียงพอที่จะไมกอหนี้สูงเกินไป สําหรับการปรับตัว
หรือรับมือกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน [ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 154]

ดวยเหตนุี ้แนวทางการปรบัตวัของสงัคมจงึควรจะประกอบดวย (ก) การเพิม่
ความเขมแข็งม่ันคง (resilience) ของประชาชน และ (ข) การนาํประเด็นการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศเขาไปเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจวางแผนตางๆ ตัวอยางเชน หากจังหวัด
ในบริเวณลุมน้ําชีมูลท่ีมีความเสี่ยงดานผลผลิตทางการเกษตรจาการเปลี่ยนแปลงภูมิ

อากาศและไดมีการปรับตัวดวยการออกแบบมาตรการหรือแนวทางการปรับตัวของ

เกษตรกรท่ีเหมาะสม จังหวัดเหลาน้ันจะไมเปราะบางตอผลกระทบของการ

เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ โดยยงัมบีางจงัหวดัทีค่าดวาจะมคีวามเสีย่งสงู (หากไมดาํเนนิ
การใดๆมากกวาเดมิ) จะมีระดบัความเสีย่งเพิม่สงูขึน้อีกในอนาคต อาท ิจงัหวดับรุรีมัย 

สุรินทร และศรีสะเกษ [ศุภกร ชินวรรโณ, 2559: 153]

หากนโยบายของภาครัฐไมคํานึงถึงมิติของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ภมูอิากาศท่ีมตีอผลผลิตแลว ทัง้ในเชิงการกระจายตัวของพ้ืนทีเ่พาะปลูกและโครงสราง
สังคมรองรับการแปรปรวนของผลผลิต การสงเสริมการเพาะปลูกหรือการใชนโยบาย
ดานประกันราคาจะทําใหเกษตรกรตัดสนิใจผิดพลาดได อนัจะนําไปสูการซ้ําเติมปญหา

ความยากจนหรือปญหาหนี้สินหรือปญหาแรงงานนอกระบบเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ 

นโยบายของรัฐจําเปนตองใหความสนใจตอกลุมแรงงานนอกระบบ และ กลุมสตรี
ที่มีบทบาททางเศรษฐกิจ และเปนกลุมที่จะมีโอกาสในการไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากกวากลุมแรงงานในระบบและกลุมบุรุษ
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ทัง้นี ้ในแผนแมบทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. 2558-2593 
ไดเนนการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของสาขาตางๆ (adaptation) 
ไวครบถวนแลว ทั้งในดานการจัดการทรัพยากรน้ํา (รวมท้ังอุทกภัย และภัยแลง) 
การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การทองเที่ยว การสาธารณสุข การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย รวมทั้งเนนการ
ลดการปลอยกาซเรอืนกระจก (mitigation) ทัง้ในดานการผลิตไฟฟา การคมนาคมขนสง 
การใชพลงังานภายในภาคอาคาร ภาคอตุสาหกรรม ภาคของเสยี ภาคเกษตร ภาคปา
ไม และการจัดการเมือง โดยเฉพาะประเด็นดานแรงงานน้ัน ไดเนนยํ้าเรื่อง
การพัฒนาฝมือและทักษะดานแรงงานท่ีเพื่อเอื้อตอการผลิตสินคาและบริการ

ที่ปลอยกาซเรือนกระจกต่ําและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
หากแตในแผนแมบทดังกลาว ประเด็นดานมาตรการรองรับการเปลี่ยนผาน

ของแรงงานที่สวนใหญยังเปนแรงงานในการผลิตสินคาและบริการที่ปลอยกาซเรือน

กระจกมากและไมเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม อาจถือวาแทบไมมีการกลาวถึงอยางเดน
ชัด ดังนั้น การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจเขาสูสังคมคารบอนต่ํา (low carbon 
society) จึงจําเปนตองดําเนินการอยางระมัดระวังที่ไมสรางปญหาการจางงานและ

ปญหาดานเศรษฐกจิของกลุมแรงงานนอกระบบ และตองไมละเลยประเดน็ความเปน
ธรรมระหวางแรงงานในระบบกับแรงงานนอกระบบ และความเปนธรรมระหวาง
ผู ประกอบการขนาดใหญกับผู ประกอบการขนาดเล็ก อันเกิดจากมาตรการ

ลดการปลอยกาซเรือนกระจก (mitigation measures) และมาตรการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (adaptation) 

นอกจากน้ี การประเมินความเส่ียงและความเปราะบางของภาคเกษตร

มีความสําคัญยิ่ง และผลกระทบตอภาคเกษตรมีความเชื่อมโยงอยางหลีกเลี่ยงไมได

กับภาคแรงงานนอกระบบอยางมาก ทั้งแรงงานในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม 
รวมท้ังผูประกอบการขนาดเล็กหรือผูประกอบการอิสระ ดังนั้น ศักยภาพในการ
ปรับตัวและตานทานของภาคเกษตรไทย จึงเปนประเด็นสําคัญและตองมีการศึกษา

ใหถองแทถึงความเช่ือมโยงกับภาคแรงงานไทยท่ีตองมีเตรียมการและปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมไดอยางเทาทันและทันกาล
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ทบทวนแนวนโยบายของภาครัฐดานแรงงาน
ที่เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

องคการสหประชาชาติใหคําจํากัดความ “งานสีเขียว” (green jobs) วา เปน
งานในภาคเกษตรกรรม การผลิต การวิจัยและพัฒนา บริหารจัดการ บริการและ
กจิกรรม ซึง่สงเสรมิการอนรุกัษและการฟนฟธูรรมชาต ิโดยเฉพาะอยางยิง่งานซึง่ชวย

ปกปองระบบนิเวศนและความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการใชพลังงาน วัตถุดิบ 

หยุดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ของเสียและมลพิษตางๆ จะเห็นวา แรงงาน
มีความเชื่อมโยงกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในบทนี้จะกลาวถึง ผลกระทบ

ที่แรงงานจะไดรับจากสภาพอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปในสวนที่ 1 โอกาสและความ

ทาทายท่ีแรงงานจะตองเผชิญจากนโยบายเพ่ือบรรเทาปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศหรือเรียกกันทั่วไปวานโยบายลดโลกรอนในสวนที่ 2  แนวนโยบายและ
วิธีปฏิบัติดานแรงงานเพ่ือความสําเร็จของนโยบายลดโลกรอนในสวนท่ี 3 นโยบาย
และหนวยงานรัฐของไทยดานแรงงานท่ีเก่ียวของกับปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในสวนที่ 4 และบทสรุปและขอเสนอแนะเปนบทสงทาย

บทท่ี 3
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3.1 ผลกระทบตอแรงงานจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลกระทบตอแรงงาน 3 ดาน ดังนี้

1) ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 
Stern Review (2006) ใชวธิกีารสอบถามผูเช่ียวชาญ สมัภาษณองคกรเอกชน

และธุรกิจที่เกี่ยวของ ทบทวนงานศึกษาที่ผานมา และออกบรรยายตามกลุมประเทศ
เปาหมายเพ่ือรบัฟงความคิดเห็น รวมท้ังวเิคราะหขอมลูทตุยิภมูทิีม่อียู พบวา ในระยะ
ยาวการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะสงผลเทียบเทากับการลดลงของการ

บรโิภคท่ัวโลกโดยเฉล่ียตอหวัรอยละ 5-20 โดยภาคเศรษฐกิจทีจ่ะไดรบัผลกระทบมาก 
ไดแก เกษตรกรรม ปาไม พลังงาน ขนสง อุตสาหกรรมการผลิต และกอสราง ซึ่งภาค
เศรษฐกิจน้ีมีสัดสวนการจางแรงงานในประเทศไทยไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําลัง
แรงงานทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรที่มีจํานวน 12.7 ลานคน หรือคิดเปน
รอยละ 33 ของกําลังแรงงานท้ังประเทศ 

Maplecroft (2014) พยากรณวา ใน 32 ประเทศ การเปลี่นแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศจะสงผลใหเกิดการขาดแคลนอาหารในอีก 30-35 ปขางหนา และจะมี
ภัยแลงเกิดขึ้นอยางกวางขวางทําใหปริมาณผลผลิตในภาคเกษตรกรรม เชน ขาวสาลี

และขาวโพดเลี้ยงสัตว ลดลงถึงรอยละ 50 ซึ่งเมื่อประชากรโลกตกอยูในภาวะ
ขาดแคลนอาหารยอมสงผลตอความกนิดอียูด ีสขุภาพ และผลิตภาพแรงงานในอนาคต 

สําหรับการศึกษาในประเทศไทย นิพนธ พัวพงศกร และคณะ (2558) ได

สาํรวจการปรับตวัของเกษตรกรท้ังสิน้ 815 ครวัเรือน ใน 6 จงัหวัดลุมแมนํา้เจาพระยา 

ไดแก อยุธยา พิษณุโลก สุพรรณบุรี อุทัยธานี นครสวรรค และลพบุรี เมื่อปลายป 

2556 พบวา ภาวะฝนแลงสงผลตอปริมาณผลผลิตของสินคาเกษตร ไดแก ขาวโพด 
ออย และขาว มากที่สุดตามลําดับ นอกจากน้ี งานศึกษาดังกลาวยังพบวา เกษตรกร
ที่ปรับระบบการผลิตเพื่อรับมือกับนํ้าทวมจะมีผลผลิตตอไร 696 กิโลกรัมตอไร แตถา
ไมปรับตัวจะมีผลผลิตเพียง 576 กิโลกรัมตอไร ดังนั้น เกษตรกรไทยที่ไมสามารถ

ปรับตัวตอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป หรือมีภูมิคุมกันตํ่า ไมสามารถปองกัน
ความเส่ียงไดจะมีผลผลิตและรายไดที่ลดต่ําลง   
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นอกจากนี้ ประชากรที่อาศัยและทํางานอยู บริเวณริมฝ งแมนํ้าหรือ

ชายฝงทะเลมีความเสี่ยงตออุทกภัย ไดแก ชายฝงดานตะวันออก และทางใตของ
ประเทศไทยซึง่ต้ังอยูใกลมหาสมทุร และในเขตเมอืงใหญอยางกรงุเทพมหานคร หรอื
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และอําเภอตงๆ ในจังหวัดเชียงใหม เชน กรณี
มหาอุทกภัย ป 2554 มีประชากรไดรับผลกระทบท้ังสิ้นกวา 12.8 ลานคน และ
เสยีหายสูงถงึ 1.44 ลานลานบาท หรอืกรณีบานขุนสมทุรจีน ตาํบลแหลมฟาผา จงัหวัด
สมุทรปราการที่ประสบวิกฤติปญหาการกัดเซาะชายฝ งและการพังทลายของ

พื้นดินชายฝงรุนแรงที่สุดในประเทศไทย ชาวบานตองเปลี่ยนอาชีพการประมง เชน 
เลี้ยงหอยแครง ปู ปลา เปนอาชีพทํานากุง รับจาง เชน รับจางในวังกุง วังหอยแครง 
กวาดหอยแมลงภู หรือทํางานในโรงงานแทน เนื่องจากชาวบานตองอพยพยายบาน
จากริมฝงทะเลเขามาอยูในผืนแผนดินมากข้ึน จากการเปนเจาของที่ดินตองมาอาศัย
หรอืเชาทีด่นิแทน อรสิรา เสยานนท (2553) สาํรวจประชากรทีบ่านขนุสมุทรจนีจาํนวน 
304  คน คิดเปนรอยละ 79  ของประชากรท้ังหมด ในป 2553 พบวา ชาวบานเปลี่ยน
อาชีพประมงมาเปนอาชีพรับจางจํานวน 134 คน หรือคิดเปนรอยละ 44.1 และ
รองลงมา เปนอาชีพทํานากุงเปนจํานวน 80 คนหรือรอยละ 26.3

2) ผลกระทบทางดานสุขภาพและผลิตภาพของแรงงาน
อากาศทีร่อนขึน้สงผลตอการแพรระบาดของโรคมแีนวโนมรนุแรงขึน้ เพราะ

พาหะของโรคสามารถเพ่ิมจาํนวนรวดเร็วขึน้ อกีทัง้สภาพท่ีรอนจัดสงผลใหสภาพการ
ทาํงานกลางแจงมคีวามยากลําบาก รางกายเหน่ือยลาไดงายข้ึน สงผลใหผลติภาพการ
ทาํงานลดตํา่ลง คณะกรรมการระหวางรฐับาลวาดวยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 

(Intergovernmental Panel for Climate Change, 2013) ใชแบบจาํลองสภาพภูมอิากาศ

ทั้งระยะยาวตั้งแตป ค.ศ. 1951-2012 และระยะสั้นตั้งแตป ค.ศ. 1998-2012 พบวา 

ความรอนท่ีเพิม่ขึน้มผีลใหผลติภาพแรงงานลดลงรอยละ 20 โดยมลูคาความเสยีหาย
ของผลิตภาพท่ีลดลงน้ีมีมูลคาสูงถึง 2 ลานลานดอลลารสหรัฐ และภาคเกษตรกรรม
และกอสรางเปนภาคที่ไดรับความเสี่ยงสูง นอกจากนี้อากาศท่ีรอนขึ้นยังมีผลใหเกิด

การแพรกระจายของโรคตางๆไดงายขึน้ เชน โรคมาลาเรีย ทองรวง โรคทางเดินหายใจ 
เปนตน 
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จากการสาํรวจความคดิเหน็และทศันคตทิางสงัคมในรายงานภาวะสงัคมไทย

ไตรมาสท่ี 2 ป 2552 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

จาํนวน 4,012 ตวัอยาง พบวา กลุมตวัอยางไดรบัผลกระทบจากภาวะโลกรอนในดาน
สุขภาพถึงรอยละ 51.4 และในรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหน่ึงป 2560 ระบุวา
อากาศรอนมีผลตอสุขภาพและการเกิดโรคติดตอทางอาหารและนํ้า โดยไตรมาสแรก
ของป 2560 มีผูปวยดวยโรคเฝาระวังโรคติดตอทางอาหารและนํ้ารวม 376,983 ราย 
เพ่ิมขึน้จากไตรมาสแรกป 2559 รอยละ 3.2 โดยโรคท่ีพบมากท่ีสดุคอืโรคอุจจาระรวง 
รองลงมาคือ อาหารเปนพิษ เนื่องจากสภาพอากาศที่รอนขึ้นในปจจุบันเหมาะสม
กับการเติบโตของเชื้อโรคที่ปนเปอนในอาหารและน้ํา 

นอกจากนี ้จากบทวเิคราะหความเสีย่งของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
และส่ิงแวดลอม โดย Maplecroft (2015) ศึกษาเปรียบเทียบดัชนีความเส่ียงของ 
198 ประเทศท่ัวโลก พบวา ภายใน 30 ป ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะสูญเสีย

ผลิตภาพแรงงานมากท่ีสุดถึงรอยละ 16 ของระดับปจจุบัน เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ 
โดยไทยจะสูญเสียผลิตภาพแรงงานไปรอยละ 12 โดยเฉพาะภาคเกษตรและกอสราง 
เนื่องจากความรอนและความชื้นที่สูงขึ้นจะทําใหจํานวนวันในหนึ่งปที่เอื้อตอการ

ทํางานมีนอยลง และสงผลใหแรงงานมีแนวโนมขาดงานจากภาวะเครียด อาการ
วิงเวยีนเหน่ือยลา อาเจียน หรือถึงขั้นเสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยในป 2588 จํานวนวันที่มี

ระดับความรอนสูงมากในประเทศไทยจะเพ่ิมจาก 240 วันเปน 289 วัน นอกจากนี้ 

แรงงานทีท่าํงานในเรอืประมงจะไดรบัผลกระทบจากความเสีย่งทีเ่พิม่สงูขึน้จากความ

แปรปรวนของสภาพอากาศ เชน กรณีพายุไซโคลนนารกีสในป ค.ศ. 2008 ที่มีจํานวน
ผูเสียชีวิตสูงถึง 139,000 คน

3) ผลกระทบตอการเคลื่อนยายแรงงาน
U.S. Geological Survey (USGS, 2013) พบวา ประชากรกวาพันลานคน

ที่อาศัยและทํางานในพ้ืนที่ลุมน้ําจะเสี่ยงภัยตอนํ้าทวมและไดรับผลกระทบโดยตรง

จากระดับนํา้ทะเลเพ่ิมขึน้และนํา้ทวม ธนาคารโลกคาดการณความสูญเสยีจากภยัพบิตัิ

นํ้าทวมของประชากรทั่วโลกวา มูลคาทรัพยสินที่เสียหายจะเพิ่มสูงขึ้นจาก 6 พันลาน
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ดอลลารสหรัฐในป ค.ศ. 2005 เปน 52 พันลานดอลลารสหรัฐภายในป ค.ศ. 2050 
และระดับนํ้าที่สูงขึ้นจะกอใหเกิดการเคล่ือนยายแรงงานขนาดใหญ ทั้งนี้ ในป ค.ศ. 
2014 พายุไตฝุน Hagupit ที่เขาโจมตีประเทศฟลิปปนสไดสงผลกระทบตอประชาชน
จํานวนกวา 800,000 คน และหลายคนถูกบังคับใหยายถิ่นฐานเนื่องจากเปนพื้นที่
เสี่ยงภัย นอกจากน้ี ภัยแลงเมื่อป ค.ศ. 2011 ในพื้นที่แอฟริกาตะวันออกมีผูไดรับ
ผลกระทบจํานวนมากถึง 13 ลานคน ซึ่งผูไดรับผลกระทบสวนใหญเปนเกษตรกร

และผูเลี้ยงปศุสัตว 
ในประเทศไทยการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศสงผลใหเกิดการเคล่ือนยาย

แรงงาน เชน กรณีบานขุน-สมุทรจีน ตําบลแหลมฟาผา จังหวัดสมุทรปราการเปน 
1 ใน 800 กวาตําบลท่ีประสบวิกฤติปญหาการกัดเซาะชายฝงและการพังทลายของ

พื้นดินชายฝงรุนแรงที่สุดในประเทศไทย ที่ทําใหชาวบานตองยายบานทุกๆ 10 ป 
ทาํใหจากเดิมทีม่ปีระชากรอาศัยอยูมากกวา 200 หลังคาเรือน เหลืออยูเพยีงประมาณ 
70 กวาหลังคาเรือน นอกจากบานขุนสมุทรจีนแลว ปญหานํ้าทะเลกัดเซาะชายฝง

เปนปญหาท่ีเกดิขึน้ในทกุจงัหวดัชายฝงทะเล 23 จงัหวดัของไทย ตลอดความยาวของ
แนวชายฝงทะเลรวมประมาณ 2,667 กิโลเมตร โดยพบวา พื้นที่ชายฝงทะเลที่ถูก

กดัเซาะไปแลวโดยรวมทัง้ประเทศประมาณ 113,042 ไร มรีะยะทางยาว 599 กโิลเมตร 
หรือคดิเปนรอยละ 21 ของความยาวตลอดแนวชายฝงทะเลท้ังหมดของประเทศ โดย

ดานอาวไทยตัง้แตภาคตะวนัออกจากจงัหวดัตราดถงึชายแดนภาคใตจงัหวดันราธวิาส 

ประสบปญหาถูกกัดเซาะรุนแรงที่อัตรามากกวา 10 เมตรตอป กินพื้นที่ 56,531 ไรใน
ชวง 30 ปทีผ่านมา นอกจากน้ี ยงัมพีืน้ทีถ่กูกดัเซาะปานกลางในอัตรามากกวา 5 เมตร
ตอป มพีืน้ที ่38,012 ไร และดานชายฝงทะเลอันดามัน มพีืน้ทีถ่กูกดัเซาะชายฝงทะเล
ขั้นรุนแรงอัตรามากกวา 10 เมตรตอป เปนพื้นที่ 7,187 ไร สวนพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะ

ปานกลางอัตรามากกวา 5 เมตรตอป มีพื้นที่ 11,312 ไร โดยพื้นที่ชายฝงทะเลชวง

อาวไทยตอนบนตัง้แตบรเิวณปากแมนํา้บางปะกงถงึปากแมนํา้เพชรบรุเีปนพืน้ทีอ่อน

ไหวและมีอัตรากัดเซาะชายฝงรุนแรงท่ีสุดของประเทศในชวง 30 ปที่ผานมา โดยมี
อัตรากัดเซาะชายฝงมากถึง 30 เมตรตอป กินระยะทางยาว 82 กิโลเมตร รวมพื้นที่

ถูกกัดเซาะไปแลวประมาณ 18,594 ไร และในอีก 20 ปขางหนา คาดการณวา
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บางพ้ืนที่อาจรุนแรงถึง 65-85 เมตรตอป ทั้งนี้ แมการกัดเซาะชายฝงเปนผลจาก
ธรรมชาติ เชน คลื่นลม และกิจกรรมของมนุษย เชน การสรางทาเรือนํ้าลึก ถนนเลียบ
ชายฝง การถมทะเลในเขตนคิมอตุสาหกรรม การพฒันาแหลงทองเทีย่วทางทะเลและ

ชายฝง การบุกรกุพืน้ทีป่าชายเลน การสบูนํา้บาดาล แตสภาพอากาศแปรปรวนท่ีทาํให
ระดับน้ําทะเลเพ่ิมสูงขึ้นและกัดเซาะไดมากข้ึนก็มีผลไมนอยเชนเดียวกัน ซึ่งยอมจะมี
ผลตอการอพยพยายถิ่นและเคลื่อนยายแรงงานอยางแนนอน

นอกจากนี ้ธรุกิจดานพชืผลทางการเกษตรและการทองเทีย่วอาจจาํเปนตอง
ยายพื้นที่ผลิตและให บริการไปยังพื้นที่ที่สภาพอากาศที่เหมาะสม สงผลใหแรงงาน
ตองเคลื่อนยายตามไปดวย

3.2 โอกาสและความทาทายของแรงงานภายใตนโยบายลดโลกรอน
นโยบายลดโลกร อนสงผลตอการจ างงานทั้งทางบวกและลบ เช น 

อตุสาหกรรมคารบอนตํา่จะขยายตวั สงผลใหการจางงานในภาคนีข้ยายตวัเชนกัน ใน
ขณะที่อุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรและพลังงานเขมขนจะหดตัว การจางงานในภาคนี้
จึงจะหดตัวตามไปดวย ทั้งนี้ การลดโลกรอนสงผลตอการจางงานได 4 รูปแบบ ดังนี้

1) การสรางงานใหม
การขยายตัวของสินคา บริการ และโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเปนมิตรตอ

สิง่แวดลอมสงผลใหเกดิการสรางงานใหมในอตุสาหกรรมการผลิตเหลานี ้ตวัอยางเชน 
การทําเกษตรอินทรีย พลังงานทดแทน การลดการใชพลังงานในการผลิต การรักษา
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ การปองกันนํ้าทวม การรักษาหนาดิน 

รักษาปา การสรางเขื่อน การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เชน การขุดลอกคูคลอง 

การปรับปรุงสภาพถนน  การปรับปรุงระบบการถือครองท่ีดินเพื่อสงเสริมการผลิตใน

ภาคเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารและใชเปนแหลงพลังงานทางเลือก นอกเหนือ
จากผลกระทบทางตรงเหลาน้ีแลว ยังมีผลกระทบทางออม กลาวคือ เมื่อภาค
อุตสาหกรรมเหลาน้ีขยายตัว จะเกิดการใชจายที่เพิ่มสูงขึ้น การผลิตและการจางงาน

จะเพิ่มเปนผลพวงดวย 
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การสรางงานใหมเกิดข้ึนอยางเดนชัดในภาคพลังงานทดแทน เชน พลังงาน
ลม พลงังานแสงอาทติย โดยมตีาํแหนงเพิม่สงูขึน้ถึงรอยละ 8.1 ในประเทศจนี บราซลิ 
สหรัฐอเมริกา อินเดีย และประชาคมยุโรป ทั้งนี้ พลังงานทดแทนยังไมไดถูกผลิต
มาใชทดแทนพลังงานจากฟอสซิล แตผลิตมาเพื่อใชเสริมกันในปจจุบัน นอกจาก
ภาคพลงังานแลว ในภาคเกษตร การทาํเกษตรอนิทรยีจาํเปนตองใชแรงงานเขมขนกวา
การทําเกษตรทั่วไป ทําใหมีความตองการแรงงานเพิ่มสูงขึ้น โดยผลิตภัณฑเกษตร

อนิทรยีในประเทศไทยไดขยายตวัตอเนือ่ง โดยในป 2558 ไดขยายตวัสงูถงึรอยละ 21 
ซึง่สวนใหญเปนการขยายตวัในสวนของขาวออรแกนคิ (รอยละ 28) และพชืผสมผสาน 
(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 และตลาดสินคาออรแกนคิของ
ไทยในป 2557 มีมูลคารวม 2,331.55 ลานบาท 

2) งานบางประเภทจะถูกแทนท่ี

งานบางประเภทจะถูกแทนที่เมื่อเศรษฐกิจเปลี่ยนไปสู เศรษฐกิจที่มี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน ลดการใชสินคาและบริการท่ีมีการปลอยกาซเรือนกระจกหรือ

กาซคารบอนไดออกไซดและปลอยมลภาวะลดลง ตัวอยางเชน การขนสงที่เปล่ียน
จากรถบรรทุกเปนระบบราง การผลิตที่ใชเครื่องยนตสันดาปภายในไปสูการผลิตที่ใช
ระบบยานยนตไฟฟา จากการนําขยะไปท้ิงถมที่ดินเปนการนําไปแปรรูปแลวนํา

กลับมาใชไดใหม ซึ่งการเปล่ียนแปลงเหลานี้อาจเกิดข้ึนอยางชาๆหรือเกิดข้ึนอยาง

รวดเร็วก็ได ซึ่งจะสงผลตอลักษณะอาชีพและทักษะที่จําเปน

3) งานบางประเภทจะหมดสิ้นไป
งานบางประเภทจะหมดส้ินไปโดยไมมีการทดแทนซึ่งอาจจะคอยๆ หายไป

หรือจะลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว ซึ่งจะเกิดข้ึนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีตอง
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กอใหเกิดมลภาวะและใชวัตดุดิบและพลังงานเขมขน เชน การทําเหมืองขนาดใหญ 
การเผาถานหิน เปนตน ซึ่งจะเกิดผลทางออมตอการจางงานจากการหดตัวของภาค
เศรษฐกิจและการใชจายที่ลดตํ่าลงอีกดวย

4) งานจํานวนมากจะถูกปรับเปลี่ยน
งานจํานวนมากจะถูกปรับเปล่ียนไปสูการรักษาส่ิงแวดลอมมากข้ึน เชน 

ชางไฟฟาน้ําประปาทาํงานเหมอืนเดมิภายใตระบบเศรษฐกิจทีเ่ปนมิตรตอสิง่แวดลอม 
คนงานในบริษัทผลิตรถยนตที่จะผลิตรถยนตที่ประหยัดพลังงาน เกษตรกรที่จะปลูก
พืชท่ีเหมาะสมกับสภาพอากาศมากย่ิงข้ึน กอสรางอาคารบานเรือนท่ีตองเปล่ียนมา
ใชวัสดุอุปกรณกันความรอนและประหยัดพลังงาน ซึ่งคนงานจําเปนตองมีทักษะและ
ความรูใหม 

งานศึกษาในตางประเทศชี้ไปในทิศทางเดียวกันวา การจางงานสุทธิจะเปน
บวก กลาวคือ นโยบายลดโลกรอนจะทําใหการจางงานเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 0.5-2 หรือ
ประมาณ 15-60 ลานตําแหนงงานท่ัวโลก ซึ่งตัวอยางงานศึกษาที่บงชี้วานโยบาย
ลดโลกรอนจะทําใหการจางงานเพ่ิมสูงขึ้น ไดแก งานศึกษาเรื่อง Green Jobs for a 

Revitalized Food and Agriculture ของ Herren et al. (2011) ไดใชแบบจําลองเศรษฐกิจ
มหภาคเพื่อประมาณการการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวในภาคเกษตรกรรมและ

การขนสง พบวา การกระตุนการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวจะสามารถสรางงาน

ประจําในประเทศท่ีเปนผูผลิตอาหารไดมากกวา 200 ลานงาน ภายในป ค.ศ. 2050  
Morison (2005) เปรยีบเทยีบการจางงานในฟารมทีเ่ปนเกษตรอินทรยีและฟารมเกษตร
ปกติ โดยงานศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรอินทรีย 1,144 แหงในสหราช

อาณาจักรและสาธารณรัฐไอรแลนด โดยผลการศึกษา พบวา ฟารมเหลานี้ไดจางงาน

เพ่ิมขึ้นกวารอยละ 135 ซึ่งเมื่อเทียบกับฟารมธรรมดา ถือวาการจางงานสุทธิได

เพิ่มสูงข้ึน 
หากพิจารณากรณีอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอมูล

ทางการชี้วา ในชวงป ค.ศ. 2015-2016 การผลิตพลังงานแสงอาทิตยมีการจางงานสูง

ถึง 374,000 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 43 ของกําลังแรงงานในภาคการผลิตไฟฟา 
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ซึง่มีจาํนวนและสัดสวนสงูกวาการจางงานในภาคการผลิตพลงังานถานหนิเกอืบ 2 เทา 
โดยการผลิตพลังงานถานหินมีการจางงานจํานวน 187,117 คน คิดเปนรอยละ 22 
โดยนับตั้งแตป ค.ศ. 2015 พลังงานแสงอาทิตยไดสรางงานใหมจํานวน 73,000 
ตาํแหนง คดิเปนอตัราการเติบโตรอยละ 25 การผลิตพลงังานลมกม็กีารจางงานสงูถงึ 
100,000 คน คดิเปนอตัราการเตบิโตรอยละ 32 สงผลใหกาํลงัแรงงานทีใ่ชในการผลติ
พลังงานลมมีจํานวนสูงเปนอันดับที่ 3 ของการผลิตพลังงานไฟฟา 

นอกจากน้ี ตัง้แตป ค.ศ. 2014 พลงังานแสงอาทิตยสรางงานในตลาดแรงงาน
ของสหรัฐอเมริกาสูงกวาคาเฉลี่ยถึง 20 เทา โดยงานจาํนวนมากที่เกิดขึ้นในการผลิต
พลังงานแสงอาทิตยและถานหินเปนงานประเภทกอสรางเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต

พลังงานทดแทนใหสูงขึ้น ในขณะท่ีบริษัทผลิตถานหินทยอยลมละลายและปดตัวลง 
โดยการผลิตถานหินไดลดลงรอยละ 53 ในชวงป ค.ศ. 2006-2016 ในขณะที่การผลิต

ไฟฟาจากกาซธรรมชาติไดเพิ่มขึ้นรอยละ 33 และจากพลังงานแสงอาทิตยเพิ่มขึ้นสูง
กวารอยละ 5,000 จาก 508,00 เมกะวตัต เปน 28,000,000 เมกะวัตต ในป ค.ศ. 
2016 ศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนท่ัวโลกไดเพิ่มสูงกวาพลังงานจากถานหิน

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 
ตาํแหนงในชวงป ค.ศ. 2015-2016 สาํหรบัภาคบรกิารและผลติภณัฑประหยดัพลังงาน

นัน้มีการจางงาน 2.2 ลานคน ในจํานวนนีเ้ปนการจางงานใหม 133,000 คนในป ค.ศ. 

2016 สวนการผลิตชิ้นสวนและยานยนตมีการจางงาน 2.4 ลานคน ในจํานวนนี้ 

260,000 คนทํางานในยานยนตที่ใชเชื้อเพลิงทางเลือก ซึ่งมีการจางงานที่เกิดขึ้นใหม 

69,000 ตาํแหนงในป ค.ศ. 2016 ตวัเลขสถิตเิหลาน้ีชีไ้ปในทางท่ีเทคโนโลยีสเีขยีวทําให
เกิดการจางงานใหมมากกวาการลดการจางงานลง 

ในขณะที่นโยบายลดโลกรอนจะชวยสรางงานในอุตสาหกรรมสีเขียวรวมทั้ง

ภาคการผลิตพลังงานทางเลือก นโยบายน้ีจะทําใหงานในอุตสาหกรรมการผลิตที่มี
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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
ตระหนักดีวาการเปล่ียนผานตองใชเวลา จึงไดเตรียมความพรอม โดยมีการวางแผน
รวมกนัของหลายภาคสวนทีม่คีวามเก่ียวของ เชน การวางแผนใหแรงงานเกษยีณกอน

กาํหนด การพฒันาทกัษะใหแรงงาน การวางแผนงบประมาณในการชดเชยแกแรงงาน

ทีต่กงาน  สาํหรบัแรงงานท่ียงัอายุนอยมกีารชวยเหลือในการหางานใหม รวมท้ังพฒันา

ทกัษะใหเหมาะสมกบังานใหม โดยรวมมอืกบัหนวยงานดานการฝกอบรมและพฒันา

ศักยภาพแรงงาน เปนตน ประเทศจีนเปนผูผลิตรายใหญของโลกไดประกาศลดการ

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงรอยละ 18 ภายใน 5 ป โดยการลดการใชพลังงาน
ถานหนิ ซึง่มผีลใหแรงงาน 1.3 ลานคนจากทัง้หมด 6.5 ลานคนในอตุสาหกรรมถานหนิ
ตองตกงาน รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน เชน อุตสาหกรรมเหล็กที่
ตําแหนงงานจะหายไปกวา 50,000 ตําแหนง ซึ่งสองอุตสาหกรรมนี้จางงานสูงถึง
รอยละ 20 ของการจางงานท้ังหมดของประเทศจีน 

สิง่ท่ีนาสงัเกตคอื ผลกระทบทีก่ลาวมาจะไมไดเกดิขึน้เฉพาะกบัแรงงานทอง
ถิ่น แตจะกระทบกับแรงงานตางชาติที่ทํางานในประเทศน้ันดวย เชน ในภาคกอสราง 
และภาคเกษตร นอกจากน้ี ผลกระทบยังไมไดเกิดข้ึนกับตลาดแรงงานในเชิงปริมาณ

การจางงานเทานั้น แตยังรวมไปถึงเชิงคุณภาพดวย ซึ่งการผลิตที่เปนมิตรตอส่ิง
แวดลอมมีแนวโนมจะเปนมิตรตอแรงงานเชนเดียวกัน เชน พลังงานจากถานหินมี
อนัตรายตอแรงงานมากกวาพลงังานทางเลอืกอืน่ๆ เปนตน นอกจากนี ้เม่ือโครงสราง

เศรษฐกจิและสงัคมเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมาจากนโยบายลดโลกรอนยอมจะสงผลตอ

ความเหลื่อมลํ้าทางรายไดของแรงงาน แรงงานที่ไดรับผลกระทบทางลบ ซึ่งไดแก 

แรงงานท่ีไมสามารถพัฒนาทักษะการทํางาน มีความยืดหยุนนอย ขาดศักยภาพใน
การประกอบอาชีพหรือเปล่ียนอาชีพใหม ยอมมีรายไดลดลงเม่ือเทียบกับแรงงานท่ีได
ประโยชนจากนโยบายลดโลกรอน ซึ่งไดแกแรงงานในอุตสาหกรรมใหมที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เชน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
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นอกจากน้ี การรณรงคใหอตุสาหกรรมท่ีปลอยกาซเรือนกระจกหามาตรการ

หรอือปุกรณลดการปลอยกาซเรือนกระจกลง หรือทาํการผลิตทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม 
จะทําใหตนทุนการผลิตของผูประกอบการสูงข้ึน และอาจสงผลใหผูผลิตที่ไมสามารถ
ปรบัตวัไดทัง้ทางดานการเงินและเทคโนโลยตีองปดกจิการไปหรือยายฐานการผลิตไป

ประเทศอ่ืนท่ีไมมีมาตรการดานลดการปลอยกาซเรือนกระจก ทําใหประเทศสูญเสีย

ความสามารถในการแขงขันในเวทีการคาโลกได และสงผลสืบเนื่องทําใหการจางงาน
ในประเทศลดลงได

จากตัวอยางตางๆ ขางตนสะทอนใหเห็นวาการเปลี่ยนผานตองใชเวลาและ
มทีัง้ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ ถอืเปนโอกาสและความทาทายทีร่ฐับาล
จําเปนตองมีการวางแผนในดานการเปลี่ยนผานไมวาจะเปนนโยบายดานแรงงาน 
สวัสดิการสังคม และการชดเชยตางๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่แรงงานและผูมีสวน
เกี่ยวของจะไดรับจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย 

3.3 แนวนโยบายและวิธีปฏิบัติดานแรงงานเพื่อความสําเร็จของนโยบาย
ลดโลกรอน

งานศกึษาตางๆขางตนตางมขีอสมมติวา แรงงานสามารถเคลือ่นยายไดโดย
เสรีและมีทักษะที่จําเปนที่เพียงพอตอความตองการ แตในสภาพความเปนจริงไมได

เปนเชนนัน้ ดงัน้ัน จงึจาํเปนตองอาศยัการแทรกแซงของรฐัในการกาํหนดนโยบายเพือ่

ใหนโยบายลดโลกรอนสงผลสุทธิทางบวกตอการจางงาน และเพื่อใหการเปลี่ยนผาน
จากโครงสรางเศรษฐกจิสนีํา้ตาลไปสูโครงสรางเศรษฐกจิสีเขยีวเปนไปไดอยางราบรืน่ 
โดยงานศึกษาของ Poschen (2015) เกี่ยวกับการพัฒนาไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกีย่วกบัการรับมือตอความเปล่ียนแปลงภูมอิากาศทัว่โลก ไดเสนอวานโยบายการแก

ปญหาความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจะสรางงานหรือทําใหงานลดลงขึ้นอยูกับ

นโยบายวามีการวางแผนทั้งนโยบายตลาดแรงงานและการเยียวยาผลกระทบตอ

ผูเสียผลประโยชนที่เหมาะสมและไดรับการยอมรับจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ 
โดยนโยบายที่ถูกเสนอไวเปนแนวทางมีดังตอไปน้ี
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1) นโยบายตลาดแรงงาน
นโยบายตลาดแรงงาน แบงเปนนโยบายเชิงรับและเชิงรุก นโยบายเชิงรับ 

ไดแก การใหเงินชดเชยในชวงที่วางงานหรือกําลังหางานใหม ในกรณีประเทศไทย 
ผูที่ไดการคุมครองจากกองทุนประกันสังคมสามารถขอเงินชดเชยเปนเวลา 3 เดือน
หลังจากไมมีงานทําในกรณีที่ลาออกจากงาน และจะไดรับเงินชดเชย 6 เดือนในกรณี
ที่ถูกเลิกจาง 

สวนมาตรการเชิงรุก ไดแก 
การฝกอาชีพใหแกคนงานที่ตกงาน คนหนุมสาว และคนกลุมอ่ืนๆ ที่ไดรับ

ผลกระทบทางลบใหสามารถกลับเขาสูตลาดแรงงานได

กา รอุดหนุนเพื่อใหเกิดการจางงาน เชน การปนงาน/การเฉลี่ยงาน 
(work-sharing) ลดชั่วโมงการทํางานลง การที่รัฐใหเงินอุดหนุนกับนายจางที่จางงาน
คนวางงาน การยกเวนการจายประกันสังคมใหกับธุรกิจสตารทอัพสีเขียว (Start-up 
green business)

โครงการจางงานของภาครัฐ

โครงการสรางผูประกอบการดวยการฝกอบรมใหความรูและใหสินเชื่อ

การชวยเหลือในการหางาน ตลอดจนการใหขอมูลเกี่ยวกับทักษะและสาขา
ความรูที่ตลาดตองการ ดวยการเชื่อมโยงภาคธุรกิจสีเขียวซึ่งเปนผูใชแรงงานเขาสู
สถาบันการศึกษาซ่ึงเปนผูผลติแรงงานใหรวมกันออกแบบหลักสตูรและการฝกงานให

สอดคลองรวมกัน 

2) การพัฒนาและฝกอบรมทักษะฝมือและความรู 
เพ่ือใหตลาดไมขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะฝมือท่ีจําเปนสําหรับเศรษฐกิจ

สีเขียว ครอบคลุมท้ังแรงงานใหมที่กําลังเขาสูตลาดแรงงาน ตลอดจนแรงงานที่อยูใน

ตลาดอยูแลวโดยเฉพาะกลุมแรงงานฝมือตํ่า แรงงานสูงอายุ และแรงงานขามชาติที่
จะตองปรับตัวอยางมากในการพัฒนาฝมือใหสูงขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงทักษะฝมือ
จะมีตั้งแตระดับไมเปล่ียนแปลงเลย (เปล่ียนแปลงเล็กนอยภายในอุตสาหกรรมเดิม)  
ไปจนถึงเปล่ียนแปลงอยางส้ินเชิง (เปล่ียนแปลงสูอุตสาหกรรมใหมและอาชีพใหม) 
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แตสวนใหญนาจะอยูตรงกลางคือ ทักษะท่ีมีอยู เดิมสามารถนํามาปรับใชได 
(เปลี่ยนแปลงโดยนําเอาเทคโนโลยีใหมมาใชกับงานเดิม) ทั้งนี้ ทักษะฝมือที่จําเปน
อาจมีความแตกตางกันไปในแตละพ้ืนท่ีหรือภูมิภาค ความรวมมือกันของภาครัฐ 
องคกรนายจาง และองคกรลกูจาง ทัง้ในระดบัสถานประกอบการ ระดบัอุตสาหกรรม 
และระดับชาติ จะชวยใหการพัฒนาและฝกอบรมสําเร็จไปได

3) การคุมครองและความมั่นคงทางสังคม
แรงงานนอกระบบ (labour in informal sector) จํานวนมากจะไดรับผล

กระทบจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเพื่อลดปญหาโลกรอน โดยเฉพาะแรงงานใน
ภาคเกษตร ประมง ปาไม และทองเที่ยว ซึ่งสวนใหญเปนแรงงานฝมือตํ่าและแรงงาน

ตางดาวซึ่งเปนผูมีรายไดนอยในสังคม อีกทั้งคนเหลานี้ยังไมไดรบัความคุมครองทาง
สังคมจึงขาดความมั่นคง มาตรการการคุมครองและความม่ันคงทางสังคมจึงจําเปนที่
จะตองครอบคลุมไปถึงแรงงานนอกระบบ โดยมาตรการเยียวยาผลกระทบทางลบ
ตางๆ ไดแก การประกันการวางงาน การคงสิทธิป์ระกันสังคม การถายโอนผลประโยชน
จากผูไดรับประโยชนจากเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อชดเชยใหกับผูเสียประโยชนจําเปน

ตองพิจารณาอยางมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ

4) การปรึกษาหารือและการเจรจาทางสังคม

การผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมีทางเลือกของการใชเทคโนโลยีหลายรูป

แบบ ซึ่งแตละแบบสงผลตอการจางงานแตกตางกัน บางเทคโนโลยีอาจสงผลดีทั้งตอ
สิ่งแวดลอมและการจางงาน ทําใหเกิดการสรางงานใหม การพัฒนาทักษะ และงาน

คณุภาพด ีการปรกึษาหารือและการเจรจาทางสังคมจงึเปนสิง่ทีจ่าํเปนเพือ่นาํไปสูการ

ตัดสินใจรวมกันในเร่ืองโอกาสทางธุรกิจและการจางงาน ความทาทาย การปรับตัว 

ทกัษะใหมทีจ่าํเปน เพือ่นาํไปสูการคาดการณและการจัดการผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้ได

อยางราบร่ืน และนําไปสูการจางงานท่ีมีคุณภาพ โดยจําเปนตองใหขอมูลและความรู
ทางเทคนิคท่ีเพยีงพอและทันสมัยอยางตอเน่ืองท้ังในระดับสถานประกอบการ ระดับ
อุตสาหกรรม และระดับประเทศ ซึ่งองคกรแรงงานรวมถึงแรงงานสัมพันธตองเขาไป
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มีบทบาทในการกําหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสูเศรษฐกิจสีเขียว

ที่ลดปริมาณกาซเรือนกระจกหรือกาซคารบอนไดออกไซด แตไมลดการจางงาน ใน
กรณีที่การเปล่ียนแปลงสงผลทางลบตอการจางงานยอมตองเจรจาตอรองผูมีสวน

ไดเสีย เพื่อใหเกิดกลไกการชดเชยจากผูไดประโยชนใหกับผูเสียประโยชนอยาง
ยุติธรรม ซึ่งอาจกระทําโดยจัดตั้งกองทุนชวยเหลือคนงานท่ีไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (climate change worker assistance fund) ทั้งนี้ 
ควรมีงานศึกษาเพื่อประเมินโครงการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศถึง

ผลกระทบตอแรงงาน นอกจากนี ้นโยบายยอมอาจมคีวามแตกตางไปตามความเหมาะ
สมของประเภทของแรงงาน พื้นที่ และประเภทของสาขาอุตสาหกรรม

3.4 นโยบายและหนวยงานรัฐที่เก่ียวของกับปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีผลตอแรงงาน

หากพิจารณาแผนและนโยบายชาตขิองประเทศไทย พบวา ยงัไมมแีผนและ
นโยบายสเีขียวดานแรงงานเปนการเฉพาะในลกัษณะทีเ่ปนบรูณาการ (Anuchitwora-
wong, Leangcharoen & Thampanishvong, 2012)  จากคําแถลงนโยบายของคณะ

รฐัมนตร ีโดยพลเอก ประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตร ีตอสภานติบิญัญตัแิหงชาติ 
เม่ือวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งประกอบดวย 11 หัวขอ พบวา ไมมีหัวขอ

เก่ียวกับแรงงานโดยตรง แตมีหัวขอท่ีเก่ียวของกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ไดแก การรกัษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรกัษ
กับการใชประโยชนยั่งยืน แตก็มิไดมีรายละเอียดของนโยบายที่เช่ือมโยงกับแรงงาน
แตอยางใด เรื่องแรงงานจะแทรกอยูในหัวขออื่น ในบริบททั่วๆไป ดังนี้

1.  ในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดที่มั่นคง

แกผูทีเ่ขาสูตลาดแรงงาน รวมทัง้สตร ีผูดอยโอกาส และแรงงานขามชาติ

ทีถ่กูกฎหมาย พรอมทัง้ยกระดบัคณุภาพแรงงาน โดยใหแรงงานทัง้ระบบ
มโีอกาสเขาถึงการเรียนรูและพฒันาทักษะฝมอืแรงงานในทุกระดับอยาง

มีมาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงขอมูลและการดําเนินการระหวางหนวยงาน
ของรฐักบัเอกชน เพือ่ใหตรงกบัความตองการของพืน้ทีแ่ละของประเทศ
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โดยรวม นอกจากนี้จะสงเสริมใหแรงงานนอกระบบเขาสูระบบท่ีถูก
กฎหมายมากขึ้น

2.  เตรียมความพรอมเขาสูสังคมท่ีมีความหลากหลายเน่ืองจากการเขาสู

ประชาคมอาเซียน โดยสรางความเขมแขง็และความพรอมแกแรงงานไทย
และรวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน

3.  พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซยีน ทัง้แรงงานวชิาชพี แรงงานมทีกัษะ และแรงงานไมมทีกัษะ โดย
เรงรดัและขยายผลการใชระบบคุณวฒุวิชิาชีพใหเกดิผลในทางปฏิบตัโิดย

คาํนงึถงึความเปนเอกภาพกบัระบบมาตรฐานฝมอืแรงงานและมาตรฐาน

วิชาชีพใน 8 กลุมที่มีขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียนควบคูไปกับการ
วางแผนดานการผลิตใหเพียงพอ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุม
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและอุตสาหกรรมท่ีใช แรงงานเข มข น 
การสงเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือใช

ในการประเมินคาจางแรงงาน

4.  ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 

การทารณุกรรมตอแรงงานขามชาต ิและการจดัระเบยีบแรงงานตางดาว

สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) 

ภายใตวิสัยทัศนสูความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน นั้น ในดานความยั่งยืนมุงพัฒนา

สรางความเจริญที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน และการผลิตและการ

บริโภคท่ีเปนมิตรตอสิง่แวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซ่ึงเปน

ทีย่อมรบัรวมกนั และภายใต 10 ยทุธศาสตรของแผนพฒันาฯฉบบัที ่12 ประกอบดวย

ยุทธศาสตรหนึ่งที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ คือ ยุทธศาสตรการ
เติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา 8 
แนวทาง ไดแก 1) การรกัษาฟนฟทูรพัยากรธรรมชาต ิ2) เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
จัดการทรัพยากรนํ้า 3) การแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 4) สงเสริมการผลิตและ
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การบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 5) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 6) 
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 7) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

และกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ 
8) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ จะเห็นวา ไมมีแนวทาง
ใดที่เกี่ยวของกับแรงงานโดยตรง นอกจากน้ี ยุทธศาสตรทั้ง 10 ยุทธศาสตรก็ไมมี
ขอใดเกี่ยวของกับแรงงานโดยตรง แมยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ

ทนุมนุษยนัน้มีความเก่ียวของอยูบางในกรณีวยัแรงงานท่ีใหมกีารพัฒนาสมรรถนะและ

ทักษะแรงงานใหสอดคลองกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม มีทักษะดานภาษา 
และความคดิสรางสรรค และวยัผูสงูอายใุหมกีารทาํงานทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพและ
ประสบการณ มีรายไดเพียงพอในการดํารงชีวิต แตหากพิจารณาในรายละเอียด 
พบวา มีความเกี่ยวของทางดานการศึกษาและพัฒนาสังคมมากกวาดานแรงงาน

สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศไทย พบวา มีหนวยงานที่มีบทบาท
ในดานการพัฒนาทักษะแรงงานสีเขียว ซ่ึงสวนใหญเปนภาคเอกชนเปนหลัก เพื่อให
สอดคลองกับการผลิตและเทคโนโลยีใหมของบริษัทดวยการจัดหลักสูตรฝกอบรมให

กบัพนักงานของตน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในอุตสาหกรรมยานยนต อตุสาหกรรมกอสราง 
อุตสาหกรรมเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทําความเย็น และอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน นอกเหนือจากภาคเอกชนแลว ยงัมหีนวยงานรฐับางแหงทีแ่มไมไดเก่ียวของ

กับแรงงานโดยตรง เชน กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวงทองเท่ียวและส่ิงแวดลอม เปนตน ที่มีสวนเก่ียวของกับการ
กาํหนดฝมอืแรงงาน และการพัฒนาทกัษะสีเขยีว (green skill)ใหกบัแรงงาน ซึง่จะกลาว

ถงึในรายละเอียดตอไป นอกจากน้ี ขอเสนอโครงการรัฐทีเ่กีย่วของกบัพลังงานทดแทน

จะตองเขียนรายละเอียดทักษะแรงงาน  และหลักสูตรฝกอบรมทักษะฝมือสําหรับ

เทคโนโลยีใหมดวย 
สําหรับกระทรวงท่ีรับผิดชอบดูแลแรงงานในประเทศไทยโดยตรง ไดแก 

กระทรวงแรงงาน พบวา ในวาระการประชุมเพื่ออภิปรายรายงานของผูอํานวยการ

ใหญองคการแรงงานระหวางประเทศ เรื่อง การทํางานในภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
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ขอริเร่ิมสีเขียว ณ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอรแลนด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ซึ่งในปนี้ ILO ไดใหความสําคัญกับการ

ขับเคลื่อนวาระงานสีเขียวและการเปลี่ยนผานไปสูเศรษฐกิจสีเขียวจะตองเปนธรรม 
โดยสงเสริมใหประชาชนสามารถทํางานและดํารงชีวิตไดอยางกลมกลืนกับเศรษฐกิจ

สีเขียว พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ไดกลาวถอยแถลงวา 
ประเทศไทยไดนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(SDGs) โดยมกีารพัฒนาทักษะฝมอืใหแกผูทาํงาน เพ่ือใหมคีวามสามารถพรอมรองรบั
เศรษฐกจิสเีขยีว โดยการพฒันาใหสามารถใชวสัดแุละสารเคมทีีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม 
รวมท้ังการบริหารจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับเศรษฐกิจสีเขียว 

และเพื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปที่รัฐบาลตั้งเปาหมายนําพา
ประเทศเขาสูประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) กระทรวงแรงงานมีแผนแมบทดาน
แรงงาน (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก การเพิ่มศักยภาพ
แรงงานและผูประกอบการ เพื่อสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และแขงขันไดอยาง
ยัง่ยนื การคุมครองและเสรมิสรางความมัน่คง หลกัประกนัในการทาํงานและคุณภาพ

ชีวิตที่ดี การบริหารจัดการดานแรงงานระหวางประเทศ การพัฒนากลไกในการสราง

ความสมดุลของตลาดแรงงานเพ่ือสรางความยั่งยืนในภาคแรงงาน การบริหารจัดการ
องคกร บุคลากร ดวยหลักธรรมาภิบาล และเสริมสรางการมีสวนรวมในองคกร และ
การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพือ่บรูณาการสารสนเทศท่ีทนัสมยั มเีสถยีรภาพ 

ซึ่งภายใตแผนแมบทนี้ ในปงบประมาณ 2560 กระทรวงแรงงานมีโครงการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานไทยดวยการจัดฝกอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่งการเพิม่ผลติภาพแรงงานไทย

ดวย STEM Workforce ใหความรูดานวิทยาศาสตรการวิจัย ดานเทคโนโลยี ดาน

วิศวกรรม และดานคณิตศาสตร กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน และลดตนทุนในการผลิตใหกับสถาน

ประกอบการ 
กระทรวงแรงงานมีหนวยงานภายใตกระทรวงที่เกี่ยวของจํานวน 3 กรม คือ 

กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน และกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

ในบรบิทของเศรษฐกจิสเีขยีว กรมการจดัหางานรบัผดิชอบในเรือ่งตาํแหนงงานสเีขยีว 
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ออกใบอนญุาตทาํงานใหกบัผูเชีย่วชาญงานสเีขียว กรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน
รบัผดิชอบดานมาตรฐานการทาํงานทีด่แีละรกัษาสิง่แวดลอม กรมพฒันาฝมอืแรงงาน

รับผิดชอบการฝกอบรมทักษะสีเขียว และใหแรงจูงใจดานภาษีใหกับสถานประกอบ
การท่ีฝกอบรมฝมือใหกับแรงงานดวย ซึ่งทักษะสีเขียวก็เขาขายขอรับอุดหนุนจาก
กองทนุพัฒนาฝมอืแรงงานไดตามพระราช-บญัญตัสิงเสรมิการพฒันาฝมอืแรงงาน ป 
2545 โดยสามารถนําคาใชจายในการฝกอบรมท่ีผานการรับรองจากนายทะเบียนมา
ยกเวนภาษีเงินไดกับกรมสรรพากรไดรอยละ 100 นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังมี
หนวยงานใหมทีจ่ดัตัง้ขึน้ในป 2558 คอื สถาบนัสงเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอมในการทาํงาน (องคการมหาชน) ทาํหนาทีส่นบัสนนุใหเกดิโครงสราง
พืน้ฐานทีเ่ปนประโยชนดานความปลอดภยั อาชวี-อนามยั และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานอีกดวย ทั้งน้ี ไดเคยมีขอเสนอใหกระทรวงแรงงานจัดตั้งสํานักทักษะแรงงานที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมแหงชาติ (National Green Skills Office) (Anuchit-worawong, 
Leangcharoen &Thampanishvong, 2012) ทําหนาที่วางแผนและพัฒนากําลังคน

ใหสอดคลองกับเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศ แตไมไดมีการจัดตั้งขึ้นจวบจนปจจุบัน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงานไดรวมมือกับสถานประกอบการ

ตามแนวทางประชารัฐในการฝกอบรมหลักสูตรเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในเบื้องตน

จํานวน 4 แหง ไดแก  (ก) บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร จํากัด ฝกอบรมหลักสูตรการ
ปูกระเบ้ืองโดยใชวัสดุกาวซีเมนตและวัสดุยาแนวที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (ข) บริษัท 

สยามไดกิ้นเซลส จํากัด ฝกอบรมหลักสูตรสาขาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกสวนท่ีใชสารทําความเย็น R 32 (ค) บริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลส (ประเทศไทย) 
จํากัด ฝกอบรมหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีอินเวอรทเตอรในเครื่องปรับอากาศ และ 
(ง) บริษัท นิปปอนเพนต (ประเทศไทย) จํากัด ฝกอบรมชางสีรถยนตระยะเวลา

ฝกอบรม 12-60 ชัว่โมง ผูเขารวมรบัการฝกอบรมจะไดเรียนรูทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิตัิ 

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

ประชารฐักวา 200 แหง โดยมหีลกัสตูร Green Jobs เปนหนึง่ในสองของหลกัสตูรภาย
ใตโครงการ “สามพันธมิตร สานพลัง สรางแรงานไทย 4.0” ที่จะชวยสรางเศรษฐกิจ
และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยสถานประกอบกิจการจะไดรับสิทธิประโยชน
ดานภาษีเมื่อมีการพัฒนาทักษะใหแกพนักงานบริษัทไมนอยกวารอยละ 70 ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (และที่แกไขเพิ่มเติม)

เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
ลงนามความรวมมือกับบริษัทแซง-โกแบ็ง เวเบอร จํากัด ในการพัฒนาชางกอสราง 
เชน การปูกระเบื้องโดยใชวัสดุกาวซีเมนตและวัสดุยาแนวที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
และเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2560 กรมพัฒนาฝมือแรงงาน รวมมือกับ บริษัท นิปปอน
ดเพนท (ประเทศไทย) จํากัด เปดศูนยอบรมชางสีรถยนต สนับสนุนการพัฒนาและ

ปรับปรุงทักษะของแรงงานไปสูงานสีเขียว เพื่อตอบสนองความตองการชางสีรถยนต 
โดยในเบื้องตนไดจัดต้ังภายใตสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคจํานวน 12 แหง 
ประกอบดวย สมุทรปราการ สุพรรณบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแกน 
อุบลราชธานี นครสวรรค พิษณุโลก ลําปาง สุราษฎรธานี และสงขลา รวมมูลคากวา 

10 ลานบาท โดยศนูยดงักลาวจะมอีปุกรณเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเปนมติรตอสิง่แวดลอม 
และมีวิทยากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการถายทอดความรู 

นอกจากน้ี กรมพัฒนาฝมือแรงงานรวมกับองคกรความรวมมือระหวาง

ประเทศเยอรมนี (Deutsche Gesellschaft Fur International Zusammenarbeit: GIZ) 
ซึ่งเปนองคกรหลักของประเทศเยอรมนีที่ชวยประเทศตางๆ บรรลุเปาหมายลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก ในการพัฒนาหลักสูตรการฝกเตรียมเขาทํางานและหลักสูตร

การฝกยกระดับฝมือแรงงานสีเขียว ตลอดจนพัฒนาศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงาน และสนับสนุนอุปกรณและเทคโนโลยีสมัยใหมใหกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน

เพื่อใชในการฝกอบรมทักษะแรงงานที่จําเปนในเศรษฐกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
โดยเฉพาะอยางยิง่ในอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทาํความเย็น

โดยใชสารทําความเย็นจากธรรมชาติที่เปนสารชนิดใหมที่ลดปริมาณการปลอยกาซ

เรือนกระจกท่ีกอใหเกิดภาวะโลกรอน  โดยท้ังสองหนวยงานจะมีการลงนามความ
รวมมือระหวางกันตอไป (มติชนออนไลน 20 ส.ค. 2560)
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ในสวนของแรงงานนอกระบบนั้น กระทรวงแรงงานไดเขาไปดูแลแรงงาน
นอกระบบมากข้ึน ผานแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2560-2564 ใน 3 เรื่อง คือ การสรางหลักประกันความม่ันคงทางสังคม การ
เสริมสรางองคความรูเพื่อขยายโอกาสการมีงานทํา และการพัฒนาสมรรถนะการ

บริหารจัดการ โดยมีการออกกฎหมายคุมครองแรงงานในภาคเกษตร กลุมรับงานไป
ทําที่บาน การเขาถึงหลักประกันทางสังคมตามมาตรา 40 บริการสงเสริมเงินทุน
แกกลุมรับงานไปทําที่บาน กลุมประกอบอาชีพอิสระ  การแนะแนวอาชีพ และการ
ฝกทักษะฝมือแรงงานงานและการใชเทคโนโลยี รวมถึงการจัดสมัชชาแรงงานนอก
ระบบเปนประจําเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลและรวมกันขับเคล่ือนชวยเหลือแรงงานนอก

ระบบใหเกดิผลเปนรปูธรรม สวนแรงงานตามฤดูกาลน้ัน กระทรวงแรงงานดูแลรวมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

นอกจากกระทรวงแรงงานแลว กระทรวงอ่ืนๆไดเขามามีบทบาทในการ

พัฒนาทักษะสีเขียวใหกับแรงงาน ไดแก สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานพลังงาน 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพลงังาน กระทรวงพลงังาน ทีม่พีนัธกจิในการ
ฝกอบรมพัฒนาถายทอดความรูและทักษะดานการบริหารจัดการ พลังงาน โดยการ

ใชทรัพยากรฝกอบรมพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพในการผลิตและใชพลังงาน

อยางมีประสิทธภิาพ ประหยัด และเปนไปตามกฎหมาย เพือ่ใหการพัฒนาและสงเสริม

พลังงาน รวมท้ังอนุรักษพลังงานของประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิผล มีหนาที่

1.  ศึกษา วิเคราะหจัดทําและพัฒนาหลักสูตร คูมือการฝกอบรม และ
สื่อการฝกอบรมในการพัฒนาบุคลากรดานพลังงานใหสอดคลองกับ

เทคโนโลยีการอนุรักษพลังงานและการจัดหาพลังงาน

2.  จดัทาํแผนปฏบิตักิารดานการพฒันาทรพัยากรบคุคลดานเทคโนโลยกีาร

อนุรักษพลังงานและการจัดหาพลังงาน

3.  สงเสริมสนับสนุนใหสถาบันศึกษา หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให
มีสวนรวมในการผลิตบุคลากรดานพลังงานใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติ

งาน
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4.  จัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรดานพลังงานใหกับภาครัฐและ

เอกชน และออกหนังสือรับรองบุคลากรดานพลังงานตามกฎหมาย
5.  กาํหนดกฎเกณฑมาตรฐานการออกหนังสือรบัรองและเพิกถอนหนังสือ

รับรองของผูใหบริการฝกอบรมบุคลากรดานพลังงาน

โดยแบงหลักสูตรการฝกอบรมดานพลังงานเปน 5 กลุม ในแตละกลุม
ประกอบดวยหลกัสตูรหลายหลกัสตูร ดงันี ้(http://www2.dede.go.th/bhrd/old/new-
page.html)

1.  ดานการจัดการพลงังานเพ่ือการอนุรกัษพลังงานโรงงานและอาคารอยาง

มีประสิทธิภาพ เชน
 ê หลักสูตรบริหารจัดการโครงการพัฒนาบริษัทจัดการพลังงาน 

 (Energy Service Company: ESCO) ในประเทศไทย
 ê หลักสูตรสําหรับผูจัดการพลังงาน

 ê หลักสูตรการตรวจวัดและประเมินผลการใชพลังงาน

 ê หลักสูตรการวิเคราะหและตรวจสอบการใชพลังงานและจัดทํา

 เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

 ê หลกัสตูรการสมัมนาดานพลงังานสาํหรบัเจาของและผูบรหิารโรงงาน

 และอาคาร

2.  ดานเทคโนโลยพีลงังานของเครือ่งจกัร อปุกรณ และวสัดเุพือ่การอนรุกัษ
พลังงานในแตละประเภท เชน
 ê หลักสูตรการควบคุมเครื่องปรับอากาศ

 ê หลักสูตรประหยัดพลังงานและบํารุงรักษาหมอไอน้ําในโรงงาน

 อุตสาหกรรม

 ê หลกัสตูรประหยัดพลงังานและบํารงุรกัษาเคร่ืองอดัอากาศในโรงงาน

 อุตสาหกรรม

 ê หลกัสตูรการวเิคราะหการใชพลงังานในเครือ่งปรบัอากาศขนาดใหญ

 เพื่อการอนุรักษพลังงาน
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 ê การสนับสนุนความรูและคําแนะนําการใชและบํารุงรักษาอุปกรณ

 ในอาคารของรัฐ

 ê หลักสูตรการนําความรอนทิ้งกลับมาใชใหม

 ê หลักสูตรระบบทําความเย็น

 ê หลักสูตรระบบแสงสวาง

 ê หลักสูตรมอเตอร

3.  ดานระบบการใชพลังงานตามประเภทของโรงงานควบคุม

 ê หลักสูตรการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร

 ê หลักสูตรการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 ê หลักสูตรการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมโรงนํ้าแข็ง

 ê หลกัสูตรการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมโลหะ

 ê หลักสูตรการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมแกว

 ê หลักสูตรการอนุรักษ พลังงานในอุตสาหกรรมกระดาษและ

 เยื่อกระดาษ

 ê หลักสูตรการอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรมกระเบื้อง

4.  ดานระบบการใชพลังงานตามประเภทของอาคารควบคุม เชน

 ê หลักสูตรการอนุรักพลังงานในอาคารประเภทโรงแรม

 ê หลักสูตรการอนุรักพลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล

 ê หลักสูตรการอนุรักพลังงานในอาคารประเภทสํานักงานและ

 ศูนยการคา

5.  สถาบันการศึกษา โดยพฒันาหลกัสตูรและจัดฝกอบรมใหกบัครูอาจารย

ทีจ่ะเปนผูถายทอดความรูและทกัษะการอนุรกัษพลงังานไปยังนกัศกึษา

ในวชิาชพีทีท่าํหนาทีผู่จดัการพลงังาน วศิวกร และชางเทคนคิในโรงงาน

และอาคารตอไป เชน 
 ê หลักสูตรการอนุรักษพลังงานไฟฟาสําหรับอาจารยสายอาชีพ 
 ê หลักสูตรการอนุรักษพลังงานความรอนสําหรับอาจารยสายอาชีพ 
 ê หลกัสตูรโครงการฝกอบรมการอนรุกัษพลังงานในโรงงานหรอือาคาร 
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 สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีปสุดทาย 
 ê หลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่อการอาชีวศึกษา

กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดอบรมหลักสูตร 
เชน บุคลากรดานสิ่งแวดลอม ทั้งในดานระบบบําบัดมลพิษนํ้า อากาศ และกาก
อุตสาหกรรม รวมถึงเปดใหมีการขึ้นทะเบียนหนวยงานจัดฝกอบรมบุคลากรดาน
สิ่งแวดลอมประจําโรงงานในหลักสูตรผูจัดการสิ่งแวดลอม ผูปฏิบัติงานประจําระบบ
บําบัดมลพิษน้ํา ผูปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ ผูปฏิบัติงานประจํา
ระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะหนวยงานท่ีเปนองคกรพัฒนา

เอกชน (NGO) เชน มลูนธิสิถาบนัสิง่แวดลอมไทย สมาคมสงเสรมิความปลอดภยัและ
อนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย) เปนตน

นอกจากนี้ ยังมีกระทรวงทองเที่ยวและกีฬาที่มีสวนในการพัฒนาทักษะสี

เขียวใหกบัผูประกอบการในการจัดบรกิารดานการทองเทีย่วทีเ่ปนมิตรตอสิง่แวดลอม 
สวนกระทรวงเกษตรและสหกรณมีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทํา

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดานการเกษตรขึ้น 
ตั้งแตป 2553 ตอมาจึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ

เปลีย่นแปลงภมูอิากาศดานการเกษตรขึน้ในป 2558 และคณะทาํงานการเปลีย่นแปลง

ภูมิอากาศดานการจัดทํายุทธศาสตร วิชาการ และฐานขอมูล และผูประสานงานและ
คณะที่ปรึกษากลุ มวิจัยและกลุ มประเด็นทับซอนภายใตความรวมมือพันธมิตร

นานาชาตกิารวจิยักาซเรอืนกระจกภาคเกษตรในป 2559 ซึง่คณะอนกุรรมการเหลานี้ 
ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน แตไมมผีูแทน
จากกระทรวงแรงงาน โดยแผนบรรเทาภาวะโลกรอนดานการเกษตร ประกอบดวย 3 

ยุทธศาสตร ดังนี้

1. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการองคความรู 
ใหมีการจัดการองคความรูที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โลกหรือการเกิดภาวะโลกรอนหรือการเกิดกาซเรือนกระจกที่มีสาเหตุสําคัญจาก

กิจกรรมดานการเกษตรที่สําคัญๆ
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2. ยุทธศาสตรดานการปองกันและแกไขปญหา

เปนการนําเทคโนโลยีของแตละหนวยงานมาใชในการปองกันแกไขและ

ปรับตัวเพื่อบรรเทาปญหาจากภาวะโลกรอนดานการเกษตร เพื่อชวยลดความรุนแรง
ของปญหาที่จะเกิดข้ึน โดยการนํามาตรการ เทคนิค และวิธีการที่เหมาะสมมาใชใน
การบรหิารจดัการทรพัยากรใหมกีารใชประโยชนไดอยางสงูสดุ โดยใหความสําคญัของ

พื้นที่ทางภูมิศาสตรที่งายตอการไดรับผลกระทบ ขนาดของพื้นท่ี ตําแหนงที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร ความสําคัญทางเศรษฐกิจ ชนิดพันธุพืช ชนิดพันธุสัตว ที่จะไดรับ
ผลกระทบ ตลอดจนจาํนวนครวัเรอืนของเกษตรกรในพืน้ทีท่ีไ่ดรบัความเดอืดรอนทาง

เศรษฐกิจเพ่ือนําไปสูการจัดทําแผนปองกันความเสียหายท่ีมีตอผลผลิตเกษตร

และเกษตรกร การจัดทําระบบเตือนภัย ดานภัยแลง และนํ้าทวม
3. ยุทธศาสตรดานการรณรงคเผยแพรประชาสัมพันธ และพัฒนาบุคลากร 
สังเคราะหขอมูลและใหมีกิจกรรมรณรงค เผยแพรประชาสัมพันธใหกับ

เกษตรกรไดทราบแนวทางในการบรรเทาปญหาภาวะโลกรอนดานการเกษตร และให
เกษตรกรมีสวนรวมในกิจกรรมโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อบรรเทา

ปญหา ภายใตยุทธศาสตรนี้มีแผนการดําเนินงานรวมกันทุกหนวยงานในกิจกรรม 

รณรงคไถกลบตอซังเพื่อลดกาซเรือนกระจก ขยายผลการรณรงคไถกลบตอซัง 
การจัดการดิน นํ้า พืช เพื่อใหเกษตรกรรับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้น ปลูกจิตสํานึกรัก
สิง่แวดลอม ใหความรูความเขาใจประชาชนเพือ่รับมอืกบัภาวะโลกรอนไดอยางถกูตอง 

จัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําชะลอความเส่ือมโทรมของทรัพยากรดิน สรางความ
ตระหนักและยอมรับในความจําเปนท่ีเกษตรกรตองปรับตัวเขากับสภาพภูมิอากาศ

ที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใตยุทธศาสตรนี้ยังจัดใหมีการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง

เกษตรและสหกรณเพือ่ใหมคีวามรูความเขาใจในปญหาทีแ่ทจรงิ สามารถสือ่สารปญหา

ไดอยางถูกตอง และนําความรูไปพัฒนาเปนโครงการตางๆเพื่อบรรเทาปญหาภาวะ

โลกรอนใหกับเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

กระทรวงสาธารณสุขที่ เ ก่ียวข องอยางมากเม่ือโรคภัยไข เจ็บมีการ

เปลีย่นแปลงตามสภาพภมู-ิอากาศเปลีย่นแปลงไป เชน ไขเลอืดออกทีเ่กดิขึน้ตลอดป 

ไมใชแคบางชวงเวลาเหมือนในอดีต โดยในการทํางาน กระทรวงไดใหความสําคญักบั
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เร่ือง GREEN ซึ่งไดแก ขยะ (Garbage) หองนํ้า (Restroom) พลังงาน (Energy) 
สิ่งแวดลอม (Environment) และ สารอาหาร (Nutrition) นอกจากนี้ แผนแมบทของ
กระทรวงท่ีรอการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีฯจะทําใหเกิดการปรับตัวและทํางาน

รวมกับกระทรวงอ่ืนๆมากข้ึน โดยที่ผานมา กระทรวงสาธารณสุขไดทํางานรวมกับ

กระทรวงแรงงานในการสงเสริมโครงการเล้ียงลูกดวยนมแมในสถานประกอบการ 

การสงเสริมสุขภาพของแรงงานดวยการใชผักพื้นบานอาหารพื้นเมือง เปนตน   
  
นอกจากภาครัฐแลว ภาคเอกชนที่เขามามีบทบาทสําคัญในดานการพัฒนา

ทักษะฝมือใหกับแรงงาน ไดแก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่มีสถาบันที่
เกี่ยวของกับการรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก 

1. สถาบันพลังงานเพ่ืออุตสาหกรรม เปนหนวยงานสงเสริม สนับสนุน และ
ใหบริการแกภาคอุตสาหกรรมในดานการบริหารจัดการและอนุรักษพลังงานอยางมี

ประสิทธภิาพและประสทิธผิล ซึง่ไดจดัใหมกีารเยีย่มชมโรงงาน สมัมนา และหลกัสตูร
อบรมตางๆ เชน 

 ê หลักสูตรการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน 
 ê หลกัสตูรการวเิคราะหการใชพลงังานในเครือ่งปรบัอากาศขนาดใหญ

 เพื่อการอนุรักษพลังงาน

 ê หลักสูตรเทคนิคการลดคาไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมดวยการใช

 ขอมูลเชิงสถิติ 
 ê หลักสูตรเทคนิคการอนุรักษพลังงานระบบหมอไอนํ้าและระบบ

 สงจายไอน้ําใหไดผลเปนรูปธรรม

 ê หลักสูตรการเตรียมความพรอมของโรงงานอุตสาหกรรมดานการ

 จัดการพลังงานตาม พรบ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงานฯ 
 ê หลักสูตรการตรวจสอบและวิเคราะหการใชพลังงานความรอน

2. สถาบันสิ่งแวดลอมอุตสาหกรรม เปนศูนยการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

เพื่ออุตสาหกรรมที่ยั่งยืน มีพันธกิจในการบริหารจัดการองคความรูดานสิ่งแวดลอม
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อุตสาหกรรม สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน 
และผูมสีวนไดสวนเสยีอืน่ๆ เพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื สงเสรมิและสนบัสนนุการพฒันา

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และบริการวิชาการและใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม
อตุสาหกรรม มกีารจดัหลกัสตูรอบรมบคุลากรดานสิง่แวดลอม ไมวาจะเปนนํา้ อากาศ 
และกากอุตสาหกรรม จัดสัมมนา และเยี่ยมชมโรงงานทั้งในและตางประเทศ 

3. สถาบันนํ้าเพื่อความยั่งยืน เปนหนวยงานที่สงเสริมใหผูประกอบการ
ดานอตุสาหกรรมมคีวามรูดาน การจดัการทรพัยากรนํา้ สนบัสนนุใหเกดิความรวมมอื
ระหวางภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา เพื่อสนับสนุนดานการจัดการ
ทรัพยากรนํ้า ถายทอดเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรนํ้าไปยังผู ประกอบการ 
ใหคําปรึกษาและเปนแหลงขอมูลดานการจัดการทรัพยากรนํ้าใหกับผูประกอบการ 
และทําการศึกษาและวิจัยที่เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใหกับผูประกอบ

การ โดยมีการจัดหลักสูตรฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
4. สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม เปนองคกร

ที่สนับสนุนใหเกิดสังคมรีไซเคิลอยางย่ังยืน ดวยการพัฒนาศักยภาพการจัดการบรรจุ

ภัณฑใชแลวและวัสดุรีไซเคิลใหกับทุกภาคสวนอยางครบวงจร สรางความรวมมือ

ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อสงเสริมการคัดแยกบรรจุภัณฑ

ใชแลวและวัสดุรีไซเคิลอยางตอเนื่อง และเปนศูนยกลางขอมูลการจัดการบรรจุภัณฑ

ใชแลวและวัสดุรีไซเคิล โดยมีการจัดหลักสูตร โครงการ และกิจกรรมเสริมสราง

ความรูใหกับทุกภาคสวน

3.5 บทสงทาย

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ไดอธิบายวา ความเปนธรรมนั้นเกิดขึ้นไดยาก 

หรอืเกดิขึน้ไมไดเลย เพราะความเปนธรรมเปนความเหน็ในเรือ่งประโยชนของตนเอง 

เปนประโยชนทีเ่หน็วาตนพึงมพีงึได ซึง่ไมตรงกบัของคนอืน่ เพราะคนอ่ืนกย็อมมคีวาม
เห็นในเร่ืองประโยชนของเขา และเม่ือเกิดความเปนธรรมสําหรับคนใดคนหน่ึงแลว 
คนอื่นก็อาจตองเสียประโยชน จึงไมเปนธรรมสําหรับคนอื่น เม่ือคนมารวมกันอยู
เปนสังคม และตางคนตางถือเอาประโยชนของตนเปนมาตรวัดความเที่ยงธรรมแลว 
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ก็จะเกิดกรณีพิพาทระหวางบุคคล หรือระหวางกลุมขึ้นเสมอ ไมมีทางจะตกลงกันได 
เชน นายจางก็มีความเห็นอยางหนึ่ง ลูกจางก็มีความเห็นอีกอยางหนึ่ง จึงตองหาทาง
ระงับหรือยุติขอพิพาทใหได จึงเกิดยุติธรรมขึ้น ซึ่งเปนความเปนธรรมที่ทําใหยุติกรณี

พิพาท ไมใชความเปนธรรมด่ังตราช่ัง ดวยเหตุนี้ความยุติธรรมจึงไมไดขึ้นอยูกับใจ
แตละคน แตขึ้นอยูกับตัวบทกฎหมายทั้งปวงที่กําหนดประโยชนที่แตละคนพึงมีพึงได 
(วรทัศน วัชรวสี, 2012) นอกจากน้ี คุณไพบูลย วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดกลาวไว
วา ความเปนธรรมจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝาย เขามาเก่ียวของ 
รวมเจรจา รวมไตรตรอง รวมคิด รวมทํา และรวมจัดสรร โดยอาจมีรูปแบบของ
การสานเสวนา (Dialogue) ทีผู่เกีย่วของรวมกันพจิารณาหาทางท่ีเปนธรรมท่ีสดุสาํหรับ

ทุกฝาย (ปาฐกถาพิเศษในหัวขอ “ไดเวลาปฏิรูป เพื่อเศรษฐกิจที่เปนธรรม” ในงาน
สมัมนาทางวิชาการประจําป 2554 ของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  
ดังนั้น การเปล่ียนผานสูเศรษฐกิจสีเขียวจะมีความเปนธรรมกับทุกฝายก็ตอเม่ือ
นายจาง แรงงาน และผูบรโิภค ไดมสีวนรวมในการคดัสรรเทคโนโลย ีและเจรจาจดัสรร
ผลประโยชน 

การตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของนานาประเทศสงผล

ใหประเทศตางๆ คํานึงถึงผลกระทบของการผลิตและการบริโภคตอส่ิงแวดลอม และ

กําหนดมาตรฐานที่เขมงวดข้ึนในสินคาที่ถูกผลิตและสงออก ซึ่งในแงหนึ่งก็สงผลดี

ตอแรงงานในแงที่ไดรับความคุมครองมากข้ึน สภาพการทํางานสงผลเสียตอสุขภาพ
ลดลง แตในอีกแงหนึ่งก็สงผลตอสถานประกอบการขนาดเล็กและกลาง และแรงงาน
ทีย่งัไมมคีวามพรอมในดานทกัษะแรงงานและการเงนิในการพฒันาไปสูการผลติท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม  ปญหาขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะสีเขียวโดยเฉพาะอยางย่ิงใน

ภาคอุตสาหกรรม พลังงาน และบริการ เชน โรงแรม และการทองเที่ยว เปนเรื่องที่

ตองมีการวางแผนพฒันาบคุลากรใหมคีวามรูในดานการจดัการพลงังาน การผลิต และ
การบริการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รัฐบาลจําเปนตองจัดการในเร่ืองตําแหนงงาน
และการพัฒนาทักษะสีเขียวอยางมีบูรณาการ รวมไปถึงดูแลในเรื่องสวัสดิการและ
การคุมครองแรงงานอีกดวย 
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ในปจจุบัน กระทรวงแรงงานของไทยยังไมมีมาตรการรองรับผลของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลของนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของเปนการเฉพาะ 
แมจะมีการฝกอบรมอาชีพและทักษะใหม ตลอดจนการอบรมสรางผูประกอบการ
ใหกับแรงงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ แตไมเจาะจงกับการเปลี่ยนแปลง
อันเกิดจากสภาพอากาศเปนการเฉพาะ จึงอาจกลาวไดวา กระทรวงแรงงานทํางาน
เชิงรับในเร่ืองเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สวนกระทรวงอ่ืนๆ ตางก็
กาํหนดนโยบายและการทาํงานตามบทบาทความรบัผิดชอบของตนเปนหลกั ขาดการ
เชื่อมโยงระหวางกัน โดยการพัฒนาฝมือแรงงานสวนใหญเกิดขึ้นโดยภาคเอกชนเปน

หลัก ทําใหมีขอจํากัดที่สําคัญคือ ครอบคลุมเฉพาะแรงงานในระบบเทานั้น   แรงงาน
นอกระบบจํานวนมากยังขาดการพัฒนาฝมือและการคุมครอง และเนื่องจากยังไมมี

การทํางานรวมกันระหวางกระทรวงตางๆ อยางมีบูรณาการ จึงขาดการวางแผนดาน
แรงงานเพ่ือรองรับเศรษฐกิจสีเขียวอยางรวมศูนยและเปนระบบ และทําใหยังไมมี
นโยบายหรือมาตรการการถายโอนผลประโยชนจากผูไดรับประโยชนจากเศรษฐกิจ

สีเขียวเพื่อชดเชยใหกับผูเสียประโยชน ซึ่งจําเปนตองพิจารณาอยางมีสวนรวมของ

ทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาไปมีสวนรวมขององคกรลูกจางหรือ
สหภาพแรงงานในกระบวนการออกแบบและขับเคล่ือนนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของประเทศไทย 

รฐับาลอาจนําขอเสนอการจัดตัง้สาํนกัพฒันาทกัษะทีเ่ปนมิตรตอสิง่แวดลอม 
(National Green Skills Office) ภายใตกระทรวงแรงงาน กลับมาพิจารณาใหมอีกครั้ง 
เพ่ือจะไดมีศูนยกลางในการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตางๆ และ
สามารถทาํการวเิคราะหอปุสงคและอปุทานของตลาดแรงงานสเีขยีวใหสอดคลองกนั

มากขึ้น เพื่อใหสามารถทํางานเชิงรุกดานแรงงานในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศไดอยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมแรงงานทั่วทุกกลุม โดยเฉพาะแรงงาน

นอกระบบ ที่ยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องโลกรอน การพัฒนาทักษะสีเขียว 

และการเขาถึงสวัสดิการตางๆ มีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองทําการศึกษาวิจัยถึง
ผลกระทบท่ีมีตอผูมีสวนไดสวนเสียลงรายละเอียดในแตละอุตสาหกรรม เพื่อให
สามารถออกแบบนโยบายและมาตรการตางๆอยางมีสวนรวมจากทุกฝาย และ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหพัฒนาไดอยางย่ังยืนและเปนธรรม   
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สรุปความเห็นของผูที่เกี่ยวของ
ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และดานแรงงาน

4.1  ประเด็นทาทายของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอแรงงานใน
ประเทศไทย

ประเดน็ทาทายตอผลกระทบตอแรงงานในประเทศไทยอนัเนือ่งจากนโยบาย

ของรฐัในดานการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ สามารถสรปุไดอยางนอย 7 ประการ 

ไดแก

(1) ถาเกษตรกรไทยไมสามารถปรับตัวฯ (หรอืการไมมภีมูคิุมกนั หรอื การไม
ปองกันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ) จะทําใหมีผลผลิตทางการ
เกษตรลดลง และ มีรายไดนอย ซึ่งจะสงผลใหผลผลิตปอนโรงงานนอย และ ไมมี
กําลังซื้อสินคาและบริการ (ภาคอุตสาหกรรมและบริการซบเซา)

(2) การยายถ่ินฐานของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากผลพวงของ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ จะทําใหธรุกิจในพ้ืนทีต่องปรับตวั หรอืยายถ่ินฐาน 

ดวยเชนกัน เชน ธุรกิจทองเที่ยว ธุรกิจดานพืชผลทางการเกษตร

บทท่ี 4
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(3) หากแรงงานไทยมีภูมิคุมกันดานสุขภาพนอย จะทําใหประสิทธิภาพการ
ทํางานลดลง

(4) การพัฒนาทักษะการทํางานของแรงงาน มีความยืดหยุนนอย เนื่องจาก
ขาดศักยภาพในการประกอบอาชีพหรือเปลี่ยนอาชีพ เชน แหลงเงินทุนเพื่อเปน
ผูประกอบรายยอยมีจํากัด และผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมขาดความรู
ความเขาใจในบริบทของผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (วิสัยทัศน
ในระยะส้ัน)

(5) นโยบายลดโลกรอนจะทําใหเกิดความตองการแรงงานในอุตสาหกรรม
ใหมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

(6) การรณรงคใหอตุสาหกรรมทีป่ลอยกาซเรอืนกระจก ตองจดัหามาตรการ
หรืออุปกรณลดการปลอยกาซเรือนกระจก หรือ การผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ซึ่งเปนการสรางตนทุนใหแกผูประกอบการไทยสูงขึ้น อาจจะสงผลใหบางโรงงาน
ตองปดกิจการลงหรือยายฐานการผลิตได ถา (ก) ผูประกอบการไมสามารถปรับตัวได 
(ทั้งดานการเงินและเทคโนโลยี) (ข) ความสามารถในการแขงขันในตลาดตางประเทศ
ของผูประกอบการไทย นอย หากเปรียบเทียบกับผูประกอบการในประเทศท่ีไมมี

มาตรการดานลดการปลอยกาซเรือนกระจก และ (ค) แรงงานไทย ไมมีศักยภาพ
ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

(7) มาตรการลดโลกรอนอาจทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําในตลาดแรงงาน 

แรงงานทีไ่ดรบัผลกระทบทางลบโดยตรงหรอืแรงงานทีม่ทีกัษะไมสอดรบักบัเทคโนโลยี

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จะมีคาจางและโอกาสในการทํางานที่ตํ่าลงกวาแรงงาน
กลุมอื่นๆ

อยางไรก็ดี ความทาทายดังกลาวยังคงเปนเรื่องใหมสําหรับสังคมไทย 

เนื่องจากยังไมมีการถกเถียงหารือรวมกันอยางกวางขวาง ดังนั้น ขอคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประเด็นทาทายดังกลาวจึงไดนําไปหารือในการประชุมกลุมยอยเฉพาะจํานวน 2 ครั้ง 
โดยแบงกลุมเปาหมายออกเปน 2 กลุมใหญ (ประชุมกลุมละ 1 ครั้ง) ไดแก กลุมแรก 
คือ ตัวแทนหนวยงานท่ีเปนผูออกนโยบายดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และดานแรงงาน ตวัแทนหนวยงานจากภาคธุรกจิ (เชนสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
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สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย) และ ตวัแทนจากสถาบันการศึกษา กลุมทีส่อง คอื 
ตัวแทนหนวยงานของฝายแรงงาน และตัวแทนหนวยงานขององคกรพัฒนาเอกชนที่

เกี่ยวของกับประเด็นดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากศและดานแรงงาน

วัตถุประสงคของการจัดการประชุมกลุมยอยเฉพาะ คือ (1) เพื่อใหนักวิจัย
นาํเสนอบทวเิคราะหและมมุมอง (เบ้ืองตน) ของพนัธกรณีระหวางประเทศของไทยใน

การบรรเทาปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกท่ีมีผลกระทบตอแรงงานใน

ประเทศไทย (2) เพือ่ใหนกัวจิยัไดรบัขอมลูและขอคดิเหน็ของหนวยงานทีเ่กีย่วของใน
เร่ืองผลกระทบ (impact) ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอแรงงาน และ (3) 
เพื่อใหนักวิจัยไดรวบรวมขอคิดเห็นดานโยบายของภาครัฐ (policy) ที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอแรงงาน

4.2 สร ุปความเหน็ของผูทีเ่กีย่วของระหวางความเชือ่มโยงเรือ่งการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมิอากาศกับดานแรงงานในบริบทของประเทศไทย

การประชุมระดมสมองกลุมเฉพาะ ครั้งที่ 1 (16 มิถุนายน 2560) กําหนด
กลุมเปาหมายเปนกลุมแรก คือ ตัวแทนหนวยงานที่เปนผูออกนโยบายดานการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและดานแรงงาน ตัวแทนหนวยงานจากภาคธุรกิจ และ 
ตัวแทนจากสถาบันการศึกษา จํานวน 17 ราย

ผลการประชุมสรุปสาระสําคัญได 3 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที ่1 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศตอแรงงาน

ในประเทศไทย

ผูแทนจากสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไดใหขอมลูวามกีารทําวจิยั

เกี่ยวกับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตอแรงงานในภาคเกษตรอยู

บาง ซึ่งพบวาผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีทั้งผลดีและไมดี  เชน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทําใหแรงงานในภาคเกษตรกรรมลดจํานวนลง 
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แตกต็องใชเทคโนโลยมีากขึน้ ซึง่จะทาํใหภาคเกษตรของไทยทนัสมยัมากขึน้ หรอืกรณี

ในสภาวะการณนํ้าแลงทําใหกลุมเกษตรกรบางรายตองแยงชิงนํ้ากัน หนาที่ของภาค
รฐัคอืเตรยีมนโยบายรบัมือใหทนัเวลาเพือ่ลดผลกระทบ ภาครฐัจะตองมองไปขางหนา 
และมองหลายมิติ ทั้งนี้ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลระยะ
ยาวมาก ซึง่ในชวงเวลาเดยีวกนัน้ันยอมมผีลกระทบดานอ่ืนๆ เกดิขึน้พรอมกนัไปดวย 
ไมวาจะเปนเทคโนโลยี รสนิยม และความตองการของผูบรโิภค ในระยะส้ันจงึประเมิน
ไดยากมากวาผลกระทบของภาวะโลกรอนตอแรงงานเปนอยางไร โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณประเมินผลตางๆโดยพิจารณาจากรายไดและความเปนอยูของเกษตรกร 
มิไดศึกษาถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยตรง

ผูแทนจากสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ใหขอมูลวา 
ในประเทศไทยยงัมีงานศกึษาในเรือ่งนีน้อย แตในตางประเทศพบวาสภาพภมูอิากาศ
ที่เปลี่ยนไปมีตอผลิตภาพแรงงานที่ยากจนมากกวาแรงงานที่มีรายไดสูง เนื่องจาก
ขาดแคลนเงินทุนหรือมีปญหาการเขาถึงแหลงทุน (สถาบันการเงิน) ทําใหไมสามารถ
ซื้อเครื่องมือสําหรับใชในการปรับตัว (adaptation) ทั้งนี้ ผลกระทบนาจะแบงเปน 2 

สวน คือ (ก) ผลจากการบรรเทาปญหา (mitigation) ไดแก การเคลื่อนยายแรงงานจาก
สาขาอตุสาหกรรมท่ีหดตวัลงเน่ืองจากนโยบายการควบคุมการปลอยกาซเรอืนกระจก 
เชน อตุสาหกรรมฟอสซลิไปยงัอตุสาหกรรมทีข่ยายตวั ไดแก Green Jobs ตางๆ และ 

(ข) ผลจากการปรับตัว (adaptation) ไดแก เปลี่ยนอาชีพ เชน แรงงานจากภาค
เกษตรกรรมอาจยายไปยังอาชีพอื่น ซึ่งเปนการสรางโอกาส ในการเลือกงาน แตจะมี
แรงงานท่ีไมสามารถปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงไดยอมตองมีนโยบายรัฐที่คอย

รองรับในสวนน้ี เชน การคุมครองทางสังคม 

นอกจากนี้ ควรสงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางเศรษฐกิจ (economic 
diversification) ทั้งในสวนของกลุมสาขาอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงานที่จะ
ประสานงานกันในการปรับเปลี่ยนทักษะใหทันสมัยและสามารถทํางานใหมได  
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ประเด็นที่ 2 นโยบายของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ

สาํนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) มเีปาหมายในการลดการใชเช้ือเพลิง
ฟอสซิล และมีเปาหมายในการสงเสริมการคาเสรี (ยกเวนภาษีศุลกากร) ของสินคา
เพื่อสิ่งแวดลอม ตามขอตกลงการคาขององคการการคาโลก (WTO)  เกี่ยวกับสินคา
เพื่อสิ่งแวดลอม (environmentally friendly goods) แตการเจรจาการคาดังกลาว
ยังไมคืบหนามากนักเนื่องจากหลักเกณฑในการแยกแยะสินคาเพื่อสิ่งแวดลอมกับ

สินคาท่ัวไปยังไมมีความชัดเจนโดยคุณลักษณะภายนอกและการใชประโยชน

อยางไรก็ดี ในปจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมไดพยายามขับเคลื่อนทั้งในแง
ของการอนุรักษสิ่งแวดลอมเพ่ือปองกันปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศตาม

แนวโนมของนานาชาติ และเดินหนาสูการเปนอุตสาหกรรมในยุค Thailand 4.0 ตาม
นโยบายของรฐับาล ทัง้น้ี การปรบัตัวของอุตสาหกรรมยงัไมสามารถบอกไดชดัเจนวา
มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ เปนเพราะการพัฒนาใหเปน

ไปตามกระแสของประชาคมโลก 
กระทรวงแรงงาน มีมาตรการเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลง ไมวาจะ

เปนการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีหรือการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ โดยกระทรวง
แรงงานไดพยายามหาแนวโนมอาชีพใหมที่ผูประกอบการตองการ โดยรวมมือกับ
กระทรวงอตุสาหกรรม และกระทรวงศกึษาธกิาร นโยบายในดานการเตรยีมการรบัมอื

สาํหรบัแรงงานทีจ่ะตกงาน หากแรงงานอยูในระบบประกนัสังคมสามารถขอเงนิชดเชย
หลังจากตกงานได 3 เดือนกรณีที่ลาออก และ ไดรับเงินชดเชย 6 เดือนกรณี

ถูกเลิกจาง

สาํหรับการยายงาน ปจจบุนัแรงงานนอกระบบเปนแรงงานทีเ่คยอยูในระบบ

มากอนเนื่องจากมีอิสระและในบางกรณีไดคาตอบแทนสูงกวา แรงงานในระบบ แต

หากลกัษณะของงานเปนงานหนกัหรอือยูในสภาพทีส่กปรก แรงงานไทยไมทาํ จงึตอง
ใชแรงงานตางดาว ซึ่งอาชีพท่ีนิยมของคนไทยคือขับแท็กซี่ เนื่องจากมีอิสระ และ
อยูในรถไมตองทนกับสภาพอากาศรอน แรงงานไทยท่ีสามารถทํางานหนักมักเลือก

เดินทางไปทํางานตางประเทศ เชนประเทศเกาหลี
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นโยบายเชิงรุกของกระทรวงแรงงานในการสรางงานไดแก การอบรมให
ความรูและการแนะแนวอาชีพการงาน  แตในแรงงานวัย 40 ปขึ้นไปมักมีการปรับตัว
ไดชา การอบรมใหความรูมักไมไดผลในระยะยาว บางกรณีมีการอบรมสรางอาชีพ

เพื่อเพิ่มรายได การอบรมสรางผูประกอบการ แตเมื่อจบการอบรมไปแลว แรงงาน
ทีผ่านการอบรมมกักลบัเลอืกทีจ่ะทาํงานแบบเดมิ เน่ืองจากมคีวามคุนเคยและไมแนใจ
วาจะมีตลาดรองรับงาน  แรงงานสวนใหญจะยอมรับและทําตาม เมือ่พบวามผีูประสบ
ความสําเร็จ แตการทําตามมักจะนํามาซ่ึงสินคาที่เหมือนๆ กันและเกิดปญหาสินคา

ลนตลาด

ประเด็นท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกบัวิธกีารศกึษาเนือ่งจากกรอบการศกึษา
ที่กวางเกินไป

(1) ควรเร่ิมจากศึกษาเปนรายสาขา (sector) จากนั้นวิเคราะหวา สาขาการ
ผลิต (sector) ใดที่ไดรับผลจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ แลวจึงศึกษาเชิงลึกลง
ไปในผลกระทบตอแรงงาน ซึ่งจะทําใหเห็นภาพชัดเจนขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

ในแตละภาคการผลิตมีการปรับตัวตางกัน 
ผลกระทบตอแรงงานที่จะเห็นผลชัดเจนนาจะเปน (ก) ภาคเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรที่ตองรับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศ (ข) อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีความเขมขนในการอนุรักษสิ่งแวดลอม จะทําให
กรอบการวิเคราะหแคบลง และ (ค) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ไดรับผลกระทบจาก
อุณหภูมิที่สูงข้ึน พายุที่เขามาในประเทศไทยบอยข้ึน เปนตน 

นอกจากน้ี การศึกษายังไมมีขอมูลเชิงตัวเลข หากจะไดผลชัดเจนควรเปน

การศึกษาเชิงตัวเลขเพื่อใหไดคําตอบท่ีชัดเจนข้ึน 
(2) นยิามของการเปลีย่นผานอยางเปนธรรม (just transition) ยงักวางเกนิไป 

ควรใหนิยามท่ีชัดเจน เนื่องจากบางนโยบายท่ีเปนธรรมตอแรงงานอาจไมเปนธรรม
ตอผูประกอบการ เชน

(ก) การปรับเปลี่ยนทักษะของแรงงานเปนธรรมหรือไม 



85

การเปล่ียนผานทีเ่ปนธรรม: การศึกษาเบือ้งตนถงึผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศตอแรงงานในประเทศไทย

(ข) การจายเงินชดเชยกรณีที่แรงงานตางดาวตองถูกสงกลับตามกฎหมายที่

รัฐบาลกําหนดมีความเปนธรรมหรือไม ทั้งๆท่ีผูประกอบการไมไดเปนผูเลิกจางแต
จําเปนตองเลิกจางเนื่องจากครบเงื่อนเวลาของการทํางานของแรงงาน แตกลับตอง
จายคาชดเชยตามท่ีรฐับาลกําหนด ในกรณีนีจ้ะเห็นวารฐับาลพยายามสรางความเปน

ธรรมแกแรงงานแตกลับสรางตนทุนซ่ึงไมเปนธรรมใหกบัผูประกอบการ นอกจากนีย้งั
มปีระเด็นเก่ียวกับพระราชบัญญตัโิรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอมท่ีมุงหวัง

ใหผู ประกอบการดูแลชดเชยลูกจางรวมท้ังประชาชนโดยรอบท่ีไดรับผลกระทบ

จากการประกอบกจิการซึง่การกาํหนดกฎเกณฑบางคร้ังไมเปนธรรมกบัผูประกอบการ

เทาใดนัก

สรุปประเด็นความเห็นของผูที่เกี่ยวของ (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 
2560)

(1) การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ มผีลกระทบตอแรงงานจากผลของการ
บรรเทาปญหาดวยการยายงานและผลของการปรับตัวดวยการเปลี่ยนทักษะอาชีพ

(2) ผลกระทบตอแรงงานมาจากหลายปจจยั นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลง
ของสภาวะภูมิอากาศ เชน เทคโนโลยี เปนตน

(3) การกําหนดความเปนธรรม เปนเรือ่งลกึซึง้และตองใหความหมายท่ีชดัเจน

(4) การกําหนดนโยบายและการทาํงานของหนวยงานรฐัเปนไปตามบทบาท

ความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน 
(5) การศึกษาควรศึกษาเปนรายอุตสาหกรรมเพื่อใหเกิดความชัดเจน

4.3 สรปุความเหน็ของกลุมตัวแทนแรงงานของไทยภายใตบรบิทการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ

การประชุมระดมสมองกลุมเฉพาะ ครัง้ที ่2 (28 สงิหาคม 2560) กาํหนดกลุม
เปาหมายเปน ตัวแทนหนวยงานดานแรงงาน และตัวแทนองคกรแรงงาน (ทั้งแรงงาน

ในระบบและแรงงานนอกระบบ) จํานวน 19 ราย
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ผลการประชุมสรุปสาระสําคัญได 5 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง  ภาคเกษตรกรรม

(ก) รฐัขาดขอมลูท่ีแมนยําเกีย่วกบัพ้ืนท่ีการทําเกษตรของเกษตรกร เกษตรกร
ขาดขอมูลในการผลิต ควรใหกํานันผูใหญบานซ่ึงเปนบุคคลในพ้ืนท่ีเก็บขอมูลวา

เกษตรกรปลูกพืชอะไร เปนพื้นที่เทาไหรเพื่อใหเกิดการสื่อสารขอมูลระหวางรัฐและ
เกษตรกรอยางถูกตอง และนําไปสูการบริหารจัดการนํ้าและทรัพยากรอื่นๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

(ข) การทําเกษตรกรรมขาดการเก็บกักนํ้าในพ้ืนที่ ควรมีพื้นที่ในการกักเก็บ
นํา้แตปจจบุนัการทีจ่ะรวบรวมพืน้ทีม่าสรางแหลงเกบ็น้ําเพือ่สวนรวมเปนสิง่ทีย่ากมาก 
สาเหตุของภัยแลงและนํ้าทวมอีกประการหน่ึงคือปาไมลดลง ควรมีการเพิ่มพื้นที่ปา
เพื่อดูดซับน้ํา โดยสนับสนุนใหเกษตรกรปลูกไมยืนตนที่มีราคาสูง เนื่องจากไมยืนตน
เหลานี้สามารถนํามาคํ้าประกันเงินกูได จะชวยลดการถูกยึดที่ดินทํากินและไมมี
การยายถิ่นฐาน

(ค) ภยัพบิตัธิรรมชาตติอภาคเกษตร พชืการเกษตรในภาคอสีาน เชนการปลกู
ยางพาราเชิงพาณิชย ตนพันธุ จะไมมีรากแกวเนื่องจากเกิดจากการตอนกิ่ง

เพื่อนําไปปลูก ทําใหปจจุบันเมื่อฝนตกเกิดปญหาดินโคลนถลมไดงายมาก

(ง) การทําเกษตรกรรมปจจุบันเปนเกษตรพันธสัญญา รัฐบาลตองควบคุม
การบกุรุกและเผาปา การทาํไรสวนใหญทาํตามความตองการวตัถดุบิของนายทนุขนาด

ใหญ การปลูกขาวโพดบนภูเขาไมใชเพื่อการบริโภคแตเปนไปเพื่อปลูกขาวโพดเลี้ยง
สัตวสงเขาโรงงานขนาดใหญ รัฐบาลทราบดีวาสาเหตุแทจริงของการเผาปาคืออะไร 

แตรัฐบาลกลับเลือกดําเนินคดีกับชาวบานแตมองขาม สาเหตุที่มาจากนายทุนซึ่งมี

สวนสําคัญตอการบุกรุกปาและทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ แต
เกษตรกรและชาวบานกลับตองเปนผูรับผลทางกฎหมายและผลจากสภาพอากาศที่

เปล่ียนแปลงไป ผลท่ีเกษตรกรไดรบัทีเ่หน็ไดชดัคอืมปีลาบางสายพันธุทีเ่ลีย้งในกระชัง

เปนหมันเน่ืองจากอุณหภูมิของนํ้าเปลี่ยนไป 
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ประเด็นที่สอง  ภาคอุตสาหกรรม

(ก) อตุสาหกรรมยานยนต ชวงสถานการณนํา้ทวมในป 2554 มกีารเลิกจาง
แรงงานไมตํ่ากวา 10,000 คน โดยโรงงานเลือกใชวิธียายแรงงานใหไปทํางานในพ้ืนที่
อืน่ หากแรงงานไมสามารถยายไปทาํงานทีอ่ืน่ไดกจ็าํเปนตองลาออก สิง่นีเ้ปนตวัอยาง
ทีเ่ห็นไดชดัวาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศมผีลตอแรงงานมาก หากประเทศไทย
มีนํ้าทวมเกิดขึ้นอีกครั้ง จะมีแรงงานอีกจํานวนหน่ึงตองถูกเลิกจางอยางแนนอน
การจัดการระบบชลประทานของรัฐไมสามารถรับมือตอภัยแลงและนํ้าทวมไดอยาง

เหมาะสม 
นอกจากนี้ แรงงานยังไมเขาใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

แมวาสิง่ทีเ่กดิขึน้จะเปนภัยทีส่งผลตอการทาํงานของแรงงาน ปจจบุนัรัฐบาลพยายาม
เปลีย่นแปลงใหประเทศไทยใชเทคโนโลยกีารผลติขัน้สูง แตแรงงานยงัไมมคีวามรูความ
เขาใจในเทคโนโลยีขั้นสูงไดอยางเพียงพอ ทําใหบริษัทตองมีวิทยาลัยของตนเอง  ใน
อนาคต รถยนตจะกลายเปนรถยนตไฟฟาและใชระบบอัตโนมัติ งานจะซับซอนขึ้น 
แรงงานตองมีการเตรียมตัวตอการเปล่ียนแปลง ตวัอยางเชน บรษิทัโตโยตาจะเปล่ียน
จากการผลิตรถยนตไปผลิตหุนยนต ซึ่งเปนสิ่งที่บริษัทโตโยตาถนัด แรงงานใน

อุตสาหกรรมรถยนตบางสวนตองถูกเลิกจาง บริษัทจําเปนตองเลือกแรงงานบางสวน

ที่จะเดินไปกับบริษัทได “โครงการจําใจจาก” ตองเกิดขึ้นแนนอน เพราะอุตสาหกรรม
รถยนตจะมีการเปล่ียนแปลงอันเนื่องจากสาเหตุของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป รวมท้ัง
นโยบายดานสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไปดวย

ในอนาคตคาดวาแรงงานในสวนของรถยนตทีม่เีครือ่งยนตใชนํา้มนัจะตกงาน

อยางแนนอน ตัวอยางที่เห็นไดชัดที่สุดคือแรงงานในสวนของการผลิตถังนํ้ามันและ

ทอไอเสียจะตกงานแนนอน รถยนตในอนาคตท่ีใชไฟฟาจะมีจาํนวนช้ินสวนลดลงทําให

แรงงานจํานวนมากท่ีเคยอยูในระบบการผลิตชิ้นสวนรถยนตตองตกงาน 
อยางไรก็ตาม ผูเขารวมประชุมบางทานมองวาแรงงานไทยมีความสามารถ

พิเศษในการปรับตัวรับเทคโนโลยีใหม ไมวาจะเปนดานชางหรือการเรียนรูเพื่อให

สามารถใชงานหรือผลิตสินคาไดทันกับเทคโนโลยีใหมที่จะเขามาได และไมจําเปน
ตองตกงาน 
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(ข) อุตสาหกรรมกอสราง แรงงานกอสรางในประเทศไทยมีสภาพแวดลอม
ในการทํางานย่ําแยมาก แรงงานตองอยูภายใตสภาพแวดลอมที่รอนจัด ตองเผชิญ
แดดรุนแรงเปนเวลานาน มโีอกาสเกดิภาวะ Heat Stroke สงู ในปจจบุนัแรงงานกอสราง
มีวันที่เหมาะสมในการทํางานลดลง สาเหตุเกิดจากจากสภาพแดดท่ีรอนจัด ทําให
ชั่วโมงที่เหมาะสมตอการทาํงานลดลง นอกจากน้ี ความแปรปรวนของสภาพอากาศ 
เชน ฝนตกไมเปนฤดูกาล ยังมีผลใหวันที่เหมาะสมตอการทํางานลดลง

(ค) อุตสาหกรรมสิ่งทอ ปจจุบันกระบวนการผลิตดานส่ิงทอยังมีการใช
พลังงานถานหินโดยท่ีไมมีการติดตั้งอุปกรณดักควันกาซซัลเฟอรเนื่องจากตนทุนสูง 
และอตุสาหกรรมอยูในชวงการขยายกจิการผลติ จงึทาํใหมคีวามตองการใชแรงงานใน
การแบกกอนถานหินมาผสมกับไมเพื่อผลิตพลังงานสําหรับใชในโรงงาน ดังนั้น 
หากโรงงานยังไมหันไปใชเชื้อเพลิงดานอ่ืน (เชนพลังงานหมุนเวียน) การปลอยกาซ
เรือนกระจกก็จะเพ่ิมตามการขยายตัวของกิจการ 

(ง) อุตสาหกรรมผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิง เนื่องจากบางบริษัทไมไดผลิตแต
พลังงานฟอสซิลอยางเดียว แตผลิตพลังงานทดแทนและทําธุรกิจดานอื่นดวย ดังนั้น 
มาตรการหรือนโยบายการลดกาซเรือนกระจกของภาครัฐจึงไมไดกระทบการจางงาน

มากนกั การลดงานทีเ่ก่ียวกบัฟอสซลิจะเกดิแบบคอยเปนคอยไปและพอดกีบัพนกังาน
ที่คอยๆเกษียณอายุไป   

(จ) ขยะอุตสาหกรรม เปนอันตรายตอชุมชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะใน

กรณีที่แรงงานนํางานกลับมาทําที่บาน แรงงานมักจะไมแยกขยะ นอกจากน้ี สําหรับ
เทศบาลหรือชุมชนควรปรับปรุงรถเก็บขยะใหมีการแยกประเภทขยะดวย

ประเด็นที่สาม  ภาคบริการ

ภาคบริการไดรับผลกระทบบาง แตยังไมสามารถสรุปผลกระทบไดอยาง
ชดัเจน ตวัอยางเชน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศมีผลกระทบตอแหลงทองเท่ียว 
เชน อุณหภูมิที่รอนข้ึนทําใหวันที่หนาวเย็นในภาคเหนือลดลง สวนในภาคใตตองมี
การปดเกาะเพื่อพื้นฟูปะการังและพันธุสัตวนํ้า นอกจากนี้ ยังมีประเด็นผลกระทบ
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จากความขาดแคลนไฟฟาในจงัหวดัทองเทีย่วทีต่องใชไฟฟามากขึน้ แตยงัไมสามารถ
หาขอสรุปเกี่ยวกับแหลงพลังงานได หากเกิดปญหานํ้าทวมจะทําใหการเดินทาง

ทองเท่ียวยากลําบาก  แตการเปล่ียน-แปลงสภาพภูมิอากาศก็อาจมีผลทางบวก
ตอภาคบริการ ไมวาจะเปนบริการโรงแรม สระวายนํ้าหรือสถานที่พักผอนในภาคใต
ที่อาจจะไดรับผลดีในปที่มีอากาศรอนเปนเวลานานก็เปนได

ประเด็นที่สี่  การอพยพยายถิ่น

การอพยพยายถ่ินของแรงงานไมสามารถทําไดทันทีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ โดยการอพยพยายถ่ินสวนใหญไมไดมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภมูอิากาศเปนปจจยัหลกั แตมาจากอตัราคาจางและคาครองชีพทีแ่ตกตางกนัในแตละ
ทองท่ี 

หากมีภัยพิบัติเกิดขึ้นแรงงานไมสามารถอพยพยายถิ่นไดทันที เนื่องจากยัง
มทีรพัยสนิทีห่ามาตลอดชวีติทีต่องดแูล การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเปนไปเพยีง
ชั่วคราวและไมหนักหนาถึงขั้นที่แรงงานไมสามารถดํารงชีวิตอยูได คาดวาแรงงาน

ไมอพยพอยางแนนอน นอกจากอัตราคาจางในแหลงใหมสูงพอใหมีแรงจูงใจในการ
ยายถิ่น

ประเด็นที่หา  นโยบายดานแรงงาน

การดําเนินงานของรัฐขัดกับนโยบายการสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม เชน 

โครงการของรฐัยงัมกีารใชพลงังานถานหนิ นอกจากนี ้นโยบายรฐัในดานการแรงงาน

ในกรณีทีเ่กีย่วของกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศยังไมมกีารกําหนดข้ึนเปนการ

เฉพาะ เชน การชดเชยกรณีถูกเลิกจางในกรณีทั่วๆไปกับกรณีนํ้าทวมไมแตกตางกัน 

แรงงานมีความเห็นวา การเลิกจางท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศมีผล
กระทบรุนแรงกวาการถูกเลิกจางในกรณีปกติทําใหเงินชดเชยที่ไดรับจากภาครัฐ

ไมเพียงพอ
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4.4 สรุปความเห็นเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานตอไปในประเด็นดานการ
เปลี่ยนผานที่เปนธรรมตอแรงงานภายใตนโยบายและมาตรการดานการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

การประชมุนาํเสนอผลการทบทวนแนวคดิ ขอมลูเชิงนโยบายและมาตรการ
ดานแรงงานและดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ รวมท้ัง ผลการศึกษาท่ีเกีย่วของ
กับเกษตรกรดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 
โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ ตัวแทนหนวยงานดาน
แรงงาน และตัวแทนองคกรเอกชน จํานวน 39 ราย

ผลการประชุมสรุปสาระสําคญั 4 ประการท่ีเกีย่วกับแนวทางการดําเนินงาน
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคมไทยมากขึ้น ไดแก 

ประการที่หนึ่ง ดานเกษตรกรรม

การพัฒนาเกษตรกร (รายบุคคล) และการสงเสริมการรวมกลุมเกษตร 
ใหมีความเขมแข็งท้ังดานวิชาการและดานการตลาด ใน 4 ดาน ไดแก 

(1.1) การลดตนทุนใหเกษตรกร เนื่องดวยเกษตรกรสวนใหญเผชิญกับ

คาใชจายทางการเกษตรท่ีสงูและสวนใหญอยูในฐานะยากจน อกีทัง้ พืน้ทีเ่กษตรกรรม

สวนใหญยงัอยูนอกเขตชลประทานหรือไมมศีกัยภาพในการพัฒนาระบบชลประทาน

ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

(1.2) การจัดหาสวัสดิการสังคมใหแกเกษตรกร เชน การเขาถึงประกันสังคม 

เนื่องจากเกษตรกรและญาติสวนใหญทํางานในระดับพนักงานลูกจาง ในภาคไมเปน
ทางการหรือนอกระบบ (informal sector) ดังนั้น โอกาสการเขาถึงสวัสดิการสังคม

ที่เหมาะสมจะมีนอย อีกทั้ง เกษตรกรและแรงงานนอกระบบมีโอกาสจะเผชิญ

ความเส่ียงดานสุขภาพสูง (เพราะตองทํางานหนัก ทํางานหลายช่ัวโมง และทํางาน
ที่มีความอันตราย) รวมทั้ง การเขาถึงระบบการศึกษาของบุตรหลาน (เพราะโรงเรียน
อยูหางไกล คาใชจายในการไปโรงเรียนสูง และ การเขาถึงเทคโนโลยีดานการศึกษามี
ตนทุนสูง) รวมท้ัง การปองกันปญหาทุโภชนาการของเด็กและเยาวชนในครอบครัว

เกษตรกรและแรงงานท่ียากจน เปนตน
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(1.3) การจัดหาอาชีพเสริมใหเกษตรกร เพื่อบรรเทาปญหาดานรายไดของ

ครัวเรือนหรือเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศหรือปญหานํ้าทวมหรือ

ภยัแลงท่ีมโีอกาสเกดิขึน้บอยครัง้ เนือ่งจากเกษตรกรไทยสวนใหญยงัอยูในภาวะเปราะ

บางตอความเส่ียงดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 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

เน่ืองดวยแรงงานสวนใหญอยูในภาคนอกระบบ (informal sector) ประมาณ 
22 ลานคน โดยเพียง 2 ลานคนเทานั้น ที่สามารถเขาถึงสวัสดิการของประกันสังคม 
สวนอีก 20 ลานคน ยังไมสามารถเขาถึงประกันสังคมของภาครัฐได ดวยเหตุปจจัย

หลายประการ นอกจากนี ้แรงงานในอุตสาหกรรมยานยนตประมาณ 2.5 แสนคน รวม

ทั้งสมาชิกในครอบครัวประมาณ 5 แสนคน (รวมทั้งส้ินประมาณ 1 ลานคน) นั้นจะ

ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางดานอาชีพอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องดวยแนวทาง
การผลิตยานยนตจะเปนยานยนตทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอมมากข้ึน (ทัง้ในกระบวนการ
ผลิตและการใชยานยนต) ซึ่งจะสงผลกระทบของการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิตชิ้น

สวนและเคร่ืองยนต เชน การปรับเปล่ียนจากเคร่ืองยนตทีใ่ชนํา้มนั มาเปนเคร่ืองยนต

ที่ใชกําลังไฟฟา (electric car) จะสงผลกระทบตอการใชชิ้นยานยนตลดลงจาก 2,000 

ชิน้ เปน 300 ชิน้ กลุมแรงงานในสาขาการผลิตถงัน้ํามัน ทอไอเสียและเคร่ืองยนตอาจ
จะถูกเลิกจางเพราะไมมีความตองการใหผลิตชิ้นสวนดังกลาวอีกตอไปหรือยอด

จาํหนายลดลง กลุมแรงงานเหลานีอ้าจจะตองปรบัเปลีย่นงานใหมหรอืตองเรยีนรูงาน
ประเภทใหม เปนตน
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ถึงแมวาปจจุบัน หนวยงานของภาครัฐหลายแหงไดมีสวนในการกํากับดูแล
สวัสดิการของแรงงานท้ังในภาคทางการ (formal sector) และภาคไมเปนทางการ 
(informal sector) เชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมสวัสดิการแรงงาน กองทุนประกัน
สังคม กองทุนเพ่ือผูรับงานไปทําที่บาน (กูไปซ้ือวัตถุดิบและอุปกรณในการผลิตหรือ

ขยายการผลิตเพื่อสรางอาชีพ และสรางรายไดใหกับผูรับงานไปทําที่บาน) โครงการ
เสริมสรางสุขภาพแรงงาน และปองกันโรคจากการทํางานสําหรับกลุมแรงงานนอก
ระบบอาชพีรบัจางทัว่ไป (ภายใตกองทนุสขุภาพตาํบล)โครงการสขุภาพของแรงงานใน
สถานประกอบการขนาดเล็ก (เพื่อกาวเขาสูธุรกิจที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม) เปนตน 
แตขอบเขตการชวยเหลือแรงงานนอกระบบอาจจะยังไมชี้ชัดในประเด็นดานการปรับ

เปลี่ยนอาชีพที่เปนผลสืบเนื่องจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดังนั้น แรงงานทุกคน ทั้งในภาคทางการหรือในระบบ (formal sector) และ
ภาคนอกทางการหรือนอกระบบ (informal sector) ควรตองมีการปรับตัวเพ่ือรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะสงผลกระทบตอสวนบุคคลและกลุมอาชีพ

ตางๆ ดังนั้น จึงจําเปนตองเสริมสรางศักยภาพของแรงงานในการรับมือกับเรื่องดัง
กลาวไดในอนาคตอันใกล อยางนอย 4 ดาน ไดแก

(2.1) การสรางความรูและความเขาใจใหแกแรงงานรายบุคคล (individual 
awareness) โดยเฉพาะประเดน็ทีเ่กีย่วของกับคาใชจายของตนเองและครอบครวั เชน 
สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานและท่ีอยูอาศัยที่เปล่ียนแปลงอันเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทําใหตองพึ่งพิงเครื่องใชไฟฟา (พัดลมหรือเครื่องปรับ
อากาศ) และสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงอาจทําใหผลผลิตทางการเกษตรลดลง สงผล
ใหรายไดทางการเกษตรนอยลง หรือ ขาดแหลงอาหารของครอบครัว เปนตน 

หากแม แผนแมบทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-

2593 จะมมีาตรการสรางความตระหนกัรูใหแกประชาชน แตหากมาตรการสรางความ
ตระหนักรูยังไมสามารถดําเนินการไดอยางทั่วถึง ยอมสงผลตอการปรับเปล่ียน

พฤตกิรรมท่ีลาชา ดงันัน้ มาตรการสรางความรูความเขาใจแกแรงงานรายบุคคลจงึควร
ดําเนินการอยางทันที (ระยะสั้น) ควรจะเปนเรื่องของการใหความรูผานสื่อตางๆ รวม
ทัง้ การเสวนาในวาระตางๆ สวนมาตรการในระยะยาว นัน้ ตองอาศยัระบบการศกึษา
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ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และควรเปนการใหความรูความเขาใจที่ถูกตองอยางตอ
เน่ือง เพราะขอมลูและหลักฐานทางวิทยาศาสตรและสงัคมศาสตรมกีารเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาและมีความแมนยํามากข้ึน

(2.2) การสรางความตระหนักและความใสใจใหแกกลุมแรงงาน (group 
awareness) ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ โดยเฉพาะ
ประเด็นท่ีเกี่ยวกับอาชีพการงานของกลุม เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(climate change) จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศในชุมชน อาทิ การลด
ลงของความหลากหลายทางชีวภาพ จาํนวนสัตวนํา้ท่ีลดลงในแหลงนํา้ชุมชน ซึง่ทําให
รายไดจากการประมงลดลงหรอืตองมคีาใชจายในการซือ้อาหารสาํหรบัครอบครวั หรอื 
คุณภาพน้ําในแหลงนํ้าชุมชนและแหลงนํ้าสาธารณะแยลง (เนื่องจากปริมาณน้ําทา

นอยลงเพราะภัยแลงหรือการตัดไมทาํลายปาตนนํา้) อนัสงผลใหตองพ่ึงพงิหรือมรีาย
จายดานประปามากข้ึน เปนตน 

 (2.3) การเผยแพรองคความรูใหแกแรงงานท่ีมโีอกาสในการปรับเปลีย่นงาน
เน่ืองจากการถูกเลิกจาง เชน เทคโนโลยี Hybrid ในการผลิตรถยนต เทคโนโลยี Elec-
tric Car เทคโนโลยีแผงโซลาร การใชเครื่องกลอัจฉริยะ (robot) ในกระบวนการผลิต
เพื่อทดแทนแรงงานคน เปนตน

องคความรูเหลานี้จะเปนประโยชนตอแรงงานและผูประกอบการขนาดเล็ก

เปนอยางมาก หากรฐับาลมกีารดาํเนนิงานดงันี ้(ก) มคีวามชดัเจนในเรือ่งนโยบายการ

สงเสริมอุตสาหกรรมชนิดใหม (ข) มีแนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนการปรับตัวของ
โรงงานอุตสาหกรรม รวมท้ังแรงงานในอุตสาหกรรมท่ีจะไดรับผลกระทบเชิงลบ เชน 
การชวยเหลือทางการเงินเพ่ือการลดขนาดของธุรกิจ การชวยเหลือดานอาชีพของ
แรงงานท่ีอาจจะถกูเลกิจางอนัเน่ืองจากการปรับเปล่ียนโครงสรางอตุสาหกรรมภายใน

ประเทศ (structural  unemployment) และ (ค) มีการศึกษาผลกระทบตอแรงงงานท้ัง

ในเชงิบวกและเชงิลบ รวมทัง้มาตรการรองรับ หากมกีารดาํเนนิมาตรการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกภายในประเทศไทยและสงผลกระทบตอการปรับเปล่ียนโครงสรางการ

ผลิตภายในประเทศไทย 

(2.4) การพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อรองรับการปรับเปล่ียนโครงสราง
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อตุสาหกรรมในประเทศไทย และ การปรับตวัของกลุมเกษตรกรและแรงงานนอกระบบ 
จะตองดาํเนนิการแบบบรูณาการ โดยการมสีวนรวมของภาคเอกชน (ผูตองการแรงงาน 
และ กลุมผูทํางานอิสระ หรือ กลุมผูทํางานมากกวา 1 ประเภท) และหนวยงานตางๆ 
ของภาครัฐ (ดานแรงงาน ดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานพลังงาน ดาน
อุตสาหกรรม ฯลฯ) เพื่อรวมกนัขับเคลื่อนแนวทางและมาตรการพัฒนาฝมือและการ

ปรบัตวัของแรงงาน ตอผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบท่ีเกดิจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ประการที่สาม ดานวิชาการ

(3.1) การศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วของ เพือ่วเิคราะหความเช่ือมโยงระหวางศักยภาพ
ของเกษตรกรในการปรับตวัตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศและการรับมอืกบัภยั

แลงและอุทกภัย กบั ผลกระทบตอแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบ นัน้ จาํเปนตอง
จําแนกออกเปนรายสาขา (sector) และเนนการศึกษาเชิงลึก เนื่องจากแตละภาคสวน
หรือสาขามบีริบททีแ่ตกตางกนั อาจจะตองการมาตรการชวยเหลือหรือสนับสนุนจาก

ภาครัฐแตกตางกัน ตวัอยางเชน กรณขีองหลอดไฟ LED ทีท่าํใหกระบวนการผลิตแบบ
เดิมหายไป (การเปาแกว เพื่อเปนหลอดไฟ) ฯลฯ

(3.2) การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับความตองการแรงงานเพื่อรองรับลักษณะ

งานใหมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (green jobs) หรือลักษณะงานท่ีเอ้ือตอการผลิต

สินคาและบริการท่ีปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา (low carbon activities) โดยเฉพาะการ
ศกึษาจากขอมูลจากผูผลติหรอืนายจาง และ ขอมลูจากหนวยงานภาครัฐทีจ่ะใหความ

ชวยเหลือผูประกอบการในการพัฒนาฝมือแรงงานหรือการชวยเหลือแรงงานในกรณี

การเลิกจางเนื่องจากการปรับโครงสรางการผลิต ฯลฯ

(3.3) การศึกษาแนวทางและมาตรการเชิงพฤติกรรม เพื่อใหเกิดการปรับ
ทัศนคติของทุกภาคสวนในสังคมใหเห็นความสําคัญของนโยบายของประเทศที่มุงสู 
Low Carbon & Climate Resilient Society เชน การศึกษาความตองการของผูบริโภค

ในประเทศไทยตอสินคาประเภท Green Products 
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(3.4) การศึกษาดานแรงงานจําเปนตองวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
แรงงานไทยกับแรงงานตางชาติจากประเทศเพื่อนบานที่เขามาทํางานในประเทศไทย 
(อันเน่ืองจากปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพ่ือนบาน) ที่มีปจจัยผลักดัน
ใหแรงงานไทยตองเปล่ียนงาน และปจจัยดึงดูดใหแรงงานตางชาติเขาทํางานแทน
แรงงานไทย เนื่องจากความซับซอนของปญหาการเลิกจางเน่ืองจากนโยบายและ

มาตรการท่ีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ กบั ปญหาการขาดแคลนแรงงาน

ไทย (จึงตองจางแรงงานตางชาติ)
(3.5) การศึกษาประเด็นใหมที่เกี่ยวของกับแรงงานและส่ิงแวดลอม เชน 

กิจกรรมเกษตรพันธสัญญา ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตร

พันธสัญญา พ.ศ. 2560 จะสงผลกระทบตอเกษตรกรในดานใดบาง และจะสงผลตอ
แรงงานในภาคเกษตรและแรงงานนอกระบบมากนอยเพียงใด เปนตน อีกทั้ง ความ
เปนไปไดในการลดการใชสารเคมีในภาคเกษตรผานระบบเกษตรพนัธสัญญาไดหรอืไม 
อยางไร เชน สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) ซึ่งเปนหนวย
งานที่ทําหนาที่สรางองคความรูดานนโยบายและการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความ

สาํคญั สรางความเขมแขง็ดานสาธารณสขุระหวางประเทศรวมทัง้ประสานกบัเครอืขาย

วิชาการดานสุขภาพทั้งในและตางประเทศ กําลังใหความสนใจในการนําพระราช
บัญญัติดังกลาวมาใชประโยชนเพื่อลดการใชสารเคมี เปนตน

ประการที่สี่ ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานของภาครัฐ

ภาครฐัควรจะตองมคีวามชดัเจนในการดาํเนนินโยบายดานตางๆ ทีต่องเชือ่ม

โยงกับนโยบายดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวอยางเชน 

(4.1) นโยบายสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ กับ นโยบายสงเสริมการเกษตร
แบบผสมผสาน ซึ่งนโยบายท้ังสองกรณีนี้มีแนวทางและมาตรการแตกตางกัน และสง

ผลตอการปรับตวัของเกษตรกรและแรงงานนอกระบบแตกตางกนั รวมท้ังแนวทางการ
ลดการปลอยกาซเรือนกระจกแตกตางกันดวย เชน เกษตรแปลงใหญ อาจจะตองใช
นํ้าหรือสารเคมีในปริมาณมาก ในขณะท่ีเกษตรแบบผสมผสาน ใชนํ้าหรือสารเคมีใน
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ปริมาณนอยกวา เปนตน 
(4.2) นโยบายสงเสริมการสงออกสินคาอุตสาหกรรมแบบ OEM หรือรับจาง

ประกอบหรือรับจางผลิตชิ้นสวน กับ นโยบายสงเสริมการผลิตแบบครบวงจร ใหเกิด
ขึน้ภายในประเทศ ซึง่นโยบายแรกน้ัน แรงงานมีความเส่ียงท่ีจะถูกเลิกจาง หากบริษทั
วาจางมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต และนโยบายของบริษัทเปลี่ยนไปจางผู
ประกอบการในประเทศอืน่ ในขณะทีน่โยบายหลงันัน้ ตองการการสนบัสนนุจากภาค
รัฐในเร่ืองเงินทุนเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ เปนตน

(4.3) นโยบายสงเสริมการขยายตวัทางเศรษฐกิจ (GDP growth) กบั นโยบาย
การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน (เพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียน และ ลดอัตราพลังงานตอ GDP หรือ Energy Intensity) ซึ่งทั้งสอง
นโยบายนีอ้าจจะสรางปญหา “ขดักนั” เนือ่งจากการขยายตวัทางเศรษฐกจิจะสงผลให
ความตองการใชพลงังานเพ่ิมมากข้ึน แตศกัยภาพในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนใน

ประเทศมีจํากัด เปนตน 
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