
แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 

ด้าน การเรียนการสอน/การผลิตบณัฑิต 

ประเด็น จิตอาสา (new normal) เพื่อการสร้างสังคมธรรมาธิปไตย 

1. ช่ือ – สกุล ผู้เล่าเร่ือง รศ.ดร.ณรงค ์เพช็รประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์ 

2. ช่ือ – สกุล ผู้เล่าเร่ือง อ.อรอนงค ์นิธิภาคย ์คณะเศรษฐศาสตร์ 

3. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 รศ.ดร.ณรงค ์เพช็รประเสริฐ มีหนา้ท่ีเป็นอนุกรรมการ ในอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
จดัตั้งธนาคารประกนัสังคม ส่วน อ.อรอนงค ์นิธิภาคย ์เป็นผูช่้วยอนุกรรมการ 

4. เร่ืองท่ีเล่า 

 การเป็นจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมธรรมาธิปไตย ในเร่ือง “การจดัตั้งธนาคารแรงงาน เพื่อสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม”  

5. ความเป็นมาของเร่ืองท่ีเล่า 

 ในสังคมทุนนิยม “ทุน” นบัเป็นปัจจยัการผลิตส าคญัในการสร้างความมัง่คัง่และพลงัอ านาจ ผูใ้ด
ไดค้รอบครองทุนก็มีโอกาสสร้างความและมีอ านาจท่ีจะเขา้ถึงส่ิงท่ีตนปรารถนา แต่ในสังคมทุนนิยม คนกลุ่
ร ่ ารวยมหลกั คือ แรงงาน ซ่ึงในความคุน้ชินของคนไทย ก็หมายถึง ลูกจา้ง หรือคนท่ีเป็นมนุษยเ์งินเดือน คน
เหล่าน้ีครอบครองปัจจยัการผลิตหลกัเพียงอยา่งเดียว คือ แรงงาน คนเหล่าน้ีจึงขายแรงงาน แลกค่าจา้ง เพื่อใช้
ด ารงชีพ แรงงานท่ีเป็นคนงานคอปกน ้าเงิน (คนงานท่ีใชแ้รงกายเป็นหลกั) มีโอกาสนอ้ยมากหรือแทบไม่มี
โอกาสท่ีจะเขา้ถึงทุน คนงานเหล่าน้ีการศึกษานอ้ย ท างานหนกั รายไดต้ ่า จมปลกัอยูก่บัความยากจน หากจะ
เขา้ถึงทุน หรือภาษาชาวบา้นเรียกวา่ “เงินกู”้ ก็ตอ้งเผชิญกบัดอกเบ้ียแพง 10 – 20%/ต่อเดือน ผอ่นช าระ
เท่าใดก็จ่ายไดแ้ค่ดอกเบ้ีย เงินตน้ไม่ลด   

เม่ือกลางเดือนมีนาคม 2564 มีข่าววา่  นายทุนจีนไดจ้ดัตั้งบริษทัเถ่ือนในการปล่อยกูผ้า่นแอฟพลิ
เคชัน่ กู ้2,000 บาท หกัดอกเบ้ียล่วงหนา้ 700 บาท ไดเ้งินไปเพียง 1,300 บาท หรือคิดเป็นดอกเบ้ีย
ร้อยละ 35 ต่อเดือน คนงานท่ีกูเ้งินจากแหล่งเหล่าน้ีนอกจะตกอยูใ่นกบัดกัความยากจนแลว้ยงัตกอยูใ่นวงั
วนของหน้ีสิน ไม่สามารถหลุดออกมีอิสรภาพทางการเงินได ้อีกทั้งยงัถูกคุกคามจากการทวงหน้ีโหด 

 ขณะท่ีเกษตรกร เป็นกลุ่มคนยากจนมากเช่นกนั แต่มีโอกาสเขา้ถึงแหล่งทุนไดม้ากกวา่ เพราะ
รัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือ เกษตรกรมีแหล่งทุนทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มี



กองทุนหมู่บา้น และมีสหกรณ์การเกษตรฯลฯ จึงท าใหเ้กษตรกรมีหน้ีนอกระบบนอ้ยกวา่ ส่วนใหญ่เป็นหน้ี
ในระบบ ดอกเบ้ียไม่แพงนกั 

 อยา่งไรก็ดี คนงานท่ีเขา้ระบบประกนัสังคม ไดมี้กฎหมายบงัคบัออมเงินไวใ้นกองทุนประกนัสังคม 
สะสมไวจ้ านวนมากจนปัจจุบนัเงินกองทุนประกนัสังคมมีมากถึง 2.2 ลา้นลา้นบาท ปรากฏวา่ เงินเหล่าน้ี
คนงานจะไดใ้ชป้ระโยชน์ก็ต่อเม่ือเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุพลภาพ สงเคราะห์บุตร และว่างงาน แต่ไม่สามารถ
น ามาใชเ้ป็นทุนเพื่อสร้างความงอกเงยใหแ้ก่รายไดห้รือทางเลือกในการประกอบอาชีพ หรือลดเงินกูน้อก
ระบบดอกเบ้ียสูง โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจท่ีมีเหตุปัญหามาจากการะบาดของโควิด-19 คนงานก็
ไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งทุนใดไดแ้มแ้ต่เงินกองทุนประกนัสังคมท่ีตามกฎหมายเป็นเงินของผูป้ระกนัตนทุก
คน แต่อีกดา้นหน่ึง พบวา่ เงินกองทุนประกนัสังคม 70% ถูกรัฐบาลยมืไปใชโ้ดยการออกพนัธบตัร ซ่ึงไม่มี
ขอ้มูลชดัเจนวา่น าไปใชอ้ะไรบา้ง อีก 40% น าไปซ้ือหุ้น ซ้ือหุน้กู ้ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ แต่คนงานกลบัไม่มีสิทธิท่ีจะกูย้มืกองทุนน้ี  

 ดงันั้น จากเหตุปัจจยัเหล่าน้ี จึงเป็นท่ีมาของแนวคิด “การสร้างธนาคารแรงงาน” ดว้ยการใช้
เงินกองทุนประกนัสังคมเป็นฐานในการสร้างทุนใหแ้ก่คนงาน เพื่อใหค้นงานเขา้ถึงแหล่งทุนเช่นเดียวกบั
เกษตรกรท่ีมีธนาคาร ธกส. หรือนายทุนท่ีเขา้แหล่งทุนไดท้ั้งธนาคารพาณิชยแ์ละในตลาดหลกัทรัพย ์ 

6. ความรู้เดิม (วิธีการ/ข้ันตอน หรือกระบวนการท่ีท าให้งานน้ันประสบความส าเร็จ เทคนิค หรือกลยุทธ์ท่ี
ใช้) ได้น ามาปรับใช้หรือประยุกต์ใช้อย่างไรในกระบวนการด าเนินงาน ผู้มีส่วนร่วม อุปสรรคหรือปัญหาใน
การท างาน และแนวทางการแก้ไข 

 ความรู้หรือแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การเมืองท่ีใชใ้นการด าเนินงานขบัเคล่ือนการจดัตั้ง
ธนาคารแรงงาน คือ “แนวคิดทุนมวลชน” คือ เป็นทุนท่ีมวลชนเป็นเจา้ของ ใชป้ระโยชน์เพื่อมวลชน และ
ผลประโยชน์ตกอยูก่บัมวลชน เงินกองทุนประกนัสังคม เป็นเงินท่ีลูกจา้งเป็นเจา้ของ ดงันั้น จะมีวิธีการ
อยา่งไรเพื่อใหเ้จา้ของทุนกอ้นน้ีมีสิทธ์ิใชป้ระโยชน์ และมีสิทธิไดรั้บประโยชน์จากเงินกอ้นน้ีเตม็เมด็เตม็
หน่วย 

 ขั้นตอนด าเนินงาน 

1. ศึกษารูปแบบการจดัตั้งทุนมวลชนจากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ  เช่น กรามีนแบงคข์อง
บงัคลาเทศ ธนาคารแรงงานของญ่ีปุ่ น ธนาคารสหกรณ์ในเยอรมนั ราโบแบงคข์อง
เนเธอร์แลนด ์เป็นธนาคารเกษตรท่ีมีเกษตรกรเป็นผูถื้อหุ้น 99% 

2. ยกร่างแนวคิดและรูปแบบธนาคารแรงงานท่ีใชฐ้านเงินทุนจากประกนัสังคม (ตามแผนภาพ) 
โดยใชแ้นวคิด “การใชห้น้ีพฒันาคน” และรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ และผูมี้ส่วนได้



ส่วนเสีย ซ่ึงผูจ้ะเสียประโยชน์หากธนาคารแรงงานเกิดขึ้น ก็คือ ธนาคารพาณิชย ์ จึงเป็นกลุ่ม
หลกัท่ีขดัขวางการเกิดขึ้นของธนาคารแรงงาน  

 

3. เผยแพร่แนวคิดและรูปแบบธนาคารแรงงานสู่สาธารณะ และลงสู่คนงานฐานราก ผา่นสหภาพ
แรงงาน กลุ่มและองคก์รแรงงาน เครือข่ายผูป้ระกนัตน และเครือข่ายทางสังคมอ่ืนๆ 

4. การขบัเคล่ือนทางกฎหมายในรัฐสภา จนกระทัง่ ธนาคารแรงงานไดป้รากฏในร่างรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 289 ท่ีระบุวา่ "ให้มีการจดัตั้งธนาคารแรงงาน"  (แต่ร่างรัฐธรรมนูญฉบบัน้ีถูกยกเลิกไป) 
5. ปัจจุบนัอยูใ่นสถานการณ์ความตกต ่าทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 และคนงานอยูใ่นภาวะยากล าบาก 
บางส่วนตกงาน บางส่วนโดนลดค่าจา้ง บางส่วนหยดุงานไม่ไดค้่าจา้ง จึงเป็นตวักระตุน้ใหส้ านกังาน
ประกนัสังคม มีแนวคิดท่ีจะใชป้ระโยชน์จากเงินกองทุนประกนัสังคม เพื่อช่วยเหลือลูกจา้งในยามวิกฤติ 
โดยทางส านกังานประกนัสังคมไดเ้ชิญ รศ.ดร.ณรงค ์ เพช็รประเสริฐ ใหเ้ขา้ร่วมในการน าเสนอเร่ือง 
"ธนาคารแรงงาน" เพื่อน าเงินกองทุนประสังคมมาใชเ้พื่อคนงาน ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการยกร่างรูปแบบท่ี
เหมาะสม เพื่อเสนอต่อไปยงัคณะกรรมการประกนัสังคม และรัฐมนตรีแรงงานต่อไป 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จท่ีเกดิขึน้ และความรู้ใหม่ท่ีผู้เล่าเร่ืองท่ีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 

 7.1 ท าใหค้นงานยากจนสามารถเขา้ถึงแหล่งทุน ท่ีตนเองเป็นเจา้ของ 

 7.2 การเขา้ถึงแหล่งทุน เป็นการเปิดโอกาสใหค้นมีทางเลือกในอาชีพและรายได ้



7.3 ท าใหค้นงานสามารถปลดเปล้ืองพนัธนาการของดอกเบ้ียนอกระบบอตัราสูง 

 7.4 ท าใหเ้กิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ท่ีท าใหค้นเล็กคนนอ้ยมีโอกาสมีสิทธิทางเศรษฐกิจมาก
ขึ้น 

 7.5 เป็นทางเลือกในเชิงนโยบาย ในการสร้างสถาบนัทุนให้แก่คนจน คนเลก็คนนอ้ย ท่ีมิใช่
รูปแบบธนาคารพาณิชยเ์พียงอยา่งเดียว 

 7.6 เป็นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้าในสังคม  

 


