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สหภาพแรงงานทัว่โลกก�าลงัเผชิญกบัสถานการณ์ความท้าทายท่ีคล้ายคลึงกนั 

อนัเป็นผลมาจากปัจจยัหลายประการ ได้แก่ การขยายตวัของระบอบการปกครอง

ท่ีเน้นการควบคมุและกลไกแบบอนรัุกษ์นิยม การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีท่ีคกุคาม

รูปแบบการจ้างงานท่ีเอือ้ตอ่การรวมกลุม่ของแรงงาน การจ้างงานนอกระบบและ

การจ้างงานระยะสัน้ท่ีมีมากจนกลายเป็นเร่ืองธรรมดา อย่างไรก็ตาม สหภาพ-

แรงงานก็ไม่ได้อยู่ในสภาพท่ีหมดหวงัหรือตัง้รับอย่างเดียว สหภาพแรงงานยงัมี

อ�านาจหลากหลายรูปแบบ ดังนัน้ สหภาพแรงงานจึงมีทางเลือกในการท่ีจะ

ประยกุต์ใช้ พฒันา หรือปฏิเสธทรัพยากรอ�านาจของตน ในสถานการณ์ท่ีวิถีการ

ผลิตแบบทุนนิยมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสร้างแรงกดดนัต่อก�าลงั

แรงงาน จ�าเป็นท่ีสหภาพแรงงานต้องปรับตวั หรือไม่เช่นนัน้ก็จะสญูเสียบทบาท

ของตน

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ส�านักงานใหญ่ในประเทศเยอรมนี ได้จัดท�าโครงการ 

“สหภาพแรงงานในการเปลี่ยนแปลง” โดยการรวบรวมและน�าเสนอเร่ืองราวของ

สหภาพแรงงานจากประเทศต่างๆ ทัว่โลก ท่ีประสบความส�าเร็จ โครงการนีมี้

วตัถปุระสงค์เพ่ือปรับเปลี่ยนการน�าเสนอเร่ืองเลา่ของสหภาพแรงงาน จากเดิมท่ี

มักถูกน�าเสนอว่าเป็นเหย่ือของโลกาภิวัตน์ เป็นการน�าเสนอเร่ืองเล่าใหม่ว่า

สหภาพแรงงานเป็นองค์กรตวัแทนท่ีมีอ�านาจ ตวัอย่างจากกรณีศึกษาสหภาพ-

แรงงานท่ีประสบความส�าเร็จได้แสดงให้เหน็วา่สหภาพแรงงานสามารถมีสว่นร่วม

ก�าหนดรูปร่างของโลกาภิวตัน์ได้



มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ส�านกังานประเทศไทย เห็นว่า บทเรียนจากตวัอย่างท่ีดี

เหลา่นีน้า่จะเป็นประโยชน์ส�าหรับการศกึษาและแสวงหาแนวทางส�าหรับสงัคมไทย 

จงึได้ด�าเนินการแปลกรณีตวัอยา่ง 6 กรณี เป็นภาษาไทย และจดัพิมพ์เป็นหนงัสอื

เลม่นีข้ึน้

ทางมลูนิธิฯ ขอขอบคณุผู้แปล คือ คณุรังสนีิ ไชยคณุ และบรรณาธิการด้านศพัท์

วิชาการแรงงาน คือ คณุศกัดนิา ฉตัรกลุ ณ อยธุยา และหวงัวา่หนงัสอืเลม่นีจ้ะเป็น

ประโยชน์ส�าหรับทกุทา่นท่ีสนใจเร่ืองแนวทางการพฒันาของขบวนการแรงงาน

มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ส�านกังานประเทศไทย

พฤษภาคม 2562
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• การท่ีประเทศบราซลิได้เป็นเจ้าภาพการแขง่ขนัฟตุบอลโลกของสมาพนัธ์ฟตุบอล

นานาชาติหรือฟีฟาในปี 2557 และงานโอลิมปิกฤดรู้อนในปี 2558 นัน้ เป็นการ

บงัคบัให้สหภาพแรงงานตา่งๆ ในประเทศเสาะหาวิธีการใหม่ๆ  ในการจดัการและ

สร้างความร่วมมือกนั การรณรงค์เร่ือง “การสร้างงานท่ีมีคณุคา่” (decent work) 

ซึง่เร่ิมต้นโดยสหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหวา่งประเทศหรือ Building 

and Wood Workers’ International (BWI) คือความส�าเร็จท่ีพิสจูน์ ได้และสามารถ

ท�าให้ผู้ใช้แรงงานจ�านวนเรือนหม่ืนใช้ชีวิตได้งา่ยและปลอดภยัขึน้

• โดยทัว่ไปแล้ว สหภาพแรงงานตา่งๆ ในประเทศบราซลิมกัจะปฏิบตัิการด�าเนิน

กิจกรรมแบบเป็นเอกเทศตา่งคนตา่งท�า เน่ืองจากภมิูหลงัทางประวตัิศาสตร์และ

ความคิดทางการเมืองท่ีแตกตา่งหลากหลายขององค์กรแรงงานตา่งๆ และเพราะ

องค์กรเหล่านีไ้ม่คุ้นชินกบัการร่วมมือกนัในการเจรจาต่อรอง ข้อท้าทายส�าคญั

ในการรณรงค์การสร้างงานท่ีมีคณุคา่ คือ การสร้างเอกภาพในการท�างานให้กบั

สหภาพแรงงานตา่งๆ ซึง่ถกูแบง่แยกด้วยพืน้ท่ีทางภมิูศาสตร์และอตุสาหกรรม

• การเปลีย่นผา่นของสหภาพแรงงานคือโครงการของมลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) 

ซึง่มุง่ท่ีจะชีใ้ห้เหน็ทรัพยากรอ�านาจและศกัยภาพของสหภาพแรงงานท่ีมีสว่นท�าให้

การเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานประสบความส�าเร็จ รายงานฉบบันีจ้ะเสนอ

กรณีศกึษาจ�านวน 6 กรณีจากทัว่โลกท่ีจะแสดงให้เห็นว่าสหภาพแรงงานมีการ

เปลี่ยนผา่นจนท�าให้องค์กรแข็งแกร่งขึน้ได้อยา่งไร
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รายงานฉบบันีวิ้เคราะห์ถึงการรณรงค์เร่ืองการสร้างงานท่ีมีคุณค่าในช่วงก่อน

และหลงัปี 2557 (ฟตุบอลโลก) และปี 2559 (โอลมิปิก) โดยการรณรงค์ดงักลา่ว

เป็นขัน้ตอนการสร้างกิจกรรมความร่วมมือระหว่างสหภาพแรงงานในภาค

อตุสาหกรรมการก่อสร้างในและนอกประเทศบราซิลซึง่ริเร่ิมโดยสหพนัธ์แรงงาน

ก่อสร้างและคนงานไม้ระหวา่งประเทศ มีการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก็บได้โดยใช้ระเบียบ

วิจยัด้านทรัพยากรอ�านาจ ผลลพัธ์ท่ีได้แสดงให้เหน็ถงึความส�าเร็จและความยัง่ยืน

ของการรณรงค์ทัง้สองครัง้ กล่าวคือ การรณรงค์ครัง้ท่ีหนึ่งระหว่างช่วงฟุตบอล

โลกท่ีสามารถรวมตวัสหภาพแรงงานส่วนใหญ่ของบราซิลให้ท�างานร่วมกันได้ 

ปัจจยัหนึง่ท่ีกระตุ้นให้สหภาพฯ เข้าร่วมการรณรงค์ในครัง้นัน้คือการท่ีตวัสหพนัธ์-

แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหว่างประเทศเองมีประสบการณ์ในการใช้การ

รณรงค์เชิงยทุธศาสตร์มาแล้วทัง้ชว่งก่อนและหลงัมหกรรมการแขง่ขนักีฬาครัง้ใหญ่ 

นอกจากนี ้ยงัเหน็ได้ชดัขึน้เร่ือยๆ วา่มีความจ�าเป็นอยา่งมากในการจดัการเจรจา

กบัผู้จดัการแข่งขนัฟุตบอลโลก อีกปัจจยัหนึ่งคือการขาดการประสานงานเร่ือง

ดงักลา่วในภมิูภาค ผลลพัธ์หลกัๆ จากการรณรงค์ระหวา่งการแขง่ขนัฟตุบอลโลก

ในปี 2557 คือ การลงนามในวาระร่วมแหง่ชาติ ท่ีเป็นผลมาจากการนดัหยดุงาน

ของคนงานหลายตอ่หลายครัง้ท่ีสนามฟตุบอลซึง่ยงัสร้างไมเ่สร็จ การกระท�าดงักลา่ว

มีอิทธิพลโดยตรงต่อการเจรจาในระดบัภมิูภาค การรณรงค์ครัง้ท่ีสอง ซึง่คือการ

รณรงค์ก่อนและหลงัการแขง่ขนัโอลมิปิกในปี 2559 นัน้ประสบความส�าเร็จในการ

เพ่ิมคา่จ้างของแรงงานและมีผลลพัธ์ด้านบวกอ่ืนๆ อีก เชน่ เกิดข้อตกลงด้านอาชีว-

อนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน ซึ่งน�าไปสู่การออกกฎเกณฑ์ในการ
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ท�างานก่อสร้างอยา่งปลอดภยัและความมัน่คง รวมถงึข้อตกลงในการใช้ผลติภณัฑ์

ไม้ท่ีได้รับการรับรองในงานก่อสร้าง อยา่งไรก็ตาม ระหวา่งการรณรงค์ในปี 2559 

นัน้พบวา่มีความยากล�าบากในการพฒันาประเดน็ในการเจรจาต่อรองระดบัชาต ิ

โดยข้อมูลท่ีเก็บได้ระบุว่าบทเรียนท่ีได้รับจากการรณรงค์ในปี 2557 เร่ืองการ

ประสานงานก�าหนดประเดน็วาระในระดบัประเทศกบัระดบันานาชาติ และระดบั

ชาติกับระดับท้องถ่ินนัน้ ไม่ได้น�ามาใช้ในการรณรงค์ปี 2559 อย่างต่อเน่ือง 

เน่ืองจากมีความพยายามของสหภาพแรงงานท้องถ่ินท่ียงัคงให้ความส�าคญักบั

ความต้องการของท้องถ่ินมากกวา่





บทนำ�
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ในปี 2550 และ 2552 ประเทศบราซิลได้รับการเสนอช่ือเป็นเจ้าภาพการแข่งขนั

ฟตุบอลโลกในปี 2557 และกีฬาโอลิมปิกในปี 2559 ซึง่ท�าให้ภาคอตุสาหกรรม

การก่อสร้างก้าวเข้ามามีส่วนร่วม1 มีการคาดคะเนเอาไว้ว่าต้องมีการใช้เม็ดเงิน

หลายพนัล้านรีลเพ่ือก่อสร้างท่าเรือ สนามบิน และการคมนาคมในรูปแบบตา่งๆ 

รวมถึงการปรับปรุงสนามกีฬาเพ่ือเตรียมรองรับงานครัง้ใหญ่ทัง้สองงาน ทัง้นี ้

ยงัหมายความว่าผู้ ใช้แรงงานเรือนหม่ืนต้องเข้ามาเก่ียวข้องกบัโครงการก่อสร้าง

ดงักลา่วด้วย ความขดัแย้งซึง่เกิดขึน้จากทัง้การลงทนุของภาครัฐ ผลก�าไรของภาค

เอกชนและสภาพการท�างานของผู้ใช้แรงงานนัน้ คล้ายคลงึกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้

ในมหกรรมการแข่งขนักีฬาอ่ืนๆ เช่น ระหว่างการแข่งขนัฟตุบอลโลกในปี 2553 

ณ ประเทศแอฟริกาใต้และกีฬาโอลมิปิก ณ กรุงลอนดอนในปี 2555 ในแอฟริกาใต้ 

ได้มีการริเร่ิมยทุธศาสตร์การเจรจาต่อรองท่ีเช่ือมโยงการท�างานร่วมกนัระหว่าง

สหภาพแรงงานตา่งๆ ในประเทศเข้ากบัองค์กรสหภาพแรงงานระดบัสากล โดยมี

การประยกุต์ใช้ในการเตรียมจดัมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่ในบราซลิครัง้นี ้

____________________
1 ค�าวา่ “อตุสาหกรรมการก่อสร้าง” นีถ้กูใช้อยา่งกว้างๆ และครอบคลมุถงึผู้ใช้แรงงานใน 2 แขนง

คือการก่อสร้างขนาดใหญ่และงานโยธา ผู้ เขียนขอไม่จ�าแนกแขนงดงักล่าวและจะกล่าวถึง

สหภาพแรงงานของทัง้ 2 แขนงรวมกนั เน่ืองจากการเป็นตวัแทนของผู้ใช้แรงงานของสหภาพฯ

เองก็ไม่ได้แยกออกจากกนัอย่างชดัเจน ซึ่งเป็นสาเหตใุห้บางกรณี สหภาพแรงงานจากภาค

การโยธาเป็นตวัแทนของผู้ใช้แรงงานท่ีท�าโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน
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ประเด็นหลักของรายงานฉบับนีคื้อเร่ืองการท�ากิจกรรมและการรณรงค์ของ

สหภาพแรงงานภายใต้บริบทของกระแสโลกาภิวตัน์ทางเศรษฐกิจ โดยจะมุง่เน้น

ท่ีการรณรงค์ในระดบัสากลของสหภาพแรงงานในภาคอตุสาหกรรมการก่อสร้าง

ซึ่งใช้ยุทธศาสตร์เพ่ือการปรับปรุงสภาพการท�างานของผู้ ใช้แรงงานในช่วงการ 

เตรียมจดัมหกรรมการแขง่ขนักีฬาขนาดใหญ่ในบราซิลเป็นหลกั จดุประสงค์ของ

รายงานฉบบันีคื้อการท�าความเข้าใจว่าการรณรงค์การสร้างงานท่ีมีคณุค่าก่อน

และหลงัปี 2557 โดยสหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหว่างประเทศนัน้ 

ได้ริเร่ิมน�าการใช้กระบวนการตอ่สู้ทางสากลมาสูส่หภาพแรงงานในภาคอตุสาห-

กรรมการก่อสร้างในบราซิลโดยผ่านการประสานงานเร่ืองวาระและยทุธศาสตร์

ระดบัชาตแิละระดบัสากล และการเช่ือมองค์กรท่ีแตกตา่งกนัเข้าด้วยกนั นอกจากนี ้

รายงานฉบบันีย้งัต้องการปรับปรุงข้อมลูลา่สดุเก่ียวกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากความ

ส�าเร็จของการรณรงค์ปี 2557 และการใช้ผลลพัธ์ดงักล่าวเพ่ือการรณรงค์ในปี 

2559

กลา่วโดยทัว่ไปแล้ว สหภาพแรงงานในบราซลิสว่นใหญ่ได้เคยเข้าร่วมการรณรงค์

ของสหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหว่างประเทศในปี 2557 เน่ืองจาก

องค์กรดงักล่าวเคยมีประสบการณ์ในการท�าการรณรงค์เชิงยทุธศาสตร์โดยตรง

กบังานมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่มาก่อน ซึง่ได้พิสจูน์ให้เห็นแล้วว่ามีความจ�าเป็น

ท่ีจะต้องท�าการเจรจาต่อรองกบับรรดาผู้จดัฟตุบอลโลก ซึง่ไม่ใช่คู่เจรจาต่อรอง

แบบเดิมๆ ท่ีสหภาพแรงงานในบราซิลเคยมีประสบการณ์ และเพราะว่ายงัไม่มี

แนวทางในการประสานงานของสหภาพแรงงานในระดับชาติมาก่อน การท่ี

สหภาพแรงงานเข้าร่วมการรณรงค์สากลครัง้นัน้ได้ท�าให้พวกเขาสามารถเปิดวาระ

เร่ืองปัญหาแรงงานท่ีเก่ียวพนักบัการเตรียมงานมหกรรมกีฬาขนาดใหญ่ในประเทศ

บราซิลซึง่นานาชาติเห็นพ้องด้วย โดยอาศยัการเป็นคนกลางขององค์กรระหว่าง

ประเทศ ท�าให้สหภาพแรงงานในบราซลิสามารถก�าหนดวาระในการเจรจาตอ่รอง

ระดับชาติในประเด็นท่ีอาจไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน ซึ่งส่งผลต่อผลลพัธ์ของการ

เจรจาตอ่รองในระดบัท้องถ่ิน อยา่งไรก็ตาม มีเร่ืองท้าทาย กลา่วคือผลลพัธ์ดงักลา่ว

อาจได้รับการพิสจูน์วา่ไมย่ัง่ยืน  
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ผู้ เขียนใช้แนวความคิดเร่ือง “ทรัพยากรอ�านาจ” (Power resource)2 มาเป็น

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ความสามารถของสหภาพแรงงานตา่งๆ ในการปฏิบตัิ-

การเชิงยทุธศาสตร์ผา่นการรณรงค์การเคลื่อนไหวร่วมกนั ซึง่รวมถงึการวิเคราะห์

ว่าสหภาพแรงงานเหล่านัน้ทราบหรือไม่ว่าองค์กรของพวกเขาได้ใช้ทรัพยากร

อ�านาจหลกัสี่ด้านของขบวนการแรงงาน (อ�านาจเชิงโครงสร้าง อ�านาจเชิงองค์กร 

อ�านาจเชิงสถาบนั และอ�านาจทางสงัคม) หรือไมแ่ละอยา่งไร ข้อมลูในการวิเคราะห์

มาจากสองแหลง่ หนึง่ คือ จากการสมัภาษณ์ผู้น�าสหภาพแรงงานจากเมือง 10 เมือง

ท่ีเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี 2557 ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจยัหลงัส�าเร็จ

การศกึษาระดบัปริญญาเอก สอง คือ การสมัภาษณ์ผู้น�าสหภาพแรงงานในเมือง

ริโอ เดอ จาเนโร่ และสมาชิกของสหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหว่าง

ประเทศซึง่จดัท�าขึน้เป็นพิเศษเพ่ือเขียนรายงานฉบบันี ้นอกจากนัน้ ยงัมีการใช้

ข้อมูลจากเอกสารการรณรงค์ วาระการเจรจาต่อรองต่างๆ ข้อตกลงในระดบั

ภูมิภาคและข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือพิมพ์ดิจิทัลของบราซิลท่ีเก่ียวเน่ืองกับ

ผลกระทบจากยทุธศาสตร์ของสหภาพแรงงานท่ีมีตอ่การแข่งขนัฟตุบอลโลกและ

กีฬาโอลมิปิก

____________________
2 กรุณาด ูSchmaiz & Dorre, 2560



การยกระดับการท�งานำสู่สากล
ของสหภาพแรงงานำในำบราซิลและมหกรรมกีฬา
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การวิเคราะห์เชิงสังคมวิทยาของการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบต่อแรงงาน 

สมัพนัธ์แสดงให้เหน็วา่สหภาพแรงงานแหง่ชาตทิัง้หลายก�าลงัเผชิญหน้ากบัความ

ท้าทายใหม่ๆ  ในแง่หนึง่ แรงงานสมัพนัธ์และลกัษณะเฉพาะบางอยา่งของชนชัน้

แรงงาน รวมไปถงึความรู้สกึของผู้ใช้แรงงานเก่ียวกบัปฏิบตัิการตา่งๆ นัน้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ความท้าทายในอีกด้านหนึง่ คือ การปรับให้สหภาพ-

แรงงานกลายเป็นสถาบนันัน้เพ่ิงเกิดขึน้ไมน่านมานี ้และสามารถดไูด้จากลกัษณะ

พิเศษ กล่าวคือ การมีผู้ ใช้แรงงานจ�านวนมากกระจายไปในบริษัทในชาติท่ีมี

โครงสร้างซึง่ท�าให้สหภาพฯ มีศกัยภาพในการจดัตัง้และการระดมพลได้เฉพาะ

ในสาขาอาชีพเทา่นัน้ ในบริบทดงักลา่ว ยทุธศาสตร์ในการประสานงานด้านวาระ

และกิจกรรมตา่งๆ ในท่ีเวทีสากลนัน้จะเอาชนะภาวะชะงกังนัขององค์กรได้

อ�านาจเชิงโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างบราซิลนัน้แข็งแกร่งขึน้

ในชว่งท่ีลอิูส อินคัคโิอ, ลลูา่ ดา ซลิวา และ ดลิมา่ รูสเซฟ ด�ารงต�าแหนง่ประธานา-

ธิบดี ซึง่เป็นช่วงท่ีมีการจ้างงานในภาคอตุสาหกรรมนีเ้ป็นจ�านวนมาก มีการเร่ิม

โครงการการก่อสร้างอนัเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการเร่งรัดการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ (Growth Acceleration Program – PAC)3 และการเตรียมรองรับ

____________________
3 โปรแกรมการเร่งความเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ PAC ประกอบไปด้วยชุดมาตรการต่างๆ 

ท่ีด�าเนินการเพ่ือกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในบราซิล โดยริเร่ิมในปี 2550 ในรัฐบาลของ

ลลูา่ โปรแกรมเพ่ือการพฒันาดงักลา่วเน้นการท�าโครงการด้านโครงสร้างพืน้ฐานเป็นหลกั
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การแขง่ขนัฟุตบอลโลกมากมาย พร้อมกันนัน้ ก็เกิดความขัดแย้งด้านแรงงาน

หลายเร่ืองเช่นกัน รายงานท่ีจัดท�าโดยหน่วยงาน DIEESE4 ระบุว่าในปี 2555 

ซึง่เป็นเวลาเพียงปีเดียวหลงัจากการริเร่ิมการสร้างสนามกีฬาเพ่ือใช้ในการแขง่ขนั

ฟตุบอลโลกนัน้ 19 เปอร์เซน็ต์ของการนดัหยดุงานในภาคเอกชน คือการนดัหยดุงาน

ท่ีเกิดขึน้ในอตุสาหกรรมการก่อสร้างน่ีเอง การส�ารวจซึง่จดัท�าโดยสหพนัธ์แรงงาน

ก่อสร้างขนาดใหญ่แห่งชาติ5 ได้ประมาณการไว้ว่า มีผู้ ใช้แรงงานจ�านวนถึง 

501,100 คนจากงานการก่อสร้างขนาดใหญ่และภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเข้า

ร่วมการนดัหยดุงานในปี 2555 ดงักลา่ว ข้อมลูนีพิ้สจูน์ให้เหน็วา่สหภาพแรงงาน

สามารถระดมพลผู้ใช้แรงงานซึง่กระจายตวัอยูใ่นพืน้ท่ีก่อสร้างทัว่ประเทศได้ การ

เคลือ่นไหวท่ีประสบผลส�าเร็จนีย้งัเป็นเพราะว่าในเวลานัน้ สหภาพแรงงานก�าลงั

มีอ�านาจการตอ่รองสงูอนัเป็นผลมาจากเส้นตายท่ีโครงการการก่อสร้างตา่งๆ จะ

ต้องเสร็จตามก�าหนดเวลา อีกทัง้อตัราการวา่งงานของประเทศท่ีอยูใ่นระดบัต�่า6

อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งท่ีเกิดขึน้นัน้เก่ียวเน่ืองกับความยากล�าบากของ

สหภาพแรงงานต่างๆ ในบราซิล การเผชิญหน้าในประเด็นอ�านาจท่ีเกิดจากการ

รวมตวั (associational power) ปัญหาเก่ียวกบัการนดัหยดุงาน เชน่ การนดัหยดุ

งานท่ีเกิดขึน้ในสถานีพลงังานไฟฟ้าพลงัน�า้ในเมืองซานโตแอนโตนิโอ และจิเรา

ในรัฐรอนโดญ่าในปี 2554 คือตวัอย่างท่ีดีท่ีแสดงให้เห็นถึงความยากล�าบาก

ดงักล่าว ในด้านหนึ่ง ผู้ ใช้แรงงานจ�านวน 38,000 คนได้ร่วมในการนดัหยดุงาน

____________________
4 รายงานของ DIEESE เร่ือง “การประท้วงในปี 2555” พฤษภาคม 2556 www.dieese.org.br/

balancodasgreves/2012/estPesq66balancogreves2012.pdf [เข้าถงึเม่ือ 16/7/2558]
5 รายงานของสหพนัธรัฐฯ เร่ือง “การประเมินผลจากการประท้วงในอตุสาหกรรมการก่อสร้าง

ในปี 2555” www.fenatracop.com.br/index.php/informativo-aos-filiados/17-avalia-

cao-das-greves-de-2012/download [เข้าถงึเม่ือ 16/7/2558]
6 ในปี 2555 อตัราการวา่งงานอยูท่ี่ 5.5 เปอร์เซน็ต์ ซึง่นบัวา่อยูใ่นระดบัต�่ามากเม่ือเปรียบเทียบ

กบัอตัรา 12.6 เปอร์เซน็ต์ในปี 2545 ในรัฐบาลของเฟอร์นานโด เฮนริเก้ คาร์โดโซ ่หรือชว่งเดือน

มกราคม 2560 ท่ีมิเชล เทอเมอร์เป็นประธานาธิบดี (ด ูIBGE/อตัราการวา่งงานโดยเฉลีย่ประจ�า

ปี)
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____________________
7 สหภาพแรงงานในเมืองริโอ เดอ จาเนโร่ คือสหภาพของผู้ใช้แรงงานอตุสาหกรรมการก่อสร้าง

ขนาดใหญ่ (SITRAICP/RJ) สว่นสหภาพแรงงานในเมืองมานาอสุคือสหภาพของผู้ ใช้แรงงาน

อตุสาหกรรมการก่อสร้างขนาดใหญ่ของอมาซอนญ่า (SITRAICP/AM) อยา่งไรก็ตาม การแบง่

ภาคสว่นการก่อสร้างตามความถนดัทางวิชาชีพเป็น 2 แขนง (โยธาและการก่อสร้างขนาดใหญ่) 

โดยภาครัฐท�าให้เกิดข้อพิพาทระหว่างสหภาพฯท่ีแตกต่างกนั เกิดปัญหาเร่ืองการเป็นตวัแทน

ของผู้ใช้แรงงานทัง้ 2 แขนงนี ้กลา่วคือใครกนัแนท่ี่มีสทิธิเป็นตวัแทนของผู้ใช้แรงงานทัง้ 2 แขนง

ในสนามกีฬา เชน่ สนามเรซฟีิ และสนามเบโลโฮริซอนเต้ เป็นต้น 

ครัง้นัน้ แตใ่นอีกด้านหนึง่ ก็มีปัญหาเก่ียวกบัสถานะความเป็นผู้น�าของสหภาพ-

แรงงานท่ีดแูยกตวัเองออกไปจากผู้ ใช้แรงงานท่ีเขาเป็นตวัแทน และเป็นประเด็น

ท่ีทางสหภาพฯ ประหลาดใจ (เวรัส 2557)

มีการนัดหยุดงานจ�านวนหนึ่งท่ีผู้ ใช้แรงงานด�าเนินงานกันเองโดยสหภาพ- 

แรงงานไมไ่ด้เข้ามาเก่ียวข้อง เรียกวา่ wildcat strikes ในพืน้ท่ีก่อสร้างสนามกีฬา

บางแห่งเช่นท่ีสนามมารากาญ่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกนัยายน 2554 และท่ี

สนามอารีนา ดา อมาซอนญ่าในเดือนมีนาคม 2555 การนัดหยุดงานดงักล่าว

มีลกัษณะท่ีเหมือนกนั กลา่วคือ การประสานงานระหวา่งผู้ใช้แรงงานกบัเจ้าหน้าท่ี

ของสหภาพแรงงานจะเกิดขึน้ภายหลงัจากการนดัหยดุงานได้เร่ิมต้นขึน้ไปแล้ว

โดยท่ีคนงานท�ากนัเอง การนดัหยดุงานครัง้แรกท่ีสนามมารากาญ่าในเมืองริโอ 

เดอ จาเนโร่ นัน้เกิดขึน้เน่ืองจากเกิดอบุตัเิหตใุนพืน้ท่ีก่อสร้าง สว่นการนดัหยดุงาน

ครัง้ท่ีสองเกิดขึน้จากการท่ีกลุม่บริษัทก่อสร้างตา่งๆ น�าโดยบริษัทสญัชาตบิราซลิ

ช่ือโอเดเบรชทน�าอาหารบูดเสียมาให้ผู้ ใช้แรงงานกิน ในเมืองมานาวส์นัน้ การ

นัดหยุดงานเร่ิมขึน้หลังจากนายจ้างซึ่งมีความเก่ียวโยงกับบริษัทอันดราเด- 

กเุตรียเรสของบราซลิถกูด�าเนินคดีเพราะคกุคามลกูจ้าง อยา่งไรก็ตาม อ�านาจเชิง

สถาบนัของสหภาพแรงงานขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั เช่น สิทธิในการท�าการเจรจา

ตอ่รองร่วมประจ�าปี ซึง่จะท�าให้ความชอบธรรมของสหภาพฯ มีความแขง็แกร่งขึน้7 

ถงึแม้เกิดกรณีท่ีสหภาพฯ เข้าร่วมการประท้วงท่ีไมไ่ด้คาดคดิวา่จะเกิดขึน้มาก่อน 

พวกเขาก็แสดงตนในฐานะองค์กรและท�าการเคลือ่นไหว สหภาพฯ ยงัท�าให้ขอบเขต

ของการเจรจากว้างขึน้และน�าความต้องการรูปแบบใหม่ๆ ของผู้ ใช้แรงงานเข้าสู่
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โต๊ะเจรจา รวมทัง้ท�าให้การเจรจาสง่ให้เกิดผลลพัธ์ทางบวกด้วย

อย่างไรก็ตาม การเร่ิมต้นเตรียมการจัดฟุตบอลโลกในปี 2557 นัน้ท�าให้เกิด

นวตักรรมในรูปแบบของอปุสงค์และยทุธศาสตร์ในภาคการก่อสร้างของบราซิล 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการรณรงค์การสร้างงานท่ีมีคุณค่าซึ่งจัดท�าโดยสหพันธ์- 

แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหว่างประเทศ ร่วมกบัองค์กรต่างๆ ของบราซิล 

ท�าให้เกิดการบรูณาการประเดน็และแนวความคิดใหม่ๆ  เข้าไปในวาระการเจรจา

ต่อรองของสหภาพแรงงานในท้องถ่ิน การรณรงค์อ่ืนๆ ในช่วงการเตรียมงาน

มหกรรมการแข่งขนักีฬาขนาดใหญ่ของบราซิลนัน้ นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของขัน้ตอน

ในการท�าให้สหภาพแรงงานท�างานเช่ือมโยงสู่สากลซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองใหม่ สิ่งท่ี

รายงานฉบบันีต้้องการคือการหาค�าตอบต่อค�าถามท่ีว่า เม่ือต้องเผชิญกบัความ

ท้าทายของระบบทุนนิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ยุทธศาสตร์การท�างานท่ีเช่ือมโยง

สูส่ากลของสหภาพแรงงานจะเป็นทางเลือกใหมท่ี่ทดแทนการท�างานแบบดัง้เดิม

ของสหภาพฯ ได้มากน้อยเพียงใด สหภาพฯ พบอปุสรรคใดบ้างในขัน้ตอนการ

เข้าสูก่ารท�างานแบบเช่ือมโยงสูส่ากล และการริเร่ิมโครงการใหม่ๆ ขององค์การ

ระหวา่งประเทศ เชน่ การรณรงค์เร่ืองการสร้างงานท่ีมีคณุคา่ได้สร้างแรงบนัดาลใจ

ให้เกิดกิจกรรมของสหภาพแรงงานท้องถ่ินของบราซิลในภาคส่วนการก่อสร้าง

มากน้อยแคไ่หน

กิจกรรมขององค์กรสหภาพแรงงานระหวา่งประเทศนัน้หมายถงึกิจกรรมท่ีเกิดขึน้

จากความร่วมมือโดยตรงและความร่วมมือแบบทวิภาคีระหว่างสหภาพจาก

ประเทศต่างๆ รวมถึงกิจกรรมท่ีด�าเนินการโดยสหพันธ์แรงงานโลกหรือ GUF 

ร่วมกับองค์กรสมาชิก โดยทั่วไปแล้ว กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ

บรรษัทข้ามชาตแิละองค์กรท่ีให้ความร่วมมือแบบพหภุาคีหรือเป็นกิจกรรมท่ีจดัขึน้

ในหวัข้อตา่งๆ เชน่ ความเทา่เทียมทางเพศ ผู้อพยพ และการสร้างงานท่ีมีคณุคา่

โดยมหกรรมการแข่งขนักีฬาขนาดใหญ่ได้กลายเป็นหนึ่งในกิจกรรมดงักล่าวใน

ไมก่ี่ปีท่ีผา่นมานี ้
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การเข้าสู่การท�างานแบบเช่ือมโยงกับสากลของสหภาพแรงงานท่ีก�าลงัเกิดขึน้

เห็นได้จากความจริงท่ีว่าพวกเขาได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีได้รับการสนับสนุนโดย

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)8 เพ่ือเจรจาต่อรองเร่ืองกลไกของธรรมา- 

ภิบาลโลก เช่น หวัข้อเก่ียวกับกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศใน

ภมิูภาคอเมริกาใต้หรือ Mercosur9 และได้จดัตัง้สถาบนัความร่วมมือนานาชาตขิึน้10 

อย่างไรก็ตาม พฒันาการเช่นนีไ้ม่ได้เกิดขึน้เหมือนกันทัว่ทัง้ประเทศ รอมบลัดี 

(2555) ได้ให้ตวัอยา่งของขัน้ตอนการเข้าสูค่วามเป็นสากลของภาคสว่นงานเหลก็

และการโทรคมนาคม ซึง่เป็นภาคอตุสาหกรรมท่ีมีลกัษณะพิเศษ กล่าวคือ เป็น

ภาคสว่นท่ีมีศนูย์กลางของสหภาพแรงงานท่ีแตกตา่งกนัแตด่�าเนินงานร่วมกนัได้

และยงัมีการแลกเปลีย่นระหวา่งประเทศเกิดขึน้ด้วย ปัจจยัตา่งๆ เหลา่นีมี้บทบาท

ส�าคญัส�าหรับสหภาพแรงงานในการตดัสินใจเลือกใช้ยทุธศาสตร์ใหม่ๆ ในการ

ด�าเนินงาน ข้อพิสจูน์ความส�าเร็จท่ีจ�าเป็นของโครงการ ซึง่มุง่ท่ีจะท�าให้สหภาพฯ

ในภาคอตุสาหกรรมดงัท่ีกลา่วถงึสามารถเข้าสูค่วามเป็นสากลได้นัน้ คือการได้รับ

โอกาสท่ีจะได้รับความเช่ือมัน่จากนานาชาติ11 

____________________
8 เช่น การประชุมหวัข้อการสร้างงานท่ีดีในปี 2555 การเปิดการประชุมต่างๆ การตัง้คณะ

กรรมการท�างานสามฝ่ายเพ่ือด�าเนินงานด้านแรงงานสมัพนัธ์ร่วมกบัสหภาพแรงงานสว่นกลาง

บางแหง่ในบราซลิ
9 ส�าหรับการร่วมการโต้วาทีของสหภาพแรงงานเร่ืองความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศ

ในภมิูภาคอเมริกาใต้หรือ Mercosur นัน้ ให้ด ูงานของกลุ่มคณะท�างาน 10 และข้อแนะน�า

แก่คณะกรรมการสหภาพแรงงานในภาคสว่นงานเหลก็ เร่ืองการค้าและการผลติ เชน่ ข้อแนะน�า

เร่ืองพิกดัภาษีศลุกากรร่วมตัง้แตปี่ 2537
10 เช่น สถาบนัเพ่ือความร่วมมือระหวา่งประเทศของศนูย์กลางแรงงานเพ่ือความเป็นเอกภาพ

แหง่บราซลิ (CUT) ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี 2555 หนึง่ในจดุประสงค์การก่อตัง้สถาบนัคือเพ่ือย้อนตรรกะ

ท่ีวา่ความร่วมมือระหวา่งประเทศและความเป็นปึกแผน่ของสหภาพแรงงานจะเกิดขึน้ด้านเดียว

เม่ือสหภาพฯ จากบราซลิเป็นผู้ได้ผลประโยชน์ ข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการก่อตัง้สถาบนัดไูด้จาก 

www.cut.org.br/destaques/22842/cut-cria-seu-instituto-de-cooperacao [เข้าถึงเม่ือ 

09/09/2556]
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ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา การรณรงค์ของสหภาพแรงงานระหว่างประเทศซึ่งมี

จดุประสงค์ในการปรับปรุงสภาพการท�างานของผู้ ใช้แรงงาน สร้างความเข้มแข็ง

ให้กบัขบวนการสหภาพฯ และท�าให้การท�าข้อตกลงกบับรรษัทข้ามชาติได้รับการ

พิจารณามากขึน้12 ประเทศบราซลิเร่ิมมีบทบาทส�าคญัมากขึน้เร่ือยๆ ในการด�าเนิน

ยทุธศาสตร์เหลา่นี ้ไมใ่ชเ่พียงเพราะวา่บราซิลเป็นท่ีตัง้ของบริษัทขนาดใหญ่ เชน่ 

วอลมาร์ต โพรเซกวั อาเราโก13 ซึง่เป็นจดุท่ีสหภาพแรงงานระหวา่งประเทศท�าการ

รณรงค์อยูแ่ล้วเทา่นัน้ แตเ่ป็นเพราะบราซลิก�าลงัจะเป็นเจ้าภาพการแขง่ขนัฟตุบอล

โลกและกีฬาโอลมิปิกอีกด้วย

มหกรรมกีฬาดงักลา่วนบัเป็นโอกาสท่ีจะได้แนะน�ายทุธศาสตร์ใหม่ๆ  ในการด�าเนิน

งานแก่สหภาพแรงงานรับทราบ ในขณะท่ีพวกเขาน�าแรงงานจ�านวนมากเข้ามามี

ส่วนเก่ียวข้องในช่วงการเตรียมการ นอกจากนัน้เม่ือพิจารณาถึงอ�านาจเชิง

โครงสร้างแล้ว การเพ่ิมความแข็งแกร่งให้แก่ความสามารถในการเจรจาต่อรอง

ของสหภาพฯ นัน้นบัเป็นเร่ืองท่ีมีความส�าคญัมากขึน้เร่ือยๆ เม่ือสหภาพฯ ต้อง

เจรจาตอ่รองกบัคูเ่จรจาใหม่ๆ  เชน่ คณะกรรมการจดังานระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

และยงัเป็นเร่ืองจ�าเป็นเม่ือสหภาพฯ ต้องสะสมความเช่ียวชาญท่ีจะถกูน�าไปใช้

ในการสนบัสนนุจากองค์กรทางสงัคมตา่งๆ ในประเทศเจ้าภาพ สหภาพฯ ยงัจ�าเป็น

ต้องประสานประเดน็การเจรจาตอ่รองระดบัประเทศและระดบันานาชาตเิพ่ือท�าให้

____________________
11 การร่วมโครงการทางการเมืองระหว่างประเทศและการสร้างเครือข่ายของผู้น�าบางคนจาก 

CUT ท�าให้หนว่ยงานได้รับความเช่ือมัน่จากนานาชาตแิละเหมาะท่ีจะเป็นตวัแทนสหภาพแรงงาน

ของบราซลิ ผู้ซึง่มีศกัยภาพในการแทรกแซงเข้าไปในองค์การระดบันานาชาตไิด้ (รอมบลัดี 2555)
12 ตัง้แตเ่ร่ิมสหสัวรรษใหม ่ข้อตกลงเร่ืองแรงงานท่ีครอบคลมุระดบัโลกเกือบทัง้หมดลงนามโดย

สหพนัธ์แรงงานโลกกับบรรษัทข้ามชาติ มีเพียงบางกรณีเท่านัน้ท่ีสหภาพแรงงานลงนามใน

ข้อตกลงกบับริษัทตา่งๆ ก่อนสหพนัธ์ฯ เชน่ บริษัทจากประเทศเยอรมนี เน่ืองจากพวกเขามีความ

สมัพนัธ์ท่ีเฉพาะเจาะจงกบับริษัทดงักลา่วอยูแ่ล้ว
13 วอลมาร์ต โพรเซกวั อาเราโก คือบริษัทในภาคสว่นการขายสง่ ความปลอดภยั และการท�าป่าไม้

ตามล�าดบั สหภาพแรงงานโลกยเูอ็นไอ (UNI Global Union) ได้ท�ารณรงค์กบัสองบริษัทแรก 

ในขณะท่ีองค์กรผู้ใช้แรงงานด้านการก่อสร้างและงานไม้นานาชาตทิ�ารณรงค์กบับริษัทอาเราโก 
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____________________
14 ข้อโต้เถียงข้อหนึง่ของแมค็คนิลี ่(2554) ท่ีสนบัสนนุค�ายืนยนัท่ีวา่ฟีฟ่านัน้มีฐานะเทียบเทา่กบั

บรรษัทข้ามชาต ิคือความจริงท่ีวา่หนว่ยงานการกีฬาและสนัทนาการสากล (ISL) คือบริษัทด้าน

การตลาดซึง่เป็นเครือข่ายท่ีเหนียวแน่นหนาของฟีฟ่า และเป็นกญุแจสูก่ารสร้างความสมัพนัธ์

กับผู้สนบัสนุนรายใหญ่และบริษัทโทรคมนาคม ISL ซึ่งได้สิทธิในการตัง้ช่ืองานฟุตบอลโลก

ในบราซลิและเป็นผู้ เลน่หลกัในการร่างสญัญาตา่งๆ เก่ียวกบังานฟตุบอลโลกด้วย

ความเช่ือมโยงระหว่างโครงสร้างของสหภาพแรงงานระดบัต่างๆ ให้มีความเข้ม

แข็งมากขึน้

การแข่งขันฟุตบอลโลกของฟีฟ่าได้กลายเป็นช่องทางให้แก่นักลงทุนและการ

แทรกแซงของนายทนุเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจของชาต ิทัง้นีเ้น่ืองจากตลาดจ�าเป็นต้อง

ถกูเปิดให้กบัผู้สนบัสนนุต่างๆ  แม้กระทัง่ฟีฟ่าเองก็ยงัเร่ิมส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 

ท่ีเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนท่ีบรรษัทข้ามชาตทิ�า14 อิทธิพลของฟีฟ่ามีมากกวา่การ

เป็นผู้จดัฟตุบอลโลก โดยได้เรียกร้องให้ประเทศเจ้าภาพต้องกระท�าการหลายเร่ือง 

เช่น การลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานอย่างหนกั และการคุ้มครองทางกฎหมาย

เพ่ือปกป้องผู้สนบัสนนุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตัง้โซนการค้าและการยกเว้นภาษี 

เป็นต้น แตไ่มมี่การกลา่วถงึการคุ้มครองทางสงัคมแก่ผู้ใช้แรงงานซึง่มีสว่นเก่ียวข้อง

กบัการเตรียมการแขง่ขนักีฬาดงักลา่ว (แม็คคนิลี่ 2554)

มหกรรมการแขง่ขนักีฬาขนาดใหญ่ท�าให้เกิดยทุธศาสตร์ใหม่ๆ  ของนายทนุท่ีเป็น

ตวัแสดงทัง้หลายและส่งผลให้สหภาพแรงงานระดบัโลกต้องด�าเนินงานโดยใช้

ทางเลือกอ่ืนๆ สหพนัธ์แรงงานโลกบางแห่งได้ริเร่ิมด�าเนินโครงการบางโครงการ

ท่ีเก่ียวข้องกบัมหกรรมกีฬา เชน่ การรณรงค์เร่ืองการไมโ่กงในเกมกีฬา (Play Fair 

Campaign) ซึ่งท�าให้อ�านาจทางสงัคม (societal power) ขององค์กรแรงงาน

เพ่ิมขึน้ ได้มีการประสานงานระดบันานาชาติระหว่างสหภาพแรงงานระหว่าง

ประเทศและองค์กรพฒันาเอกชนเพ่ือเป็นหุ้นสว่นในการท�ากิจกรรมร่วมกนัในชว่ง

การเตรียมการจดัมหกรรมกีฬา เชน่ การแขง่ขนัฟตุบอลโลกหรือกีฬาโอลมิปิก โดย

สมาพนัธ์สหภาพแรงงานระหวา่งประเทศ (ITUC) และสหพนัธ์แรงงานอตุสาหกรรม
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ระหวา่งประเทศหรือ IndustriALL ซึง่เป็นตวัแทนผู้ใช้แรงงานจากภาคอตุสาหกรรม

สิ่งทอ รวมถึงสหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหว่างประเทศและองค์กร

พฒันาเอกชนได้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ท่ีใช้ช่ือว่า การรณรงค์เร่ืองเสือ้ผ้า

สะอาด (Clean Cloth Campaign) ซึง่มีจดุมุง่หมายในการปรับปรุงสภาพการท�างาน

ในอตุสาหกรรมสิ่งทอโดยการก�าหนดมาตรฐานขัน้ต�่าทางสงัคมให้ผู้ ใช้แรงงาน

ซึง่มีสว่นเก่ียวข้องกบัการเตรียมงานการแขง่ขนักีฬา การรณรงค์นีด้�าเนินงานชว่ง

งานโอลมิปิกในกรุงลอนดอนในปี 2555 และได้รับผลลพัท์ทางบวกพอสมควร เช่น 

มีการลงนามข้อตกลงระหว่างสหภาพแรงงานขององักฤษกบัคณะกรรมการการ

จดังาน ซึง่ท�าให้ทกุฝ่ายรับรู้ความจริงได้ว่าสหภาพฯ สามารถโน้มน้าวให้บริษัท

ผู้ รับเหมาตา่งๆ พิจารณาถงึสภาพการท�างานของผู้ใช้แรงงานและตกลงท�าข้อตกลง

เก่ียวกบัจรรยาบรรณในการจ้างงานแบบรับช่วง (code of subcontracting) ซึง่

ร่างขึน้มาเพ่ือคุ้มครองสทิธิมนษุยชนซึง่เป็นเร่ืองท่ีนานาชาตใิห้การยอมรับ และยงั

สามารถประณามสภาพทางสงัคมของผู้ใช้แรงงานชาวจีนซึง่เป็นผู้ผลติตวัมาสคอต

ของงานกีฬาตา่งๆ รวมทัง้ประณามเร่ืองการตรวจสอบความรับผิดชอบตอ่สงัคม

ท่ีไมซ่ื่อสตัย์และไมมี่ประสทิธิภาพ15 

มีการรณรงค์อีกเร่ืองหนึง่ระหวา่งการแขง่ขนัฟตุบอลโลกท่ีประเทศแอฟริกาใต้ในปี 

2553 ซึ่งเป็นครัง้แรกท่ีสหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหว่างประเทศ

จดัการรณรงค์เพ่ือปรับปรุงสภาพการท�างานของผู้ ใช้แรงงานท่ีต้องเตรียมงาน

ฟตุบอลโลกโดยใช้ช่ือวา่ การสร้างงานท่ีมีคณุคา่ก่อนและหลงัปี 2553 และมุง่ท่ีจะ

ชว่ยประสานงานให้เกิดกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเป็นการท�างานร่วมกนัของสหภาพแรงงาน

ในประเทศท่ีมีความเช่ือทางการเมืองท่ีแตกต่างกนั การสนบัสนนุงานวิจยั การ

____________________
15 ข้อมลูท่ีเก็บได้จากการลงนามในข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการการจดังานโอลิมปิกและ

พาราลมิปิกในลอนดอนกบั สภาสหภาพแรงงาน/การไม่โกงในเกมกีฬา (Trade Union Congress/

Play Fair) ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2555 และจากรายงานของสมาพนัธ์สหภาพแรงงานนานาชาติ

เร่ือง เล่นกบัสิทธิของผูใ้ชแ้รงงานและริโอ 2559: สมรรถภาพทางสงัคมของผูจ้ดังานและบริษัท

หลกัๆ
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____________________
16 ข้อมลูจากรายงานประเมินผลการรณรงค์ขององค์กรผู้ใช้แรงงานด้านการก่อสร้างและงานไม้

นานาชาติ 2553

เจรจาต่อรองและการท�ากิจกรรมล็อบบีฟี้ฟ่า ตวัอย่างกิจกรรมเช่น การประชุม

ท่ีเมืองซูริคท่ีสหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหวา่งประเทศจดัขึน้ซึง่เป็น

เวทีท่ีสหภาพแรงงานจากแอฟริกาใต้และสมาพนัธ์แรงงานระหวา่งประเทศ (ITUC) 

พบปะกบัตวัแทนของฟีฟ่า เช่น โจเซฟ บลทัเตอร์ ประธาน และ เจอโรม วาล์ค 

เลขาธิการของฟีฟ่าในขณะนัน้ ในท่ีประชุมดงักล่าว ตวัแทนผู้ ใช้แรงงานได้ยก

ปัญหาตา่งๆ ขึน้เสนอแก่รัฐบาลแอฟริกาใต้และคณะกรรมการผู้จดังานท้องถ่ินและ

ได้มีการตกลงแก้ไขปัญหานัน้ๆ ฟีฟ่ายอมตกลงท่ีจะเชิญให้สหภาพแรงงานตา่งๆ

ได้เข้าร่วมการตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง นอกจากได้เข้าร่วมการตรวจสอบแล้ว 

การรณรงค์ยงัให้ผลลพัธ์ทางบวกด้านอ่ืนอีก เช่น การท่ีสหภาพฯ มีสมาชิกเพ่ิม

ขึน้มา 39 เปอร์เซ็นต์ในระหว่างปี 2549 ถึง 2552 และค่าจ้างยังเพ่ิมขึน้อีก 

12 เปอร์เซ็นต์หลงัจากผู้ ใช้แรงงานท�าการนดัหยดุงานใหญ่ทัว่ประเทศในเดือน

กรกฎาคม 255216 การรณรงค์ในกรุงลอนดอนและในประเทศอฟัริกาใต้ท�าให้

วาระของสหภาพแรงงานขยายกว้างขึน้ซึง่ต้องขอบคณุการเข้าเช่ือมร้อยท�างาน

ระดบัสากลของสหภาพฯ



การรณรงคำ์การสร้างงานำที่มีคำุณคำ่าก่อนำและหลังปี 2557
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การเตรียมงานการแขง่ขนัฟตุบอลโลกปี 2557 ในประเทศบราซลิและต�าแหนง่งาน

ใหม่ๆ ท่ีคาดหวงัว่าจะเกิดขึน้จากการเตรียมงานดงักลา่วนัน้ขึน้อยู่กบัการลงทนุ

ขนาดใหญ่เร่ืองโครงสร้างพืน้ฐานเป็นส�าคญั จากรายงานของกระทรวงการกีฬา

ท่ีเขียนขึน้ในปี 255317 นัน้ มีการคาดคะเนวา่จะมีการสร้างงานประจ�าประมาณ 

330,000 ต�าแหน่งขึน้ระหวา่งปี 2552 และ 2557 นอกเหนือไปจากต�าแหน่งงาน

ชัว่คราวจ�านวน 380,000 ต�าแหน่งในปี 2557 โดยหลกัแล้ว งานในภาคสว่นการ

ก่อสร้างเพ่ิมขึน้เพราะมีงานในสนามบนิ 12 แหง่ ทา่เรือ 6 แหง่ และโครงการด้าน

การคมนาคมอ่ืนๆ อีก 44 โครงการ18 นอกจากนัน้ ยงัต้องมีการก่อสร้างและปรับปรุง

สนามกีฬาอีกจ�านวน 12 แหง่19 ซึง่ทัง้หมดนัน้ใช้เงินลงทนุทัง้สิน้ 8.3 พนัล้านรีล20 

อย่างไรก็ตาม ในเดือนพฤษภาคมปี 2555 สื่อได้คาดคะเนว่ามีผู้ประมลูเพียง 25 

เปอร์เซน็ต์เทา่นัน้ท่ีท�าโครงการด้านคมนาคมจนส�าเร็จ21 และโครงการการก่อสร้าง

____________________
17 ข้อมลูของกระทรวงการกีฬาจากรายงานเร่ืองผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแขง่ขนัฟตุบอล

โลกท่ีบราซลิในปี 2557 ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2553
18 ข้อมลูของกระทรวงการกีฬาจากรายงานการประเมินครัง้สดุท้ายเร่ืองฟตุบอลโลกของฟีฟ่า

ในบราซลิ ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2557
19 ความจริงแล้ว ในชว่งนีมี้การสร้างหรือปรับปรุงสนามกีฬา 14 แหง่ มีการเตรียมสนามสว่นตวั

อีก 2 แหง่ขึน้พร้อมกบัสนาม 12 แหง่ท่ีใช้ในการแขง่ขนัฟตุบอลโลกในปี 2557 คือสนามเกรเมียว

ในเมืองปอร์โต้ อลัเลเกอร์ และสนามปาลเมราสในเมืองซานเปาโล
20 ข้อมลูของกระทรวงการกีฬาจากรายงานการประเมินครัง้สดุท้ายเร่ืองฟตุบอลโลกของฟีฟ่าใน

บราซลิ
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เพ่ือเตรียมการแขง่ขนัฟตุบอลโลกจ�านวน 41 เปอร์เซน็ต์ยงัไมเ่ร่ิมต้นด้วยซ�า้22 ความ

ล่าช้าของโครงการการก่อสร้างและแรงกดดนัจากฟีฟ่าท่ีต้องด�าเนินโครงการให้

ส�าเร็จภายในเวลาท่ีก�าหนดนัน้ส่งผลกระทบด้านลบแก่สภาพการท�างานของ

แรงงานในภาคส่วนดงักล่าว แต่ขณะเดียวกนัก็ส่งผลทางบวกให้กบัอ�านาจการ

ตอ่รองของสหภาพแรงงานด้วย

ในช่วงการเตรียมการแข่งขนัฟตุบอลโลกท่ีแอฟริกาใต้ในปี 2553 เกิดปัญหาจาก

การลงทนุของภาครัฐ การแสวงหาผลก�าไรของภาคเอกชนและผลกระทบด้านลบ

เก่ียวกับสภาพการท�างานของผู้ ใช้แรงงาน ซึ่งเกิดขึน้ในประเทศบราซิลเช่นกัน 

(รอมบลัดีและค็อตเทิล 2556) จากข้อมลูดงักล่าว และจากประสบการณ์การ

รณรงค์ท่ีผ่านมา เช่น การรณรงค์ในกรุงลอนดอนและการรณรงค์ระหว่างการ

แขง่ขนัฟตุบอลโลกในแอฟริกาใต้ สหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหวา่ง

ประเทศได้ริเร่ิมการรณรงค์เร่ืองการสร้างงานท่ีมีคณุคา่ก่อนและหลงัปี 2557 ขึน้

ในเมืองริโอ เดอ จาเนโร่ ระหว่างวนัท่ี 31 มีนาคมถึง 1 เมษายน 2554 ความจริง

ท่ีว่าผู้จดังานฟตุบอลโลกเป็นคู่เจรจาท่ีไม่เหมือนเดิม ประสบการณ์ของสหพนัธ์

แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหวา่งประเทศในการท�างานท่ีเก่ียวข้องกบัมหกรรม

กีฬาและการท่ีการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่ในสายตาคนในระดับนานาชาตินัน้

สามารถอธิบายได้วา่ ท�าไมการรณรงค์ระดบันานาชาตถิงึเป็นเร่ืองนา่ดงึดดูส�าหรับ

สหภาพแรงงานในภาคส่วนงานก่อสร้างของบราซิล การรณรงค์ดงักล่าวน�าไปสู่

____________________
21 ดิมม่ี อาโมร่า กล่าวไว้ว่า “เพียง 25 เปอร์เซ็นต์ของผู้ประมลูโครงการการคมนาคมในเมือง

ของงานฟุตบอลโลกท�างานเสร็จ” จากหนังสือพิมพ์โฟลฮา เดอ ซ.เปาโล วันท่ี 2/5/2555 

www1.folha.uol.com.br/esporte/1084662-copa-tem-so-25-de-obras-de-mobilidade-

urbana-licitadas-diz-tcu.shtml [เข้าถงึเม่ือ 24/9/2556]
22 “40.6 เปอร์เซ็นต์ของโครงการการก่อสร้างส�าหรับงานฟตุบอลโลกปี 2557 ยงัไม่เร่ิมต้นขึน้” 

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐคนหนึง่กลา่วเอาไว้ในยโูอแอลโคปา้ ในวนัท่ี 23/5/2555 http://copadomun-

do.uol.com.br/noticias/redacao/2012/05/23/41-das-obrasda-copa-do-mun-

do-de-2014-ainda-nao-comecaram-segundo-governofederal.htm [เข้าถึงเม่ือ 

24/9/2556]
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____________________
23 สหภาพแรงงานท่ีเข้าร่วมการรณรงค์ได้แก่ STICC-POA, SINTRACON-CTBA, SINTRAPAV 

-PR, SINDECREP-SP, Trade Union Solidarity – Sao Caetano/SP, SINDPRESP-SP, 

SINTRAPAV-SP, SINDECREP-RJ, SITRAICP-RJ, SINTRACONST-ES, SITRAMONTI-MG, 

STICMB-DF, SINTRAICCCM-MT, SINTEPAV-BA, SINTEPAV-CE, STICONTEST-AM, 

SINTRACOM-SBC สหพันธ์สหภาพผู้ ใช้แรงงานในระดับรัฐท่ีร่วมการรณรงค์ได้แก่ 

FETICOM-SP, FETICOM RS, FETRACONSPAR, FETRACONMAG-ES, FETIEMT, FSCM-

CUT สหพนัธ์ในระดบัชาตท่ีิร่วมการรณรงค์ได้แก่ FENATRACOP, CONTICOM/CUT
24 สตรีตเน็ตคือพนัธมิตรระดบันานาชาติของผู้ ใช้แรงงานบนท้องถนน และก่อตัง้ขึน้ในปี 2545 

ในแอฟริกาใต้ เพ่ือส่งเสริมสิทธิของผู้ ใช้แรงงานบนท้องถนน

การเพ่ิมจ�านวนสมาชิกของสหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหวา่งประเทศ 

และในขณะท่ีมีสหภาพแรงงานเพียง 5 แหง่ท่ีเข้าร่วมกบัสหพนัธ์แรงงานในปี 2553 

นัน้ จ�านวนสมาชิกได้เพ่ิมขึน้เป็น 25 แหง่ในปี 2555

ในประเทศบราซลิ สหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหวา่งประเทศคือพลงั

ขบัเคลื่อนและผู้ประสานงานหลกัในการจดักิจกรรมต่างๆ ของสหภาพแรงงาน 

17 แห่ง สหพนัธ์แรงงานในระดบัรัฐ 6 แห่ง รวมถึงองค์กรสมาพนัธ์ในระดบัชาติ

อีก 2 แห่ง23 ได้มีการประสานงานรวมเอาองค์กรแรงงานต่างๆ ท่ีมีความเห็น

ทางการเมืองแตกตา่งกนัเข้ามาท�างานร่วมกนั รวบรวมข้อมลูและกระจายขา่วสาร

เก่ียวกับการนัดหยุดงานและข้อตกลงท่ีได้รับการลงนามในท้องถ่ิน ทัง้ยงัผลิต

เคร่ืองมือในการรณรงค์จดังานตา่งๆ ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิท่ีสหภาพ-

แรงงาน ผู้จดัฟตุบอลโลก ตวัแทนจากภาครัฐและองค์กรแรงงานระหวา่งประเทศ

ตา่งๆ ได้เข้าร่วม นอกจากนัน้ยงัหาทางเจรจากบัฟีฟ่าในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

อีกด้วย สหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหว่างประเทศยงัพยายามเพ่ิม

อิทธิพลทางสงัคมของตนโดยการร่วมมือกบัหุ้นสว่นตา่งๆ เช่น สมาพนัธ์แรงงาน

ระหว่างประเทศ (ITUC) และองค์กรสตรีตเน็ต24 โดยท�าข้อตกลงเชิงยทุธศาสตร์ 

และมีจดุประสงค์เพ่ือพฒันาโปรแกรมการปฏิบตัิและเคร่ืองมือการท�างานระดบั

ชาติ อยา่งไรก็ตาม องค์กรไมไ่ด้ริเร่ิมโครงการร่วมกบัภาคสว่นทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ

มากนกั
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การรณรงค์ดังกล่าวเก่ียวข้องกับสหภาพแรงงานในบราซิลท่ีมีความเห็นทาง 

การเมืองแตกตา่งกนั ซึง่ท�าให้เกิดความซบัซ้อนในโครงสร้างการท�างานและท�าให้

ยากในการขยายอ�านาจเชิงโครงสร้าง สหภาพฯ ท่ีเข้าร่วมการรณรงค์สว่นใหญ่คือ

สหภาพฯ ในท้องถ่ินซึง่เป็นตวัแทนผู้ ใช้แรงงานในพืน้ท่ีก่อสร้างในเมืองเจ้าภาพ

ต่างๆ25 สหภาพฯ เหล่านัน้เป็นสมาชิกขององค์กรระดบัสภาแรงงาน 4 แห่งคือ 

Unified Workers’ Central (CUT), the Union Force (FS), the General Workers’ 

Union (UGT) และthe New Workers’ Union Central นอกจากความตงึเครียด

ระหว่างสหภาพแรงงานท่ีมาจากหลากหลายสภาแล้ว ยงัเห็นได้ชดัว่าสหภาพ-

แรงงานและองค์กรแรงงานระดบัสภาตา่งๆ ขาดการแลกเปลี่ยนและการประสาน

งานซึง่กนัและกนัด้วย ก่อนปี 2554 แทบไมมี่การจดัการเจรจาระดบัชาตใินหวัข้อ

เช่น ข้อตกลงเร่ืองค่าจ้างท่ีครอบคลมุรัฐทกุรัฐของบราซิล ซึง่เป็นความต้องการ

ท่ีได้ยินบอ่ยครัง้จากผู้น�าแรงงานท่ีได้รับการสมัภาษณ์ นอกจากนีภ้ายในระยะเวลา 

3 ปีของการรณรงค์ระดบันานาชาต ิยงัไมป่รากฏวา่มีการรณรงค์ในประเดน็ระดบั

ชาติอ่ืนๆ ท่ีจัดขึน้เป็นประจ�าโดยองค์กรแรงงานระดับสภาใดๆ เม่ือเป็นเช่นนี ้

สหพนัธ์แรงงานโลกจึงท�าหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมหรือจดุศนูย์กลางระหว่างสหภาพ-

แรงงานทัง้หลายในบราซลิ ดงัท่ีผู้น�าแรงงานทา่นหนึง่ได้กลา่ววา่ การรณรงค์ระดบั

นานาชาติได้กลายเป็นเวทีท่ีปรึกษาหารือกันใน “เร่ืองท่ีเป็นไปได้เพ่ือหาจุดท่ี

ทกุฝ่ายตา่งพอใจ (...) โดยไมมี่การกลา่วถงึความแตกตา่งท่ีไมส่ามารถตอ่รองได้

แตอ่ยา่งใด”

ก่อนท่ีการรณรงค์ในเมืองริโอ เดอ จาเนโร่ ซึ่งเป็นงานท่ีนักสหภาพแรงงาน 

นานาชาตติา่งๆ เข้าร่วมจะเร่ิมต้นขึน้นัน้ แทบไมมี่การประสานงานหรือความร่วมมือ 

รูปแบบใดๆ ระหว่างสหภาพแรงงานของบราซิลท่ีเข้าร่วมการรณรงค์และเป็น

____________________
25 ยทุธศาสตร์ขององค์กรผู้ ใช้แรงงานด้านการก่อสร้างและงานไม้นานาชาติ โดยเบือ้งต้นแล้ว 

มีพืน้ฐานอยูบ่นการสร้างชอ่งทางการติดตอ่และเครือขา่ยระหวา่งสหภาพแรงงานท่ีแตกตา่งกนั

และกบัเมืองเจ้าภาพ อย่างไรก็ตาม ระหว่างการรณรงค์ สหภาพแรงงานจากภมิูภาคอ่ืนๆ ก็

เข้าร่วมการเคลื่อนไหวเชน่กนั
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____________________
26 กล่าวคือสหภาพแรงงาน CONTICOM, FETICOM-SP, FETICOM-RS, SINDPRESP และ 

Sao Caetano/SP.
27 กลา่วคือสหภาพแรงงาน CONTICOM, FENATRACOP, SITRAICP-RJ, SINTRAPAV-PR, 

FETRACONMAG-ES, SINTEPAV-BA, FETICOM และ Sao Caetano/SP.
28 ข้อมลูจากวาระร่วมแห่งชาติ

สมาชิกของสหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหว่างประเทศเลย โดยในปี 

2554 มีสหภาพฯ เพียง 5 แห่งเท่านัน้ท่ีเป็นสมาชิกองค์กร ในขณะท่ีปี 2557 มี

สหภาพแรงงานในบราซลิเข้าเป็นสมาชิกเพ่ิมเป็น 25 แหง่26 เม่ือมีสหภาพแรงงาน

เข้าร่วมการรณรงค์ท่ีนับเป็นโครงการบุกเบิกนีเ้พ่ิมมากขึน้ จึงมีการตัดสินใจ

แต่งตัง้คณะกรรมการการรณรงค์ขึน้ ซึ่งเดิมทีประกอบด้วยสมาชิกจากองค์กร 

8 แหง่27 ตวัเลขนีไ้ด้เพ่ิมขึน้เม่ือมีสหภาพฯ ให้ความสนใจและเข้าร่วมเป็นสมาชิก

เพ่ือเป็นตวัแทนสหภาพในเวลาตอ่มา โดยคณะกรรมการดงักลา่วท�าหน้าท่ีรับผิดชอบ

งานพฒันาและทบทวนแผนงานเชิงยทุธศาสตร์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการรณรงค์

ดงัเช่นการรณรงค์ในแอฟริกาใต้ สหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหว่าง

ประเทศและสหภาพแรงงานในบราซิลได้พฒันาเวทีการท�ากิจกรรม ซึง่ส่งผลให้

เกิดการท�าแถลงการณ์ร่วมขึน้ นบัเป็นครัง้แรกท่ีมีการร่างเอกสารอนัมีเนือ้หาซึง่

ภาคสว่นการก่อสร้างในบราซลิมีความเหน็ชอบร่วมกนั แถลงการณ์ร่วมฉบบันีเ้ป็น

พืน้ฐานการพฒันาวาระร่วมแห่งชาติ ซึ่งเป็นเอกสารรวบรวมความต้องการท่ีมี

ร่วมกนัของสหภาพแรงงานในลกัษณะท่ีสหภาพฯ ในภาคสว่นดงักลา่วไมเ่คยท�าได้

มาก่อน สหภาพฯ ได้แสดงความต้องการท่ีครอบคลมุในการตอ่รองให้เกิดข้อตกลง

ในระดบัชาติเพ่ือปรับค่าจ้างขัน้ต�่าของผู้ ใช้แรงงานในแต่ละสาขา ผลประโยชน์

ทางสงัคม และสทิธิในการจดัการของผู้ใช้แรงงานให้เทา่เทียมกนั28

อย่างไรก็ตาม รูปแบบการด�าเนินงานท่ีเป็นนวตักรรมใหม่ของสหภาพแรงงานนี ้

ไมไ่ด้หยดุแคก่ารสร้างความต้องการท่ีตรงกนั เบือ้งหลงักิจกรรมการรณรงค์ทัง้หมด

ในเมืองเจ้าภาพซึง่น�าโดยสหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหวา่งประเทศ 
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เป็นตรรกะท่ีเป็นสิ่งใหม่ส�าหรับขบวนการแรงงานท่ีมีความแตกแยกและแตกตา่ง

จากการสงักดัในองค์กรระดบัชาติท่ีแตกต่างกนั โดยทัว่ไปแล้ว สหภาพแรงงาน

เจ้าภาพจะจดักิจกรรมตา่งๆ ขึน้และหนว่ยงานทัง้หมดจะได้รับการเชิญให้เข้าร่วม

กิจกรรม เจ้าภาพจะเข้าเย่ียมชมสนามกีฬา จดัการประชมุกบัตวัแทนจากภาครัฐ 

ผู้จดังานฟตุบอลโลกในท้องถ่ิน นกัขา่ว เป็นต้น ขา่วสารของกิจกรรมเหลา่นีจ้ะได้รับ

การตีพิมพ์บนเวบ็ไซต์ของสหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหวา่งประเทศ 

มีการเขียนบล็อกเพ่ือส่งต่อข้อมลูเก่ียวกบักิจกรรม นอกจากนี ้สหพนัธ์แรงงาน

ก่อสร้างและคนงานไม้ระหวา่งประเทศยงัชกัชวนให้สหภาพแรงงานส�าคญัๆ จาก

ตา่งประเทศ สว่นใหญ่มาจากทวีปยโุรปให้การสนบัสนนุกิจกรรมในบราซลิด้วย

อีกจดุหนึ่งท่ีสมควรได้รับการกล่าวถึงคือเร่ืองวาระร่วมแห่งชาติ โดยในวนัท่ี 18 

พฤศจิกายน 2554 ในขณะท่ีสหภาพแรงงานตา่งๆ ของบราซลิเข้าร่วมการรณรงค์

นัน้ พวกเขาได้พบกนัในเมืองเซาเปาโลเพ่ือร่างเอกสารวาระร่วมแหง่ชาติขึน้ และ

ในขณะเดียวกนั ตวัแทนของสหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหวา่งประเทศ 

ก็เข้าพบตัวแทนของฟีฟ่าท่ีเมืองซูริคในประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพ่ือเสนอให้

พิจารณาวาระร่วมเก่ียวกบัสภาพการท�างานในพืน้ท่ีก่อสร้างและการนดัหยดุงาน

ในบราซิล หลงัจากท่ีการประชุมกับฟีฟ่าจบลง เลขาธิการของสหพนัธ์แรงงาน

ก่อสร้างและคนงานไม้ระหว่างประเทศได้ร่วมการหารือในเมืองเซาเปาโลด้วย

โดยการโทรศพัท์เข้าไปเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมลูของการประชมุทัง้ 2 แหง่

ในวนัท่ี 6 มีนาคม 2555 มีการเสนอวาระร่วมแห่งชาติต่อสภาอตุสาหกรรมของ

บราซลิท่ีเมืองบราซเิลยี ซึง่เป็นวาระท่ีตัง้อยูบ่นตรรกะท่ีวา่ “ผู้ใช้แรงงานควรได้เป็น

สว่นหนึง่ของจดัการแขง่ขนัฟตุบอลในปี 2557” และได้ระบถุงึกรอบการแก้ปัญหา

ท่ีชัดเจน รวมถึงความต้องการพืน้ฐานของผู้ ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมนี ้

ถึงแม้จะไม่ประสบความส�าเร็จในการท�าข้อตกลงท่ีครอบคลมุทัง้หมดของภาค

อตุสาหกรรมนี ้แต่ผู้น�าสหภาพแรงงานท่ีถกูสมัภาษณ์ได้ระบวุ่าน่ีเป็นการริเร่ิมท่ี

มีอิทธิพลตอ่การให้ค�านิยามแก่วาระของการเจรจาในภมิูภาคตา่งๆ ของประเทศ 

ซึง่แสดงให้เห็นวา่การรณรงค์ท�าให้พลงัทางสงัคมของสหภาพแรงงานแผก่ว้างขึน้ 
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วาระร่วมดงักล่าวเป็นมากกว่าบญัชีข้อเรียกร้อง แต่มันได้ถูกใช้เพ่ือสนับสนุน

ข้อเรียกร้องอ่ืนๆ ของสหภาพต่างๆ ในการเจรจาในระดบัท้องถ่ินต่างๆ นั่นคือ

ข้อเรียกร้องระดบัชาติได้ชว่ยสนบัสนนุข้อเรียกร้องตา่งๆ ในระดบัท้องถ่ินด้วย

การเจรจาระหวา่งปี 2554 ถงึ 2557 นัน้เกิดข้อพิพาทท่ีสนามกีฬาซึง่ก�าลงัก่อสร้าง

หรือปรับปรุงและลามไปถงึอตุสาหกรรมก่อสร้างในวงกว้าง29 ในชว่งนี ้มีบนัทกึวา่

เกิดการนดัหยดุงานขึน้ 28 ครัง้ สว่นใหญ่ในชว่ง 2 ปีแรก (ตาราง 1) ซึง่หลกัๆ แล้ว

เกิดขึน้เพราะช่วง 2 ปีหลงันัน้มีลกูจ้างจ�านวนน้อยเน่ืองจากสนามกีฬาบางแห่ง

ได้ก่อสร้างหรือปรับปรุงเสร็จแล้วตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 255630 และมีความต้องการ

ผู้ใช้แรงงานจ�านวนน้อยลงในระยะท่ีการก่อสร้างก�าลงัเสร็จสิน้

____________________
29 สนามเกรเมียวในเมืองปอร์โต้ อลัเลเกอร์ และสนามปาลเมราสในเมืองซานเปาโลไมไ่ด้รับการ

ใช้ในงานฟตุบอลโลก แตไ่ด้รวมเข้าไปในการวิเคราะห์ด้วยเน่ืองจากสนามทัง้สองแหง่ได้สร้างขึน้

ในเวลาเดียวกันกับสนามอ่ืนๆ งบประมาณท่ีใช้สร้างก็มาจากเงินจากการลงทุนในโครงการ

การก่อสร้างเพ่ือเตรียมเป็นเจ้าภาพงานฟตุบอลโลกเชน่กนั
30 นอกจากสนามเกรเมียวจะเปิดเป็นทางการในปลายปี 2555 แล้ว ยงัมีสนามอีก 6 แหง่ท่ีสร้าง

เสร็จภายในเดือนมิถนุายน 2556 กลา่วคือสนามมารากาญ่า สนามฟอนเต้โนวา่ สนามเพอนมั-

บโูค สนามคาสเตลโล สนามมิเนเรา และสนามมาเนก่ารินจา
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ตาราง 1 การนดัหยดุงานท่ีสนามกีฬาปี 2554-2557

ปี
จ�านวน

การนดัหยดุงาน
สนามกีฬา

2554 12

คาสเตลโล (1) 

อารีนา เพอนมับโูค (3) 

ฟอนเต้โนวา่ (1) 

มารากาญ่า (2) 

มิเนเรา (2) 

อารีนา่ เกรเมียว (2) 

มาเนก่ารินจา (1)

2555 11

อารีนา่ อมาซอนญ่า (1) 

คาสเตลโล (2)

อารีนา่ ดนูสั (3) 

อารีนา่ เพอนมับโูค (2) 

ฟอนเต้โนวา่ (2) 

อารีนา่ เกรเมียว (1)

2556 3

อารีนา่ อมาซอนญ่า (1) 

มารากาญ่า (1) 

อารีนา่ ดา ไบซาด้า (1)

2557 2
อารีนา่ ดา ไบซาด้า (1) 

ไบร่าริโอ (1)

รวม 28

ที่มา รวบรวมโดยผู้ เขียน
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จากรายงานของกรมสถิติและการศึกษาด้านสังคมและเศรษฐกิจของบราซิล 

(DIEESE)31 พบว่ามากกว่าคร่ึงของการนดัหยดุงานเก่ียวข้องกบัเร่ืองสภาพการ

ท�างานหรือการละเมิดสิทธิซึง่ถกูก�าหนดให้ปกปอ้งผู้ ใช้แรงงานตามข้อตกลงหรือ

ตามกฎหมาย ถึงแม้จะมีแนวปฏิบัติท่ีอยู่ในรูปของวาระร่วมดังกล่าว แต่การ

นดัหยดุงานท่ีแตกต่างกนัในสนามกีฬาต่างๆ ไม่ได้เกิดขึน้จากการประสานงาน

ร่วมกนั การขาดการประสานงานสามารถอธิบายได้โดยความจริงท่ีวา่การเจรจา

ซึง่จดัขึน้ปีละครัง้ระหวา่งสหภาพแรงงานกบันายจ้างไมไ่ด้เกิดขึน้ในเวลาเดียวกนั

ทัง้หมด ซึง่หมายความวา่การรณรงค์เคลื่อนไหวในท้องถ่ินในหนึง่ปีนัน้เกิดขึน้ใน

ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน เหตุผลอีกประการหนึ่งคือในบางกรณี การนัดหยุดงาน

ท่ีเกิดขึน้บางครัง้สหภาพแรงงานไม่มีส่วนเก่ียวข้องเลย ดงัเช่นการนดัหยุดงาน

ท่ีเร่ิมขึน้เพราะสภาพการท�างานท่ีย�่าแย่ เช่น อาหารของลกูจ้างท่ีเน่าเสีย (สนาม

มารากาญ่า) การเกิดอบุตัเิหต ุ(สนามมารากาญ่า และอารีนา่ อมาซอนญ่า) สภาพ

ห้องเปลี่ยนเสือ้ผ้าท่ีไม่มีสขุอนามยัและปัญหาการจ่ายค่าจ้างล่วงเวลา (สนาม

มิเนเรา) หรือการขาดแคลนเสือ้ผ้าส�าหรับใสท่�างาน (สนามอารีนา่ เกรเมียว) ต้อง

เน้นย�า้ในท่ีนีว้า่เกิดอบุตัเิหตรุ้ายแรงขึน้ถงึ 9 ครัง้ในพืน้ท่ีก่อสร้างสนามกีฬาในชว่ง

เวลาดงักลา่ว ซึง่บอกได้ถึงปัญหาของสภาพการท�างานของผู้ ใช้แรงงานระหว่าง

การเตรียมการแข่งขนัฟุตบอลโลก โดยสนามท่ีเกิดอบุตัิเหตรุ้ายแรงได้แก่สนาม

พนัทานลั โครินเทียน เกรเมียว อมาซอนญ่า มิเนเรา และมาเนก่ารินจา

จากรายงานของกรมสถิติและการศึกษาด้านสังคมและเศรษฐกิจของบราซิล 

พบว่าการนัดหยุดงานเพ่ือต่อสู้ ให้นายจ้างยอมรับข้อเรียกร้องใหม่ๆ หรือเพ่ือ

พฒันาการเร่ืองสิทธิท่ีมีอยูน่ัน้โดยหลกัจะเน้นท่ีการเสนอให้นายจ้างจ่ายหรือเพ่ิม

เบีย้เลีย้งสว่นของคา่อาหาร คา่รักษาพยาบาลของผู้ใช้แรงงานและการเพ่ิมคา่จ้าง 

การรณรงค์นีมี้สว่นสร้างความรู้สกึเป็นหนึง่เดียวกนัเก่ียวกบัข้อเรียกร้องดงักลา่ว 

ผู้ ใช้แรงงานในภมิูภาคตา่งๆ ของประเทศต้องการให้คา่จ้างและสิทธิของพวกเขา

____________________
31 ข้อมลูจากรายงานของ DIEESE เร่ือง “ทบทวนการรณรงค์เร่ืองการสร้างงานท่ีดีก่อนและหลงั

ปี 2557” ปี 2557
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เทา่เทียมกนั นอกจากนัน้ ในเดือนมีนาคม ปี 2555 ก่อนท่ีจะมีการเสนอวาระร่วม

แหง่ชาตแิก่สภาอตุสาหกรรมแหง่ชาตขิองบราซลิ สือ่ของบราซลิลงขา่วกนัมากมาย

วา่อาจจะมีการนดัหยดุงานทัว่ไปเกิดขึน้ในอตุสาหกรรมการก่อสร้าง

ถึงแม้จะไม่มีการท�าข้อตกลงร่วมท่ีครอบคลมุทัง้อตุสาหกรรมในระดบัชาติ การ

เจรจาของสหภาพแรงงานในเมืองเจ้าภาพ 12 เมืองซึ่งมีการสร้างหรือปรับปรุง

สนามกีฬานัน้นบัวา่ประสบความส�าเร็จ ดงัข้อมลูของกรมสถิตแิละการศกึษาด้าน

สงัคมและเศรษฐกิจของบราซิล32 เก่ียวกบัเร่ืองพฒันาการของคา่จ้าง (ตาราง 2) 

จะเห็นได้ว่าในข้อตกลงทกุฉบบัระบวุ่าค่าจ้างขัน้ต�่าของผู้ ใช้แรงงานอาชีพต่างๆ 

นัน้เพ่ิมขึน้มากกวา่อตัราเงินเฟอ้และเพ่ิมมากกวา่อตัราการเพ่ิมคา่จ้างขัน้ต�า่อยา่ง

เป็นทางการ

ค่าจ้างของงานทุกประเภทท่ีมากกว่าค่าจ้างขัน้ต�่าในแต่ละภาคส่วนงานก็เพ่ิม

มากกวา่อตัราเงินเฟอ้เชน่กนั โดยเพ่ิมสงูกวา่ระดบัเฉลี่ยท่ีกรมสถิตแิละการศกึษา

ด้านสงัคมและเศรษฐกิจของบราซิลได้บนัทกึไว้ ซึง่รวมถึงคา่จ้างในอตุสาหกรรม

การก่อสร้างและการผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วย อย่างไรก็ตาม เกิดความแตกต่างของ

การเพ่ิมคา่จ้างในสนามกีฬาแตล่ะแห่ง ถึงกระนัน้ ก็มีผลส�าเร็จเร่ืองอ่ืนๆ เกิดขึน้

เชน่กนั เชน่ เบีย้เลีย้งคา่อาหารท่ีเพ่ิมขึน้ คา่จ้างการท�างานลว่งเวลา การใช้ตัว๋เพ่ือ

ขึน้รถสาธารณะ การประกนัสขุภาพ โบนสัประจ�าเดือนและแผนการการแบง่ปัน

ก�าไรแก่ผู้ ใช้แรงงาน ทัง้หมดนีเ้ป็นข้อยืนยนัวา่โดยทัว่ไปแล้ว การประท้วงประสบ

ความส�าเร็จ เพราะไมเ่พียงแตจ่ะน�าไปสูก่ารเพ่ิมค้าจ้างแตย่งัน�าไปสูก่ารปรับปรุง

สภาพการท�างานของผู้ใช้แรงงานอีกด้วย

____________________
32 Ibid.
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ตาราง 2 การขึน้คา่จ้างเฉลีย่ท่ีเกิดขึน้จริงในพืน้ท่ีการก่อสร้างสนามแขง่ขนัฟตุบอล

โลกและการขึน้คา่จ้างขัน้ต�่าโดยเฉลี่ยอยา่งเป็นทางการ โดยเปรียบเทียบกบัดชันี

เงินเฟอ้ระหวา่งปี 2552 – 2556

2553 2554 2555 2556

คา่จ้างใน

พืน้ท่ีก่อสร้าง
5,95% 6,70% 7,41% 6,53%

คา่แรงขัน้ต�่า 6,02% 0,37% 7,59% 2,64%

ดงัท่ีได้กลา่วข้างต้น การเจรจาตอ่รองได้พิสจูน์แล้ววา่สหภาพแรงงานมีพนัธสญัญา

ท่ีจะสร้างความก้าวหน้าให้ส�าเร็จและสร้างความเป็นหนึง่เดียวอยา่งมีนยัยะส�าคญั 

แม้ว่าการนดัหยดุงานบางครัง้จะท�าให้สหภาพแรงงานบางแห่งแปลกใจ แต่ถึง

จะเกิดความขดัแย้งเร่ืองการรณรงค์ช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลกในบราซิล แต่ก็

เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเจรจาต่อรองร่วมและการนัดหยุดงานในพืน้ท่ีงาน

ก่อสร้างของฟุตบอลโลกท�าให้เกิดผลลพัธ์ทางบวก ในระดบันานาชาตินัน้ การ

เจรจาและความพยายามในการเข้าพบกบัฟีฟ่าไม่ได้น�าไปสูก่ารท�าข้อตกลงใดๆ 

กระทัง่การรณรงค์สิน้สดุลงในเดือนเมษายน 2557 ซึง่ไม่สามารถเทียบได้กบัข้อ

ตกลงท่ีมีการลงนามกนัในระหวา่งการรณรงค์ในแอฟริกาใต้ท่ีท�าให้สหภาพแรงงาน

ได้เข้าตรวจสอบสนามกีฬาตา่งๆ นอกจากนี ้หลายปีหลงัจากงานฟตุบอลโลกจบ

ลง ไมมี่การเจรจาใดๆ ท่ีประสบความส�าเร็จอีกเลย ซึง่อาจเป็นเพราะเกิดข้อตกลง

ท่ีครอบคลมุทกุภาคส่วนเร่ืองกฎเกณฑ์การจ่ายค่าจ้างขัน้ต�่าแก่ผู้ ใช้แรงงานทุก

แขนงงานและข้อเรียกร้องอ่ืนๆ ท่ีระบใุนวาระร่วม นบัได้ว่าวาระร่วมแหง่ชาตคืิอ

เสาหลกัของการรณรงค์ แตก่ระนัน้ ก็ไมมี่สญัญาณบอกวา่ความเป็นหนึง่เดียวกนั

ของสหภาพแรงงานท่ีสร้างขึน้โดยวาระร่วมดงักลา่วนัน้ยงัคงอยู ่



คำวาม (ไม่) ต่อเนำื่องของการรณรงคำ์เรื่องการสร้างงานำที่มีคำุณคำ่า
ก่อนำและหลังปี 2559
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มีการคาดคะเนว่ามีความจ�าเป็นต้องใช้เงินจ�านวนประมาณ 37.5 พนัล้านรีล33 

เพ่ือท�าให้เมืองริโอ เดอ จาเนโร่พร้อมจัดงานโอลิมปิก ซึ่งรวมทัง้การก่อสร้าง

สิง่อ�านวยความสะดวกทางการกีฬาและระบบคมนาคมในเมืองท่ีจะยงัคงอยูคู่เ่มือง

ตอ่ไป กระทรวงการจ้างงานได้ประมาณการเอาไว้วา่ผู้ใช้แรงงานจ�านวน 50,000 คน

จะได้รับการจ้างงานในภาคการก่อสร้างเพ่ือเตรียมการจดัโอลมิปิก พวกเขาจะต้อง

สร้างระบบรถไฟรางเบา รถไฟใต้ดนิ ถนนทางคู ่ระบบการขนสง่ดว่น “ทรานส์บราซลิ” 

การปรับปรุงสนามกีฬาเอน็เจนนาวและการสร้างพิพิธภณัฑ์วนัพรุ่ง (Museum of 

Tomorrow) เช่นเดียวกบัการเตรียมการจดังานฟตุบอลโลก สหภาพแรงงานต้อง

เผชิญกบัเหตกุารณ์เดิมๆ เม่ือแรงกดดนัจากนานาชาติกลายเป็นผู้ เล่นท่ีส�าคญั

เพราะผู้ใช้แรงงานต้องท�างานให้เสร็จก่อนเส้นตายให้ได้

การรณรงค์การสร้างงานท่ีมีคณุค่าก่อนและหลงัปี 2559 เร่ิมต้นขึน้ในปี 2557 

เพ่ือท�าให้การรณรงค์ในช่วงการแข่งขนัฟุตบอลโลกก่อนหน้านีมี้ความต่อเน่ือง 

ในการรณรงค์ปี 2559 นี ้ได้มีการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมความตระหนกัเร่ืองความ

ปลอดภัยในการท�างานในพืน้ท่ีก่อสร้างขึน้และมีการเจรจากับคณะกรรมการ

ผู้จดังานให้ใช้ไม้ท่ีได้รับการรับรองในการก่อสร้าง34 มีการจดัให้นานาชาตเิข้าเย่ียม

____________________
33 ข้อมลูจากรายงานของศาลผู้ตรวจสอบบญัชีประเทศบราซลิ พิมพ์ครัง้ท่ี 4 ในปี 2559 หวัข้อ

ศาลผู้ตรวจสอบบญัชีและการแขง่ขนัโอลมิปิก 2559 ระบวุา่ มีการใช้เงินประมาณ 24 พนัล้านรีล

ไปกบัโครงสร้างพืน้ฐานในเมือง การคมนาคมสาธารณะ การเคลือ่นย้าย การสขุาภิบาล เป็นต้น
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ชมพืน้ท่ีก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมแรงกดดนัแก่เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินในการจดัการเจรจากบั

สหภาพแรงงานท้องถ่ิน และมีการแจ้งให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงอบุตัิเหตแุละข้อ

พิพาทท่ีเกิดขึน้ในพืน้ท่ีก่อสร้างอนัเป็นวิธีหนึง่ในการโน้มน้าวมตมิหาชน

สหภาพแรงงานท่ีเป็นตวัแทนผู้ใช้แรงงานภาคการก่อสร้างในเมืองริโอ เดอ จาเนโร่

มี 2 แหง่ คือสหภาพของผู้ใช้แรงงานอตุสาหกรรมการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึง่เป็น

สมาชิกของสหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหวา่งประเทศตัง้แตพ่วกเขา

ร่วมการรณรงค์ช่วงงานฟตุบอลโลกท่ีจดัขึน้ข้างหน้าสนามกีฬามารากาญ่าในปี 

2554 สหภาพฯ ดงักลา่วเป็นตวัแทนผู้ใช้แรงงานในเมืองริโอ เดอ จาเนโร่ประมาณ 

15,000 คน ซึง่เป็นแรงงานในอตุสาหกรรมการก่อสร้างขนาดใหญ่ รวมถงึโครงการ

การก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานและการขนสง่ในเมือง สหภาพแรงงานแหง่ท่ี 2 คือ 

สหภาพของผู้ใช้แรงงานในอตุสาหกรรมการโยธา ซึง่ไมไ่ด้เป็นสมาชิกองค์กรระดบั

นานาชาตใิดๆ โดยทัว่ไป การรณรงค์ท่ีก�าลงักลา่วถงึด�าเนินการโดยสหพนัธ์แรงงาน

ก่อสร้างและคนงานไม้ระหวา่งประเทศและสหภาพของผู้ ใช้แรงงานอตุสาหกรรม

การก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยสหภาพของผู้ ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมการโยธา

เข้าร่วมกิจกรรมเพียงบางส่วนเท่านัน้ซึ่งตรงกันข้ามกับการรณรงค์ในปี 2557 

ครัง้นีส้หพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหว่างประเทศไม่สามารถท�าลาย

เคร่ืองกีดขวางท่ีกัน้สหภาพแรงงานต่างๆ ออกจากกัน และไม่สามารถส่งเสริม

กิจกรรมท่ีสหภาพฯ ทัง้ 2 แหง่เหน็พ้องกนัได้

จากบทเรียนของการรณรงค์เร่ืองการเล่นอย่างยตุิธรรม (Play Fair Campaign) 

ท่ีกรุงลอนดอนนัน้ สหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหวา่งประเทศคาดหวงั

เอาไว้แล้ววา่ต้องเกิดความซบัซ้อนเร่ืองความปลอดภยัในการท�างานในภาคสว่น

การก่อสร้าง ดงันัน้ทางองค์กรจงึได้เตรียมร่างระเบียบการเพ่ือใช้ในพืน้ท่ีก่อสร้าง

____________________
34 นอกจากนัน้ องค์กรผู้ ใช้แรงงานด้านการก่อสร้างและงานไม้นานาชาติยงัผลกัดนัโครงการ

ใหม่ๆ ท่ีสนบัสนนุให้เกิดการพบปะสามฝ่ายระหว่างผู้ ใช้แรงงาน ภาครัฐ และบริษัท นโยบาย

นิเวศวิทยาเชิงสงัคมเร่ืองการรับรองไม้ขององค์กรฯ ก็เกิดขึน้จากการพบปะสามฝ่ายดงักลา่ว 
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____________________
35 การรวมระเบียบการเข้าไปในนโยบายด้านความปลอดภยั ซึง่น�าไปใช้กบังานก่อสร้างทัง้หมด

ท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขนักีฬาในปี 2559 นัน้ เห็นได้เพราะมีการใช้ข้อมลูท่ีคล้ายคลึงกันใน

เอกสารสองฉบบั คณะกรรมการการจดังานโอลมิปิกยงัยืนยนัถงึอิทธิพลของเคร่ืองมือดงักลา่ว

ขององค์กรผู้ใช้แรงงานด้านการก่อสร้างและงานไม้นานาชาตด้ิวย ส�าหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิ สามารถ

ดไูด้จาก www.bwint.org/default.asp?index=6843&Language=EN
36 ข้อมลูจากการรายงานของอีเลน คาสติลโฮ ผู้ตรวจสอบด้านแรงงานซึง่ท�าขึน้ระหวา่งพิธีปิด

การรณรงค์ก่อนและหลงังานกีฬาปี 2559 ขององค์กรผู้ ใช้แรงงานด้านการก่อสร้างและงานไม้

นานาชาติ ในเดือนมิถนุายน 2559
37 ข้อมลูจากรายงานเร่ือง “การสร้างงานท่ีดี และการไม่โกงในเกมกีฬาของทกุฝ่ายองค์กรผู้ ใช้

แรงงานด้านการก่อสร้างและงานไม้นานาชาต ิปี 2557
38 www.bwint.org/default.asp?index=7261[เข้าถงึเม่ือ 12/9/2559]

ในเมืองริโอ เดอ จาเนโร่ โดยอ้างอิงข้อมลูการเกิดอบุตัิเหตใุนพืน้ท่ีการก่อสร้าง

สนามฟตุบอลโลกปี 2557 ยงัมีการใช้ระเบียบการดงักลา่วในการพบปะกนัอยา่ง

เป็นประจ�าระหว่างสหพนัธ์แรงงานโลกและสหภาพแรงงานฝ่ายหนึ่ง กับคณะ

กรรมการจดังานท้องถ่ินอีกฝ่ายหนึง่ การพบเพ่ือพดูคยุกนันีไ้ด้น�าไปสูก่ารลงนาม

ของคณะกรรมการซึง่ต่อมาได้บรูณาการเนือ้หาไปสู่กการท�านโยบายเร่ืองความ

ปลอดภยัของตนด้วย35

อยา่งไรก็ตาม ยงัมีอบุตัิเหตเุกิดขึน้ในพืน้ท่ีการก่อสร้างสนามท่ีใช้ในงานโอลมิปิก

ดงัท่ีเหน็จากข้อมลูท่ีกระทรวงการจ้างงานเปิดเผย36 ระหวา่งการเตรียมงานนัน้ มี

ผู้ เสยีชีวิต 11 ราย ในขณะท่ีอีก 3 รายบาดเจ็บสาหสั มีรายงานการละเมิดกฎหมาย 

1,600 ครัง้และงานในพืน้ท่ีก่อสร้างจ�านวน 44 แหง่ต้องหยดุหรือถกูยกเลกิ จ�านวน

ดงักลา่วไม่ได้สงูไปกว่าจ�านวนท่ีได้รับการรับรองแล้ว เหตกุารณ์ท�านองนีเ้กิดขึน้

คอ่นข้างบอ่ยครัง้และตรงกนัข้ามกบัจิตวิญญาณของการแขง่ขนัโอลมิปิกและ ”การ

เลน่ท่ียตุธิรรม” ซึง่เป็นค�าโฆษณาชวนเช่ือของผู้จดัมหกรรมการแขง่ขนักีฬาขนาด

ใหญ่ ระหวา่งการเตรียมงานโอลมิปิกฤดหูนาวท่ีเมือโซชิ ประเทศรัสเซียในปี 2555 

นัน้ มีผู้ใช้แรงงานเสยีชีวิตในพืน้ท่ีก่อสร้าง 70 ราย37 สว่นในการเตรียมงานโอลมิปิก

ฤดหูนาวในปี 2561 ท่ีประเทศเกาหลีใต้มีผู้ เสียชีวิตแล้ว 2 รายด้วยกนั38 ภาพของ
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งานโอลิมปิกท่ีประเทศกาตาร์ในปี 2565 นัน้ก็ไม่ให้ก�าลงัใจมากนกั การรณรงค์

ระดบันานาชาติเร่ืองการไม่โกงในเกมกีฬาท�าให้รู้ว่าจนกระทัง่สิน้ปี 2558 มีผู้ ใช้

แรงงานในประเทศกาตาร์มากกวา่ 1,000 คนเสียชีวิตจากอบุตัิเหตใุนการท�างาน 

มีการคาดคะเนวา่นา่จะมีเหตกุารณ์รุนแรงเกิดขึน้อีกนบัพนักวา่การแขง่ขนัจะเร่ิมขึน้39

ตัวแทนของกระทรวงการจ้างงานระบุว่าปัญหาส่วนใหญ่ท่ีต้องเผชิญในพืน้ท่ี

ก่อสร้างในเมืองริโอ เดอ จาเนโร่ คือการขาดแคลนกฎเกณฑ์เร่ืองอาชีวอนามยั

และความปลอดภยัในการท�างานในพืน้ท่ีก่อสร้าง ภาครัฐสามารถน�ากฎเกณฑ์นี ้

ไปใช้เป็นคู่มือในขัน้ตอนการร่างสญัญาการท�างานกบับริษัทต่างๆ ท่ีรับผิดชอบ

โครงการการก่อสร้างท่ีเก่ียวข้องกบังานโอลิมปิกอีกด้วย แต่ปราศจากกฎเกณฑ์

ดงักลา่ว การควบคมุงานจงึเป็นไปได้อยา่งยากล�าบาก ความท้าทายนัน้รุนแรงขึน้

เม่ือผู้ รับเหมาบางเจ้าถกูเปลีย่นตวัระหวา่งการท�างาน ปัญหาบางสว่นท่ีเกิดขึน้ใน

พืน้ท่ีก่อสร้างเก่ียวกบัมาตรฐานความสะอาดในห้องเปลีย่นเสือ้ผ้าและห้องน�า้ท่ีอยู่

ในระดบัต�่า และปัญหาเร่ืองน�า้และอาหารไมส่ะอาด

ขบวนการแรงงานในเมืองริโอ เดอ จาเนโร่ มีลกัษณะพิเศษท่ีท�าให้ไม่สามารถใช้

วิธีการเดียวกนักบัการรณรงค์ในปี 2557 ได้ นีลสนั ดวัเต้ คอสต้า ประธานของ

สหภาพของผู้ ใช้แรงงานอตุสาหกรรมการก่อสร้างขนาดใหญ่ระบวุ่าระหว่างการ 

เตรียมงานฟตุบอลโลกปี 2557 นัน้ มีการท�าข้อตกลงระหวา่งบริษัทและสหภาพ-

แรงงานตา่งๆ ท่ีอนญุาตให้ผู้น�าของสหภาพแรงงานปรากฏตวัในพืน้ท่ีก่อสร้างสนาม

กีฬาและในโครงการขนาดใหญ่อ่ืนๆ ได้ แตร่ะหวา่งการเตรียมงานท่ีเมืองริโอ เดอ 

จาเนโร่ มีการล้มเลกิข้อตกลงดงักลา่วโดยบริษัทบางแหง่ในพืน้ท่ีก่อสร้างบางสว่น 

บริษัทเหลา่นัน้สว่นมากเป็นผู้ รับเหมาช่วงหรือ subcontract40 เหตกุารณ์เช่นนัน้

____________________
39 www.playfairqatar.org.uk/category/uncategorized/ [เข้าถงึเม่ือ 8/9/2559] 
40 ข้อมลูจากเอกสารท่ีรวบรวมไว้โดยกลุม่ผู้ ใช้แรงงานกลางเร่ือง “ผู้ รับเหมานอกข้อตกลงและ

งานพฒันา แผนการท่ีไมส่�าเร็จ” ในปี 2558 ซึง่ร่วมผลติโดย DIEESE ระบวุา่ผู้ใช้แรงงานท่ีท�างาน

ตามสญัญามกัต้องท�างานเป็นเวลานาน ได้คา่จ้างน้อยกวา่และเป็นเหย่ือของอบุตัเิหตุ
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____________________
41 การประท้วงระดบัรัฐเกิดขึน้เม่ือต้นปี 2557 และ 2558 ในขณะท่ีก�าลงัอยู่ในระหว่างการ

ตอ่รองร่วมกนัและกินเวลานานถงึหกวนัและสามวนัตามล�าดบั
42 ข้อมลูจากองค์กรผู้ใช้แรงงานด้านการก่อสร้างและงานไม้นานาชาตเิร่ืองการระดมพลระหวา่ง

การรณรงค์
43 ข้อมลูจากการชมุนมุเป็นหมูค่ณะของสหภาพของผู้ใช้แรงงานอตุสาหกรรมการก่อสร้างขนาด

ใหญ่ในปี 2557 2558 และ 2559
44 www.bwint.org/default.asp?Index=7211&Language=EN [เข้าถงึเม่ือ 10/7/2559]
45 www.bwint.org/default.asp?index=7298&Language=EN [เข้าถงึเม่ือ 28/8/2559]

เป็นต้นเหตขุองความขดัแย้ง ช่วงเวลา 3 ปีก่อนการแข่งฟตุบอลโลกเกิดการนดั

หยดุงานในประเทศครัง้แล้วครัง้เลา่ โดยเฉพาะในปี 2555 ซึง่การประท้วงเหลา่นี ้

เกิดขึน้ในสนามกีฬา และในระหวา่งปี 2557-2559 มีรายงานการนดัหยดุงานใน

รัฐริโอ 15 ครัง้ มี 2 ครัง้ท่ีเป็นการนดัหยดุงานระดบัรัฐ41 ท่ีมีผู้ ใช้แรงงานเข้าร่วม

การเคลื่อนไหวประมาณ 37,000 คน42 และน�าไปสู่การขึน้ค่าจ้างประมาณ 23 

เปอร์เซน็ต์43 ในชว่งเวลานัน้

สว่นในระดบัสากล ยทุธศาสตร์ท่ีครอบคลมุทัว่ทัง้โลกของสหพนัธ์แรงงานก่อสร้าง

และคนงานไม้ระหว่างประเทศในการเจรจาต่อรองระหว่างการจดัมหกรรมกีฬา

ได้ท�าให้เกิดผลลพัธ์ด้านบวกผ่านการท�ากิจกรรมท่ีหลากหลาย หนึ่งในกิจกรรม

ดงักล่าวคือการลงนามในข้อตกลง44 ระหว่างสหภาพแรงงานของสวีเดนซึ่งเป็น

สมาชิกของสหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหว่างประเทศกับสมาคม

ฟตุบอลของสวีเดน และคณะกรรมการโอลมิปิกของสวีเดนในปี 2559 ข้อตกลงนี ้

เป็นเคร่ืองยืนยันว่าผู้ ใช้แรงงานทุกคนท่ีเก่ียวข้องกับงานกีฬาจะได้ท�างานใน

สภาพแวดล้อมท่ีดี ทัง้ผู้ ท่ีท�างานในและนอกประเทศสวีเดน โดยจะจดัการเร่ือง

ดงักลา่วผา่นองค์กรระหวา่งท่ีประเทศสวีเดนเป็นสมาชิกอยู ่สว่นในประเทศรัสเซีย 

สหพันธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหว่างประเทศ สหภาพแรงงานของ

ผู้ ใช้แรงงานในอตุสาหกรรมการก่อสร้างและคณะกรรมการผู้จดังานท้องถ่ินของ

ฟีฟ่าได้ร่วมกนัลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ45 ท่ีรับรองวา่ผู้ใช้แรงงานจะมีสภาพ

การท�างานท่ีดีและปลอดภยัในระหวา่งการก่อสร้างและการปรับปรุงสนามกีฬาตา่งๆ 
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เพ่ือใช้ในการแข่งฟตุบอลโลกปี 2561 ถึงแม้ยทุธศาสตร์ท่ีใช้ในงานฟตุบอลโลก

ปี 2557 จะประสบความส�าเร็จและมีบทเรียนท่ีได้รับจากการเคลือ่นไหวครัง้ท่ีแล้ว 

แตย่งัเป็นเร่ืองยากในการประสานงานในชว่งเวลาระหวา่งการเตรียมงานโอลมิปิก

เพ่ือร่างวาระการเจรจาท่ีครอบคลมุปัญหาทัง้ในระดบันานาชาต ิระดบัท้องถ่ินและ

ปัญหาของสหภาพแรงงานในบราซลิจากรัฐตา่งๆ หรือสหภาพฯ ท่ีมีความเช่ือทาง 

การเมืองท่ีแตกตา่งกนั ทัง้นี ้สหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหวา่งประเทศ

ประสบความยากล�าบากเม่ือพยายามรวบรวมยทุธศาสตร์ระดบันานาชาติมาใช้

ในการเคลื่อนไหวระดบัท้องถ่ินในเมืองริโอ เดอ จาเนโร่ หนึง่ในค�าอธิบายท่ีนา่จะ

เป็นไปได้เป็นของเฮอร์เมส คอสต้า (2548) ซึ่งกล่าวว่าปัญหาประจ�าวนัต่างๆ 

ท่ีสหภาพแรงงานท้องถ่ินเหล่านัน้ให้ความส�าคญัอาจท�าให้การเข้าสู่ความเป็น

สากลของหน่วยงานหยดุชะงกั ในกรณีของเมืองริโอ เดอ จาเนโร่นัน้ มีกฎเกณฑ์

ก�ากบัเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงานอยู่แล้ว มีกฎหมายบงัคบัให้มีการเจรจารายปี

เร่ืองคา่จ้างและอ่ืนๆ ด้วยเหตนีุแ้ละเน่ืองจากเหตผุลท่ีวา่พืน้ท่ีก่อสร้างเพ่ิมมากขึน้ 

ซึง่เป็นผลให้มีจ�านวนผู้ใช้แรงงานเพ่ิมมากขึน้อยา่งรวดเร็ว สหภาพแรงงานจงึเลอืก

ท่ีจะท�าการเคลื่อนไหวแบบเดิมๆ ท�าให้แนวโน้มในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับ

นานาชาติลดลง ความขดัแย้งนีเ้ห็นได้จากการท่ีสหภาพแรงงานเร่ิมมีอ�านาจเชิง

โครงสร้างในระดับท้องถ่ินและเห็นได้จากบทเรียนจากการรณรงค์ในปี 2557 

นอกจากนี ้ความต้องการระดบัท้องถ่ินจะมีความส�าคญักว่าเสมอ ซึง่ท�าให้ยาก

ในการสร้างกรอบการประชุมท่ีสามารถเช่ือมต่อการรณรงค์ระดับนานาชาติ

ท่ีประสบความส�าเร็จกบัความพยายามของสหภาพแรงงานในระดบัท้องถ่ินได้

ไม่เพียงเท่านัน้ ยงัเป็นการยากท่ีจะระดมแรงสนบัสนุนจากสหภาพแรงงานใน

ภาคส่วนอุตสาหกรรมจากภูมิภาคอ่ืนๆ หรือจากส่วนกลาง ซึ่งตรงกันข้ามกับ

ประสบการณ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการเตรียมงานฟุตบอลโลกในปี 2557 นอกจาก

งานสมัมนาท่ีจดัขึน้โดยสหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหว่างประเทศ

ในเมืองท่ีเป็นเจ้าภาพ ท่ีมีผู้ ร่วมงานจากสหภาพแรงงานท่ีมีความเช่ือทางการเมือง

ท่ีแตกต่างกันและมาจากหลากหลายภูมิภาคแล้ว ก็ไม่มีการร่วมงานหรือการ

รณรงค์ร่วมกนัอย่างมีนยัยะส�าคญัระหว่างสหภาพแรงงานใดๆ จากรัฐอ่ืนๆ อีก 
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สว่นเร่ืองความยัง่ยืนของบทเรียนท่ีได้รับจากการรณรงค์ในปี 2557 นัน้ จะเหน็จาก

ข้อมลูข้างต้นวา่มีอปุสรรคในการท�างานอยา่งตอ่เน่ือง มีความยากล�าบากในการ

คงความเป็นเอกภาพและความเห็นพ้องในเร่ืองเดียวกนัให้อยูใ่นระดบัสงู ซึง่ล้วน

เป็นเร่ืองท่ีท�าได้อย่างประสบความส�าเร็จในการรณรงค์ท่ีผ่านมาซึ่งน�าไปสู่การ

ลงนามในวาระร่วมแหง่ชาติ

ความจริงท่ีส�าคญัอีกประการหนึ่งคือ ในช่วงเวลาหนึ่ง ดูเหมือนกับว่าสหภาพ

ของผู้ ใช้แรงงานอตุสาหกรรมการก่อสร้างขนาดใหญ่จะไม่ได้เข้าร่วมการรณรงค์

ท่ีสนบัสนนุโดยสหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหวา่งประเทศและสหภาพ-

แรงงานท้องถ่ินอยา่งเตม็ท่ี ถงึแม้สหภาพของผู้ใช้แรงงานอตุสาหกรรมการก่อสร้าง

ขนาดใหญ่จะด�าเนินกิจกรรมร่วมกบัองค์กรและเข้าร่วมงานและการประชมุตา่งๆ

กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน รวมทัง้มีส่วนในการวางแผนส่งผู้ แทน

เข้าเย่ียมพืน้ท่ีก่อสร้าง แตกิ่จกรรมทัง้หลายท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการรณรงค์นัน้คือการ

เจรจาและการเคลื่อนไหวในรูปแบบเก่าๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัของการ

รณรงค์ซึ่งน�าไปสู่การเจรจาและการประชุมกับนางจ้าง ไม่มีการจดัการกับการ

นดัหยดุงาน สหภาพแรงงานไมค่ดิวา่กิจกรรมเหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของยทุธศาสตร์

ระดับสากลแต่เป็นผลจากการด�าเนินงานเร่ืองแรงงานในระดับท้องถ่ินและ

โครงสร้างของการด�าเนินงานเหลา่นัน้

เม่ือดจูากผลลพัธ์ของการรณรงค์สากลในปี 2557 และ 2559 จะเหน็ได้อยา่งชดัเจน

ว่าโครงสร้างท่ีมีลกัษณะพิเศษของสหภาพแรงงานระดบัชาติ/ท้องถ่ินมีบทบาท

ท่ีจะตดัสินว่ายทุธศาสตร์ของสหภาพฯ ในระดบัสากลนัน้จะประสบความส�าเร็จ

หรือไม่ ผู้ ประสานงานการรณรงค์ระดับโลกของสหพันธ์แรงงานก่อสร้างและ

คนงานไม้ระหว่างประเทศ  คาร์ลอส แอนโตนิโอ คิว อนัโญนโูว กล่าวถึงผลลพัธ์

ท่ีได้ว่า “การรณรงค์ระดบัสากลต้องได้รับการออกแบบให้ตรงกบัศกัยภาพการ

ตอ่รองและการเคลือ่นไหวของคนท้องถ่ิน ซึง่สง่ผลโดยตรงให้มีการระบจุดุประสงค์

และผลลพัธ์ของกิจกรรมแตล่ะกิจกรรม” ตวัอยา่งท่ียืนยนัค�าพดูของเขาได้คือการ

รณรงค์ท่ีจดัขึน้ระหวา่งการเตรียมการจดัฟตุบอลโลกท่ีประเทศการ์ต้าในปี 2565 
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สหพนัธ์แรงงานโลกหวงัท่ีจะขบัเคลื่อนการพฒันาองค์กรท่ีมีศกัยภาพในการเป็น

ตวัแทนของผู้ใช้แรงงานท้องถ่ิน หากผู้ใช้แรงงานสว่นใหญ่เป็นผู้อพยพ ทางเลือก

หนึง่คือการใช้ยทุธศาสตร์ในการจดัการแรงงานในชมุชนท่ีมีผู้อพยพเข้ามาอาศยั

อยู่เป็นจ�านวนมาก เม่ือพิจารณาถึงความจริงข้อนี ้จงึมีความเป็นไปได้วา่โอกาส

การประสบความส�าเร็จของการรณรงค์หนึง่ๆ ในบริบทดงักลา่วมีความแตกตา่งกนั 

เช่นเดียวกบัการวดัความส�าเร็จของการรณรงค์แต่ละเร่ือง ในกรณีของประเทศ 

การ์ต้า การรณรงค์ระดบันานาชาติมีบทบาทส�าคญัเพราะพวกเขาไม่มีสหภาพ-

แรงงานภายในประเทศ ส่วนบราซิลนัน้ ความจริงท่ีว่าสหภาพแรงงานท้องถ่ิน

สามารถจดัการเจรจาตอ่รองพร้อมกนัและคงสภาพโครงสร้างของสหภาพฯ ท�าให้

พวกเขาระบปัุญหาท่ีเก่ียวข้องกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท�างาน

และปัญหาตา่งๆ ท่ีเฉพาะเจาะจงกวา่ซึง่เกิดขึน้ในพืน้ท่ีท�างานของท้องถ่ินได้





บทสรุป
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ระหว่างการเตรียมงานโอลิมปิกท่ีกรุงลอนดอนและการแข่งขันฟุตบอลโลกท่ี

ประเทศแอฟริกาใต้ในปี 2553 สหภาพแรงงานในประเทศได้บรูณาการยทุธศาสตร์

และหวัข้อใหม่ๆ เข้าไปในวาระการประชมุโดยอาศยัความร่วมมือจากสหภาพ-

แรงงานระหวา่งประเทศตา่งๆ ในบราซลิก็เชน่เดียวกนั สหภาพแรงงานในประเทศ

เร่ิมเป็นสว่นหนึง่ของสากลผา่นการเข้าร่วมการรณรงค์เร่ืองการสร้างงานท่ีมีคณุคา่

ก่อนและหลงัปี 2557 ซึง่เป็นยทุธศาสตร์ท่ีมาจากนอกประเทศบราซลิและมุง่หวงั

ให้เกิดการปรับปรุงสภาพการท�างานในมหกรรมกีฬา สว่นในระดบัท้องถ่ินนัน้ การ

รณรงค์มีจดุมุง่หมายในการสร้างเคร่ืองมือเพ่ือการเข้าร่วมการเคลือ่นไหวท่ีจะชว่ย

ทลายความแตกต่างทางความคิดเร่ืองการเมืองของสหภาพฯ ต่างๆ ในบราซิล 

และก�าหนดวาระร่วมแห่งชาติท่ีมีมาตรฐานตามท่ีสหภาพแรงงานในภาคส่วน

อตุสาหกรรมการก่อสร้างระบไุว้ ในระดบัสากล มีการรณรงค์สง่เสริมให้เกิดการ

เจรจากบัคูเ่จรจาใหม่ๆ  เชน่ ฟีฟ่าและคณะกรรมการจดังาน นอกจากนัน้ ยงัท�าให้

ความเช่ือมโยงระหว่างสหภาพแรงงานต่างๆ และสหพนัธ์แรงงานก่อสร้างและ

คนงานไม้ระหว่างประเทศแน่นแฟ้นขึน้ โดยจ�านวนองค์กรแรงงานในบราซิลท่ี

เข้าเป็นสมาชิกของสหพนัธ์ระหว่างประเทศได้เพ่ิมขึน้อย่างมาก บทเรียนท่ีได้รับ

จากการรณรงค์ระดบันานาชาตท่ีิด�าเนินงานในมหกรรมกีฬาก็เพ่ิมขึน้เชน่กนั

การรณรงค์ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2559 ได้ประโยชน์จากความยัง่ยืนท่ี

เกิดขึน้จากการรณรงค์ท่ีงานฟตุบอลโลก ความช�านาญในการจดังานท�าให้สามารถ

ระบุจุดประสงค์และผลลพัธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับตามลกัษณะพิเศษของเมืองริโอ 
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เดอ จาเนโร่ได้ ถงึแม้การรณรงค์ทัง้ 2 ครัง้มุง่หวงัท่ีจะสร้างแรงกดดนัแก่เจ้าหน้าท่ี

รัฐ แตก็่มีความแตกตา่งกนัเร่ืองวิธีการน�าการเจรจาของสหภาพแรงงาน การรณรงค์

ชว่งฟตุบอลโลก สหภาพฯ ต้องการสร้างอิทธิพลกบัมตสิาธารณะโดยการเสนอวาระ

ร่วมขึน้มาและเจรจาปัญหาในวาระดงักลา่ว ซึง่ตอ่มาได้เสนอแก่สภาอตุสาหกรรม

แห่งชาติของบราซิลและส่งผลให้มีความพยายามในการลงนามข้อตกลงท่ี

ครอบคลมุทกุภาคสว่นกบับริษัทในอตุสาหกรรมการก่อสร้างระดบัชาติ สว่นการ

รณรงค์ในปี 2559 นัน้เน้นท่ีการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภยัส�าหรับผู้ ใช้

แรงงานในการก่อสร้างโดยการพฒันากฎระเบียบเพ่ือความปลอดภยัและสวสัดกิาร

ของผู้ใช้แรงงาน เพ่ือเจรจาให้มีการใช้ไม้ท่ีได้รับการรับรองในการก่อสร้าง และเพ่ือ

สนบัสนนุสหภาพแรงงานท้องถ่ินให้ได้พบกบัคณะกรรมการการจดังาน

การรณรงค์ในเมืองริโอ เดอ จาเนโร่ แตกต่างจากการรณรงค์ในช่วงฟตุบอลโลก

ตรงท่ีการปลกุระดมจากสหภาพแรงงานของรัฐอ่ืนๆ ให้ร่วมสนบัสนนุวาระการ

เจรจาของเมืองนัน้มีความยากล�าบากมากกวา่ หนึง่ในสาเหตคืุอความจริงท่ีวา่การ

แข่งขนักีฬาโอลิมปิกกระจกุตวัอยู่ในเมืองเมืองเดียวและความเห็นท่ีแตกต่างกนั

ทางการเมืองยงัไม่สามารถท�าให้หายไปได้เพียงเพราะมีการลงนามในวาระร่วม

แหง่ชาต ิจงึท�าให้เป็นการยากทีจ่ะขยายขอบเขตการท�างานไปยงัสหภาพแรงงาน 

อื่นๆ ในอตุสาหกรรมการก่อสร้าง นอกจากนี ้บทเรียนท่ีได้รับจากการรณรงค์ใน

ปี 2557 ยงัไมไ่ด้รับการน�ามาใช้อยา่งตอ่เน่ืองเพราะเกิดปัญหาท่ีอ�านาจเชิงสถาบนั

เดิมได้สร้างเอาไว้ ด้วยเหตผุลเหลา่นีท้�าให้ตวัแทนผู้ ใช้แรงงานต่างๆ จึงยงัคงให้

ความส�าคญักบัล�าดบัความต้องการท้องถ่ินเป็นหลกั โดยปกตแิล้ว เม่ือเป็นดงันัน้ 

จึงเป็นการยากท่ีจะเตรียมพืน้ท่ีส�าหรับเช่ือมโยงการรณรงค์ระดับนานาชาติ

ท่ีประสบความส�าเร็จเข้ากบัความพยายามเคลื่อนไหวในระดบัท้องถ่ิน

เม่ือพิจารณาถงึสาเหตขุ้างต้น และเปรียบเทียบการรณรงค์ในปี 2557 และ 2559 

แล้วนัน้ จะเห็นได้ว่าลกัษณะเฉพาะของการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานใน

บราซิลมีอิทธิพลกบัการวางยทุธศาสตร์การท�างานระดบัสากล รวมทัง้ส่งผลกบั

ผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้ด้วย ฉะนัน้ เม่ือวางแผนการรณรงค์ระดบันานาชาติ ไมว่า่จะ
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เป็นเร่ืองศกัยภาพในการระดมพล การประสานงานกบัสหภาพฯ อ่ืนๆ และการ

เจรจา จงึควรพิจารณาลกัษณะเฉพาะของความสมัพนัธ์ระหวา่งสหภาพแรงงาน

ท้องถ่ินด้วย ปัจจยัเหลา่นีจ้ะก�าหนดวา่วตัถปุระสงค์ของการรณรงค์ควรเป็นเชน่ไร

และการท�ากิจกรรมแต่ละชิน้ควรจะได้ผลลพัธ์แบบไหน และยงัสามารถท�าคู่มือ

การท�ากิจกรรมระหว่างการเตรียมงานมหกรรมการแข่งขนักีฬาขนาดใหญ่ เช่น 

งานฟตุบอลโลกปี 2561 ในรัสเซียและปี 2565 ในการ์ต้า ขึน้มาได้ด้วย
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เกี่ยวกับผู้เขียนำ

เมาริคโิอ้ รอมบลัด ีได้รับปริญญาเอกทางสงัคมศาสตร์ (มหาวิทยาลยัซานเปาโล) 

และด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่ีมหาวิทยาลยัปาไรบาของรัฐ หวัข้อวิจยั

หลกัๆ ของเขาคือโลกาภิวตัน์ แรงงานสมัพนัธ์และสหภาพแรงงาน เขาได้เขียนงาน

วิจยัเก่ียวกบัการเข้าสูก่ารเป็นสากลผ่านการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานและ

กฎระเบียบด้านแรงงานในระดบัชาตแิละนานาชาติ

รายงานฉบบันีเ้ป็นโครงการต่อเน่ืองจากงานวิจยัก่อนหน้านีเ้ก่ียวกบัยทุธศาสตร์

การเข้าสูก่ารเป็นสากลของสหภาพแรงงานในการจดัฟตุบอลโลกปี 2557 โดยได้

วิเคราะห์ยทุธศาสตร์ของสหภาพฯ ในการจดังานโอลมิปิกในเมืองริโอ เดอ จาเนโร่

ท่ีจดัขึน้ในปี 2559 ซึง่เป็นงานท่ีแทนความหมายของค�าวา่ “ความยัง่ยืน” ได้เป็น

อยา่งดี



การสร้างอ�นำาจของผู้ใช้เแรงงานำในำเกาหลีใต้ขึ้นำมาใหม่
นำอกขอบเขตของบริษัท

เอลิม ยุน
สิงหาคม 2560

การเปลี่ยนำผ่านำของสหภาพแรงงานำ
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• ถึงแม้การรวมตัวของผู้ ใช้แรงงานจะมีความหนาแน่นอยู่ในระดับต�่าและมี

อปุสรรคทางกฎหมายหลากหลายท่ีท�าให้ไม่สามารถรวมตวัลกูจ้างชัว่คราวและ

ท�าการตอ่รองเป็นกลุม่กบัสถานประกอบการได้ แตส่หภาพแรงงานของเกาหลีใต้

ก็มีความก้าวหน้าในการเป็นตัวแทนของลูกจ้างชั่วคราวและเพ่ิมบทบาทของ

สหภาพแรงงานในห่วงโซ่การผลิต (value chain) ของประเทศได้มากขึน้ตัง้แต่

ทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543-2552) เป็นต้นมา

• กรณีศกึษาเร่ืองลกูจ้างซบัคอนแทร็กต์ (subcontract) ของบริษัทซมัซุงอิเล็ก- 

โทรนิกส์เซอร์วิสและผู้ รับจ้างท�าความสะอาดในบริเวณมหาวิทยาลยั ท�าให้เห็น

อยา่งเดน่ชดัวา่เพ่ือพฒันาทรัพยากรอ�านาจของสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงาน

ต้องด�าเนินการเร่ืองตอ่ไปนีก่้อนเป็นล�าดบัแรกๆ กลา่วคือ การเรียกร้องให้ลดการ

แข่งขันระหว่างผู้ ใช้แรงงาน มอบความมั่นคงระดบัสากลให้ผู้ ใช้แรงงานไม่ว่า

พวกเขาจะมีสถานะของการจ้างงานแบบไหน และการสร้างความร่วมมืออย่างมี

ยทุธศาสตร์เพ่ือแก้ไขการกระจายอ�านาจอยา่งไมส่มดลุระหวา่งทนุและแรงงาน 

• การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงานคือโครงการของ FES ซึ่งมุ่งท่ีจะชีใ้ห้เห็น

ทรัพยากรอ�านาจและศกัยภาพของสหภาพแรงงานท่ีมีสว่นท�าให้การเคลื่อนไหว

ของสหภาพฯประสบผลส�าเร็จ รายงานฉบบันีจ้ะเสนอกรณีศกึษาจ�านวน 6 กรณี

จากทัว่โลกท่ีจะแสดงให้เห็นว่าสหภาพแรงงานมีการเปลี่ยนผ่านจนท�าให้องค์กร

แข็งแกร่งขึน้ได้อยา่งไร
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ถงึแม้ความหนาแนน่ของสมาชิกสหภาพแรงงาน (union density) จะอยูใ่นระดบั

ต�่าและมีอปุสรรคทางกฎหมายมากมายท่ีท�าให้ไม่สามารถจดัตัง้ลกูจ้างชัว่คราว

และท�าการเจรจาต่อรองร่วมกับสถานประกอบการได้ แต่สหภาพแรงงานของ

เกาหลใีต้ก็มีความก้าวหน้าในการเป็นตวัแทนของลกูจ้างชัว่คราวและเพ่ิมบทบาท

ของสหภาพแรงงานในหว่งโซก่ารผลติ (value chain) ของประเทศได้มากขึน้ตัง้แต่

ทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543-2552) เป็นต้นมา ประเทศท่ีมีการบงัคบัใช้กฎหมาย

หลายระบบอยา่งเกาหลีใต้ท�าให้การเข้าไปแทรกแซงขอบเขตการท�างานของผู้ อ่ืน

เป็นไปได้อยา่งจ�ากดั ซึง่ท�าให้บริษัทใหญ่ๆ สามารถโอนถ่ายความรับผิดชอบลงสู่

หนว่ยงานระดบัลา่งของหว่งโซก่ารผลติได้ อยา่งไรก็ตาม ผู้ใช้แรงงานได้พยายาม

เผชิญหน้ากบัหน่วยงานซึง่มีอ�านาจผกูขาดในการควบคมุสภาพการท�างานของ

พวกเขา ดงัท่ีแสดงให้เห็นจากกรณีศึกษาในเกาหลีใต้ตอนล่าง รายงานฉบบันี ้

จะยกตวัอย่างกรณีศกึษาสองกรณีท่ีมีความเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์สามฝ่าย 

ในการจ้างงาน กลา่วคือ กรณีของลกูจ้างซบัคอนแทร็กต์ในบริษัทซมัซงุอิเลก็โทรนิกส์

เซอร์วิสและผู้ รับจ้างท�าความสะอาดในบริเวณมหาวิทยาลยั และแสดงให้เห็นวา่

เพ่ือพฒันาทรัพยากรอ�านาจของสหภาพแรงงาน การเรียกร้องให้ลดการแข่งขนั

ระหว่างผู้ ใช้แรงงาน การมอบเวทีให้ผู้ ใช้แรงงานเพ่ือปกป้องสิทธิของตนโดยไม่

ค�านงึถงึสถานะของการจ้างงาน และการสร้างความร่วมมือเพ่ือแก้ไขการกระจาย 

อ�านาจระหวา่งทนุและแรงงานท่ีไม่สมดลุนัน้ ควรเป็นข้อควรค�านงึถึงอนัดบัต้นๆ 

ในการสร้างกลยทุธ์การท�างานของสหภาพแรงงาน 



บทนำ�
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หลงัจากการประท้วงครัง้ใหญ่ของผู้ใช้แรงงานในปี 2530 (Koo 2543) ขบวนการ

แรงงานท่ีเป็นอิสระและเป็นประชาธิปไตยซึง่มีเจ้าหน้าท่ีระดบัปฏิบตักิารท่ีท�างาน

อย่างแข่งขนัได้ปรากฏขึน้ในเกาหลีใต้เพ่ือท้าทายระบบแรงงานสมัพนัธ์ท่ีมีการ

ควบคมุโดยรัฐบาลและลทัธิสหภาพแรงงานในบริษัท ซึ่งเป็นสหภาพฯ รูปแบบ

ดัง้เดมิและมีอิทธิพลในประเทศตัง้แตช่ว่งสงครามเกาหลีปี 2493

ผู้ ใช้แรงงานในบริษัทขนาดใหญ่ในกลุม่บริษัทท่ีประกอบธุรกิจหลายประเภทหรือ

แชบาลส์ (Chaebols) และในภาคการบริการสาธารณะซึ่งมีอ�านาจการต่อรอง

ในท่ีท�างานสูงได้รับต�าแหน่งเป็นผู้น�าในลทัธิสหภาพแรงงานแบบใหม่ท่ีมีการ

ท�างานอย่างเป็นประชาธิปไตย จึงน�าไปสู่การปรับปรุงสภาพการจ้างและท�าให้

สหภาพแรงงานได้รับการยอมรับจากสงัคม เพ่ือตอบโต้การปรากฏตวัของสหภาพ-

แรงงานท่ีเป็นอิสระดงักล่าว รัฐบาลเกาหลีได้เร่ิมน�ายทุธศาสตร์การจดัการใหม่

มาปรับใช้ในช่วงต้นของทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ในขณะท่ีนายจ้าง

เห็นพ้องท่ีจะขึน้ค่าจ้างแก่ลกูจ้างประจ�า บริษัทขนาดใหญ่เป็นผู้น�าในการปฏิรูป

ระบบคา่จ้างเพ่ือเพ่ิมการแขง่ขนัระหวา่งผู้ใช้แรงงาน กลา่วคือ ในบริษัทขนาดใหญ่

หลายบริษัทและในภาครัฐ ระบบค่าจ้างท่ีเคยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของจ�านวนปีท่ี

ท�างานเปลีย่นเป็นระบบท่ีขึน้กบัความสามารถในการท�างานของผู้ใช้แรงงานแทน

ในขณะเดียวกนั บริษัทตา่งๆ ก็เพ่ิมระดบัของการใช้เคร่ืองจกัรเข้ามาท�างานแทน

คนและจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาแทนท่ีลูกจ้างประจ�า ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 
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(พ.ศ. 2533-2542) ลกูจ้างชัว่คราวเร่ิมเข้ามาท�างานท่ีลกูจ้างประจ�าไม่ชอบหรือ

ท่ีพวกเขาคิดว่าเป็นงานชายขอบเพ่ิมมากขึน้ เม่ือมีการจ้างลกูจ้างประจ�าลดลง

และงานหนกัมากขึน้ ในระยะเวลานัน้ลกูจ้างประจ�าจงึไมต่อ่ต้านการใช้งานลกูจ้าง

ชัว่คราว (Yun 2550)

ในทางกลบักนั แชบาลส์ (Chaebols) ได้ปรับเครือขา่ยการผลติใหมท่ัง้ในและนอก

ประเทศ และจดัตัง้เครือขา่ยการผลติท่ีมีการบรูณาการในแนวตัง้ร่วมกบัคูส่ญัญา

ในเกาหลีใต้ในหลายระดบั แชบาลส์ (Chaebols) เชน่ บริษัทซมัซงุอิเลก็โทรนิกส์

ได้ขยายบริษัทอย่างแข็งขันไปยงัตลาดต่างประเทศและรวมเอาประเทศก�าลงั

พฒันาเข้ามาเป็นเครือขา่ยการผลติระดบัโลกของบริษัทในชว่งคร่ึงแรกของทศวรรษ 

1990 (พ.ศ. 2533-2542) บริษัทขนาดกลางและขนาดเลก็ในประเทศจ�านวนมาก

ต้องถูกทิง้เน่ืองจากแนวโน้มดังกล่าวและจ�าต้องกลายเป็นบริษัทคู่สัญญาใน

ห่วงโซก่ารผลิตโลก (global value chain) ของซมัซุง เป็นผลให้สหภาพแรงงาน

ภายในบริษัทลดลงด้วย สหภาพแรงงานท่ีก่อตัง้ขึน้ภายในบริษัทขนาดใหญ่ โดย

เฉพาะในบริษัทแบบ แชบาลส์ (Chaebols) ต้องสญูเสียอ�านาจของพวกเขาถงึแม้

จะยงัคงความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเอาไว้ได้ในระดบัสงู

วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 กลายเป็นจดุหกัเหซึง่รัฐบาลเกาหลีกลบัมามีอ�านาจ

เหนือภาคแรงงานอีกครัง้ ลกูจ้างประจ�าถกูแทนท่ีโดยลกูจ้างชัว่คราวอยา่งรวดเร็ว

จากการปลดพนกังาน การจดัโครงสร้างพนกังานใหม่และการจ้างพนกังานจาก

ภายนอก (outsource) และอ่ืนๆ ตวัอยา่งท่ีเหน็ได้คือค�าวา่ความสมัพนัธ์สามฝ่าย 

ในการจ้างงานท่ีเกิดขึน้เพราะมี “พนกังานซึง่มาจากตวัแทนจดัหางาน” นัน้เร่ิม

ใช้กนัอย่างแพร่หลายในอตุสาหกรรมทกุภาคส่วน ซึ่งความสมัพนัธ์ดงักล่าวคือ

ข้อตกลงท่ีจะสง่พนกังานซึง่ลงนามท�างานกบับริษัทคูส่ญัญา (ตวัแทนจดัหางาน) 

แตเ่ข้ามาท�างานในบริษัทผู้ จ้างบ.คูส่ญัญาแห่งนัน้อีกทีหนึง่ ดงันัน้ ต�าแหน่งงาน

ใหม่ๆ จึงเกิดขึน้ในความสมัพนัธ์ระหว่างบริษัทกับลกูจ้างชัว่คราวเท่านัน้ และ

ลกูจ้างชัว่คราวจงึกลายเป็นแรงงานหลกั
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เพ่ือด�าเนินโปรแกรมปรับโครงสร้างของไอเอม็เอฟและเพ่ือค�า้จนุแชบาลส์ (Chae-

bols) รัฐบาลเกาหลจีงึผลกัดนันโยบายเสรีนิยมใหมแ่ละจ�ากดัสทิธิของผู้ใช้แรงงาน

นโยบายและกฎเกณฑ์ของรัฐบาลในการเอือ้ให้เกิดความยืดหยุ่นท่ีเพ่ิมมากขึน้

ในเร่ืองแรงงานมีสว่นให้การจ้างลกูจ้างชัว่คราวเพ่ิมขึน้ กฎหมายมาตรฐานแรงงาน

ท่ีได้รับการปรับปรุงใหม่ (2540) เพ่ิมหวัข้อ “เวลาการท�างานท่ียืดหยุ่น” เข้ามา

อีกครัง้ ซึง่จริงๆ แล้วหวัข้อนีถ้กูลบออกไปหลงัจากการประท้วงครัง้ใหญ่ในปี 2530 

รัฐบาลท�าให้การปลดคนออกจากงานและการใช้บริษัทตวัแทน (เอเจนซ่ี) เป็นเร่ือง

ถกูกฎหมายในปี 2541 ซึง่การกระท�าดงักลา่วเคยถกูห้ามเอาไว้ภายใต้กฎหมาย

แรงงานและโดยอ�านาจของสหภาพแรงงาน

นอกจากนี ้รัฐยงัจ�ากดัสทิธิของผู้ใช้แรงงานทัง้หมดโดยท�าลายอ�านาจของสหภาพ-

แรงงาน เช่น การนดัหยดุงาน เพ่ือให้การคดัค้านการปรับโครงสร้างหรือนโยบาย

ของรัฐบาลกลายเป็นสิ่งต้องห้าม ผู้ ใช้แรงงานท่ีร่วมกิจกรรมการรวมตวัต่างๆ ท่ี 

“ผิดกฎหมาย” ต้องถกูลงโทษตามกฎหมายอาชญากรรมและมีการเรียกคา่เสยีหาย

จ�านวนมากกบัพวกเขาในข้อหา “ขดัขวางการท�าธรุกิจ” มาตรการการรวมตวัตา่งๆ 

ของผู้ใช้แรงงานท่ีกระท�าตอ่บริษัทท่ีจ้างพนกังานจากตวัแทนจดัหางานหรือบริษัท

ชัน้น�านัน้ถกูสัง่ห้ามโดยสิน้เชิง

การจ�ากัดสิทธิของผู้ ใช้แรงงานดงักล่าวส่งผลให้ศกัยภาพของสหภาพแรงงาน

ลดลงทัง้ในด้านปริมาณและคณุภาพ สมาชิกภาพของสหภาพฯ ลดลงจากจ�านวน

สงูสดุ 19.8 เปอร์เซน็ต์ในปี 2532 จนถงึระดบัต�่าสดุคือ 11.1 เปอร์เซน็ต์ในปี 2540 

เทา่ท่ีผา่นมา สมาชิกภาพของสหภาพฯ อยูใ่นระดบัคงท่ีคือประมาณ 12 เปอร์เซน็ต์ 

(Kim 2559) นอกจากนี ้ปัญหาการคงอยู่ของสหภาพแรงงานยงัขึน้อยู่กบัขนาด

ของบริษัทและรูปแบบการจ้างงานเป็นหลกัด้วย ในขณะท่ีสมาชิกภาพในบริษัท

ท่ีมีพนกังาน 300 คนหรือมากกวา่นัน้อยูท่ี่ 47.4 เปอร์เซน็ต์ สมาชิกภาพในบริษัท

ท่ีมีพนกังาน 100 คนหรือน้อยกวา่นัน้ ซึง่เป็นบริษัทท่ีจ้างผู้ใช้แรงงาน 79 เปอร์เซน็ต์

จากแรงงานทัง้หมด จะอยูท่ี่ 1.2 เปอร์เซน็ต์เทา่นัน้ในปี 2556 (Park et al 2557) 
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เชน่เดียวกนั สมาชิกภาพของลกูจ้างชัว่คราวซึง่นบัเป็น 44 เปอร์เซน็ต์ของแรงงาน

ทัง้หมด อยูท่ี่ 2 เปอร์เซน็ต์ สว่นสมาชิกภาพของลกูจ้างประจ�าอยูท่ี่ 20.2 เปอร์เซน็ต์

ในปี 2559 (Kim 2559)

รายงานฉบับนีจ้ะน�าเสนอว่าสหภาพแรงงานในประเทศเกาหลีใต้ตอบโต้การ

ท้าทายดังกล่าวอย่างไร เพ่ือแสดงให้เห็นว่าสหภาพแรงงานของเกาหลีใต้

ได้พยายามสร้างอ�านาจของตนขึน้มาใหม่ รายงานจงึจะเน้นเร่ืองการรวมตวัของ

ผู้ ใช้แรงงานในความสัมพันธ์สามฝ่ายของการจ้างงานในสถานประกอบการ

ประเภทแชบาลส์ (Chaebols) และในภาคการบริการสาธารณะ โดยกรณีแรกจะ

ศึกษาเก่ียวกับลูกจ้างชั่วคราวท่ีให้บริการหลังการขายของบ. ซัมซุงอิเล็ก- 

โทรนิกส์ ส่วนกรณีท่ีสองจะศึกษาการรวมตวัของลกูจ้างซบัคอนแทร็กต์ในพืน้ท่ี

ของมหาวิทยาลยั

การเลือกศึกษากรณีทัง้สองนีมี้เหตุผลดังต่อไปนี ้ประการท่ีหนึ่ง แชบาลส์ 

(Chaebols) และรัฐบาลเป็นแรงขบัเคลื่อนการแพร่ขยายความสมัพนัธ์สามฝ่าย 

ในการจ้างงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิง “การจ้างพนักงานผ่านตวัแทนเข้าท�างาน

ในบริษัท” ซึ่งทัง้สองกรณีแสดงให้เห็นการริเร่ิมโครงการของสหภาพแรงงาน

ท่ีพยายามพฒันาความสมัพนัธ์ในภาคอตุสาหกรรมกบับริษัทท่ีจ้างตวัแทนจดัหา

งาน ประการท่ีสอง ทัง้สองกรณีแสดงให้เห็นระดบัการเปลี่ยนแปลงของการเมือง

ภายในสหภาพแรงงานท่ีซึ่งจ�าเป็นต้องอาศยัความสามารถในการใช้และขยาย

ทรัพยากรอ�านาจ ถงึกระนัน้ เรายงัพบกรอบการใช้ความสามารถท่ีแตกตา่งออกไป

ในสองกรณีดงักลา่ว





ทฤษฎีในำการวิเคำราะห์
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กรอบทฤษฎีท่ีมีประโยชน์ซึง่ใช้ในการอธิบายทิศทางท่ีผนัแปรของสหภาพแรงงาน

ในเกาหลใีต้นัน้ปรากฏอยูใ่นงานของเบเวอร่ี ซลิเวอร์ (Silver 2546) เธอได้บรรยาย

ความจริงท่ีวา่การเคลื่อนท่ีของเงินทนุและการหมนุเวียนการผลิตท�าให้เกิดวิกฤติ

การของขบวนการแรงงานในประเทศท่ีพฒันาแล้ว และในเวลาเดียวกนัก็น�าไปสู่

การลกุฮือของแรงงานในประเทศอ่ืนๆ เชน่ เกาหลีใต้ เป็นต้น

ซลิเวอร์เช่ือมัน่ในอ�านาจของผู้ใช้แรงงานประเภทตา่งๆ กนั ซึง่ไรท์ได้จ�าแนกเอาไว้

ระหวา่งอ�านาจเชิงองค์กรและอ�านาจเชิงโครงสร้าง (2543: 962) อ�านาจเชิงองค์กร

ประกอบไปด้วย “อ�านาจรูปแบบต่างๆ กัน ท่ีมาจากการก่อตัง้องค์กรร่วมของ

ผู้ใช้แรงงาน” ซึง่องค์กรท่ีส�าคญัท่ีสดุคือสหภาพแรงงานและพรรคการเมือง ในทาง

กลบักนั อ�านาจเชิงโครงสร้างประกอบไปด้วยอ�านาจท่ีเพ่ิมพนูขึน้ได้โดยผู้ใช้แรงงาน

ซึง่ “เพียงแคอ่ยู่ในพืน้ท่ีของพวกเขา (...) ในระบบเศรษฐกิจ” เท่านัน้ อ�านาจเชิง

โครงสร้างสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท กลา่วคือ อ�านาจการต่อรองในตลาด

แรงงานและอ�านาจการตอ่รองในท่ีท�างาน

ซิลเวอร์ได้อธิบายต่อไปว่าอ�านาจของผู้ ใช้แรงงานถกูสร้างขึน้มาในอดีตและถกู

สร้างขึน้มาใหม่อีกครัง้ได้โดยเก่ียวข้องกับการหมุนเวียนการผลิตได้อย่างไร 

อตุสาหกรรมหลกัของระบบทนุนิยมโลกในศตวรรษท่ี 20 คืออตุสาหกรรมรถยนต์

ท่ีสง่เสริมให้เกิดอ�านาจการตอ่รองในท่ีท�างานอนัแข็งแกร่งขึน้แก่ผู้ ใช้แรงงานภาค

การผลติซึง่มีถ่ินฐานอยูใ่นพืน้ท่ียทุธศาสตร์ ถงึกระนัน้ อตุสาหกรรมชัน้น�าน้องใหม่
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ของศตวรรษท่ี 21 ท�าให้เหน็ภาพท่ีหลากหลายขึน้เก่ียวกบัอ�านาจของผู้ใช้แรงงาน 

โดยนยัหนึง่ ผู้ ใช้แรงงานในภาคการขนสง่มีอ�านาจเชิงโครงสร้างมากพอๆ กบัผู้ใช้

แรงงานในภาคการผลิตรถยนต์ แต่อีกนยัหนึ่ง อ�านาจของผู้ ท่ีมีรายได้ต�่าในภาค

การผลิตและการบริการส่วนตวัในปัจจุบนันีน้ัน้ใกล้เคียงกับอ�านาจเชิงองค์กร

ของผู้ใช้แรงงานในอตุสาหกรรมสิง่ทอชว่งศตวรรษท่ี 19

การวิเคราะห์นีส้อดคล้องกบัรายงานการสงัเกตการณ์อ่ืนๆ เก่ียวกบัการสร้างอ�านาจ

เชิงองค์กรและอ�านาจเชิงโครงสร้างของลกูจ้างชัว่คราว ลทัธิสหภาพแบบตลาด

แรงงาน (labour market unionism) และลัทธิสหภาพชุมชน (community 

unionism) คือแนวคิดสองเร่ืองท่ีนับเป็นนวตักรรมหลกัของการต่อรองร่วมกัน

ซึง่เกิดขึน้เพ่ือรองรับตลาดแรงงานในปัจจบุนั (Fine 2541) ลทัธิสหภาพแบบตลาด

แรงงานวางอยูบ่นพืน้ฐานของการตระหนกัได้วา่ภายในระบบเศรษฐกิจท่ีไมไ่ด้รับ

การจดัการอยา่งดี การจดัระเบียบเร่ืองแรงงานในบริษัททีละบริษัทนัน้ไมเ่พียงพอ 

ส่วนลทัธิสหภาพชุมชนคือผลลพัธ์ทางการเมืองของลทัธิสหภาพตลาดแรงงาน 

ถ้าชมุชนกลายเป็นตวัหลกัทางเศรษฐกิจท่ีเช่ือมต่อผู้คนได้ เม่ือมีการแข่งกนัลด

คา่จ้างทัว่ทัง้เมืองหรือทัว่ทัง้ภาคอตุสาหกรรม ชมุชนต้องริเร่ิมโครงการเปิดสนามรบ

กลางเพ่ือตอ่สู้ เร่ืองนโยบายสาธารณะ

การรณรงค์ครัง้ล่าสุดส่วนใหญ่ท่ีใช้กลยุทธ์นีใ้นภาคอุตสาหกรรมการบริการ

บางครัง้ประสบความส�าเร็จมาก เช่น การรณรงค์ค่าจ้างเพ่ือการด�ารงชีพ (the 

Living Wage Campaign) และ การรณรงค์ความยตุธิรรมส�าหรับนกัการภารโรง 

(the Justice for Janitors Campaign) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ได้ท�าตาม

รูปแบบของการจดัการภายในชุมชนท่ีขึน้อยู่กบัอ�านาจซึ่งมาพร้อมกบัต�าแหน่ง

ของผู้ ใช้แรงงานในจดุการผลิต (หรือสถานท่ีท�างาน) รูปแบบการจดัการภายใน

ชุมชนนีส้ามารถอธิบายได้ว่าเป็นการท�างานขององค์กรในชุมชนท่ีมีขนาดเล็ก

ประกอบไปด้วยผู้ใช้แรงงานท่ีได้รับคา่จ้างในระดบัต�่าและให้ความสนใจกบัปัญหา

เร่ืองการมีงานท�าและการด�ารงชีวิต ถงึแม้ลกูจ้างชัว่คราวจะมีอ�านาจเชิงโครงสร้าง

อยู่พอสมควร พวกเขายงัสามารถเพ่ิมอ�านาจเชิงองค์กรของตนได้โดยตัง้ค�าถาม
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เร่ืองความอยตุธิรรมและการเลอืกปฏิบตัใินตลาดแรงงานรวมทัง้ในบริบททางสงัคม

อย่างกว้างๆ เช่นเดียวกัน นักวิจัยบางท่านกล่าวถึงทรัพยากรอ�านาจของผู้ ใช้

แรงงานอีกประเภทหนึง่วา่คือ “อ�านาจเชิงศีลธรรม” (Fine 2548) หรือ “อ�านาจเชิง

สญัลกัษณ์”

สดุท้ายแล้ว วิธีการวิเคราะห์เหลา่นีม้อบมมุมองแก่พวกเราวา่ตวัตนของผู้ใช้แรงงาน

และขอบเขตของความสมานฉนัท์ หรืออีกนยัหนึ่งคืออ�านาจเชิงองค์กรนัน้ ได้รับ

การสร้างและสร้างขึน้มาใหมอ่ยูต่ลอดได้อยา่งไร ซิลเวอร์กลา่วอีกแงห่นึง่วา่ การ

ดิน้รนท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองนีไ้มใ่ชเ่พ่ือความพอใจของชนชัน้แรงงานเร่ือง “สทิธิ” 

ของพวกเขาเท่านัน้ แต่ยงัดิน้รนเร่ืองประเภทและจ�านวนของผู้ ใช้แรงงานท่ีได้รับ

สทิธิตา่งๆ เหลา่นัน้ด้วย (Silver 2546: 21)

ในขณะท่ีแนวคิดเร่ืองทรัพยากรอ�านาจเก่ียวข้องกบัอ�านาจของสหภาพแรงงาน

ในหลายมิติ สหภาพแรงงานจะใช้ทรัพยากรเหล่านัน้บางส่วนหรือทัง้หมดได้ใน

ระดบัไหนขึน้อยู่กับว่าหน่วยงานพฒันาทรัพยากรได้หรือไม่ ซึ่งหมายความถึง

ศกัยภาพของหน่วยงานในการตระหนักถึงและใช้ทรัพยากรอ�านาจนัน้อย่างมี

ยทุธศาสตร์ คริสเตียน เลเวสค์ และเกรเกอ เมอเรย์ (2553) ได้กลา่วไว้วา่ ศกัยภาพ

ทางยทุธศาสตร์ในการวางกรอบการเป็นตวักลาง การแสดงออกและการเรียนรู้

เป็นสิง่ส�าคญัส�าหรับการระดมทรัพยากรอ�านาจของกลุม่คน

การระเบิดขึน้ของขบวนการแรงงานในเกาหลีใต้ตัง้แต่ปลายทศวรรษท่ี 1980 

(พ.ศ. 2523-2532) นัน้ได้รับการจ�าแนกวา่เป็น “สหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการ

ทางสงัคม” (social movement unionism) ซึง่เป็นค�าท่ีวอเตอร์แมนและเวบ็สเตอร์

ให้ค�าจ�ากดัความเอาไว้วา่เป็นการรวมตวัของคนในโลกท่ีสาม (Waterman 2531; 

Webster 2531) นกัวิชาการสงัเกตเหน็วา่สหภาพแรงงานในประเทศเชน่เกาหลใีต้ 

แอฟริกาใต้และบราซลิมีการระดมพลสมาชิกในระดบัสงู เข้าไปเก่ียวข้องกบัปัญหา

ท่ีกว้างกวา่เร่ืองในสถานประกอบการ และมีการร่วมมืออยา่งแนน่แฟน้กบัขบวนการ

ทางสงัคมอ่ืนๆ (Scipes 2535; Seidman 2537; Moody 2542) แนวคิดเร่ือง 
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“สหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการทางสงัคม” นีส้มเหตสุมผลกบัการวิเคราะห์ท่ีกลา่ว

ถงึข้างต้นเก่ียวกบัอ�านาจของผู้ใช้แรงงาน อยา่งไรก็ตาม รายงานเร่ืองความท้าทาย

ท่ีกลุม่สหภาพแรงงานซึง่ขบวนการทางสงัคมต้องเผชิญนัน้ยงัมีอยูน้่อย เชน่เดียว

กบัเร่ืองท่ีวา่พวกเขาจะใช้ศกัยภาพทางยทุธศาสตร์ในสถานการณ์ท่ีเฉพาะเจาะจง

นีไ้ด้อยา่งไร

เพ่ือท�าการวิเคราะห์ทรัพยากรและศกัยภาพใหม่ๆ  ของสหภาพแรงงานตามทฤษฎี

ท่ีใช้วิเคราะห์ข้างต้น เราจ�าต้องให้ความสนใจกบัค�าถามตอ่ไปนี ้

• ฝ่ายทนุใช้ประโยชน์กบัการแบ่งงานกนัท�าในตลาดแรงงานและผู้ผลิตอย่างไร 

ขอบเขตการท�างานของบริษัทและการแบ่งงานกนัท่ีเปลี่ยนแปลงไปท�าให้บริบท

ของทรัพยากรอ�านาจของสหภาพแรงงานแปรเปลี่ยนหรือไม่

• ภาครัฐสร้างสถาบนัท่ีท�าให้อ�านาจท่ีไมส่มดลุระหวา่งทนุ แรงงาน และสงัคมได้

อยา่งไร สหภาพแรงงานจะพบปัญหาและริเร่ิมโครงการทางเลือกเพ่ือปกปอ้งสทิธิ

ของผู้ใช้แรงงานได้อยา่งไร





การจัดตั้งและการต่อสู้ของผู้ใช้แรงงานำ
ในำคำวามสัมพันำธ์สามฝ่ายในำการจ้างงานำ
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เพ่ือท�าความเข้าใจเร่ืองวตัถดุิบท่ีใช้ในการบรรยายและอ้างอิงกรณีศกึษาตอ่ไปนี ้

จ�าเป็นต้องทราบก่อนวา่สหภาพแรงงานของเกาหลใีต้ได้พฒันากลยทุธ์สองกลยทุธ์

เพ่ือกอบกู้และขยายอ�านาจของพวกเขานบัตัง้แตป่ลายทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2523-

2532) เป็นต้นมา กลยทุธ์แรกคือ สหภาพแรงงานได้พยายามแปลงระบบสหภาพฯ 

ภายในสถานประกอบการให้มีขนาดใหญ่ขึน้ ความพยายามนีส้่งผลให้เกิดการ

ก่อตัง้สหภาพแรงงานในภาคอตุสาหกรรมและสหภาพชมุชนขึน้หลายแห่ง เช่น 

สหพนัธ์สหภาพแรงงานโลหะเกาหลี ซึง่เคยเป็นองค์กรท่ีดแูลสหภาพฯ ในสถาน

ประกอบการและในปี 2544 ได้กลายเป็นสหภาพฯ ของภาคอตุสาหกรรมระดบัชาต ิ

(สหพนัธ์สหภาพแรงงานโลหะเกาหลี (KMWU)) เชน่เดียวกนั ในปี 2549 สหพนัธ์- 

สหภาพแรงงานสาธารณะเกาหลีได้แปรเป็นสหภาพในภาคอตุสาหกรรมและใช้

ช่ือว่าสหพนัธ์สหภาพแรงงานการบริการสาธารณะเกาหลี ซึ่งต่อมาบูรณาการ

เป็นการรวมตวัในภาคอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ขึน้คือ สหพนัธ์สหภาพแรงงานการ

บริการสาธารณะและการคมนาคมเกาหลี

กลยทุธ์ท่ีสองคือการวางแผนการรณรงค์ขยายการจดัตัง้ ตัง้แตต้่นทศวรรษ 2000 

เป็นต้นมา (พ.ศ. 2543-2552) เชน่ สหพนัธ์สหภาพแรงงานโลหะเกาหลี (KMWU) 

ได้วางแผนการจดัตัง้ลกูจ้างชัว่คราวในอตุสาหกรรมโลหะ ส่วนสหพนัธ์สหภาพ-

แรงงานการบริการสาธารณะเกาหลก็ีได้ท�าให้โครงการภายในของหนว่ยงานง่ายต่อ

การขยายการจดัตัง้และก่อตัง้สาขาในท้องถ่ินเพ่ือเอือ้ในการขยายการจดัตัง้ลกูจ้าง

ชัว่คราวในภาคการบริการสาธารณะ
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ในเวลาเดียวกนั ลกูจ้างชัว่คราวเองก็ดิน้รนเพ่ือปกป้องสิทธิของพวกเขาเช่นกนั 

ในเวลาหลายทศวรรษท่ีเพ่ิงผ่านมานี ้ผู้ ใช้แรงงานชาวเกาหลีใต้ได้พฒันาระดบั

ความเข้าใจเร่ืองสทิธิพืน้ฐานของตนเองผา่นการตอ่สู้และการรณรงค์ของสหภาพ-

แรงงานท่ีเป็นประชาธิปไตย การประท้วงครัง้หนึง่ตามมาด้วยการประท้วงอีกครัง้

เพ่ือปกปอ้งสิทธิของพวกเขา และการกระท�าดงักลา่วนบัมีบทบาทส�าคญัในการ

สร้างสหภาพของลกูจ้างชัว่คราว (Yun 2550)

การขยายการจัดตัง้ผู้ ใช้แรงงานในความสมัพันธ์สามฝ่ายของการจ้างงานนัน้

จ�าแนกลกัษณะได้จากการต่อสู้ และการสนับสนุนอย่างสมัครใจจากสหภาพ-

แรงงานท่ีมีอยูซ่ึง่มีขัน้ตอนท่ีเช่ือมโยงกนั ซึง่จะอธิบายให้เหน็ภาพโดยการกลา่วถงึ

กรณีศกึษาสองกรณีท่ีแตกตา่งกนั หนึง่คือลกูจ้างซบัคอนแทร็กต์ในบ.ซมัซงุอิเลก็- 

โทรนิกส์เซอร์วิสและสองคือลกูจ้างท่ีท�าความสะอาดในพืน้ท่ีของมหาวิทยาลยั





ลูกจ้างซับคำอนำแทร็กต์ในำบ.ซัมซุงอิเล็กโทรนำิกส์เซอร์วิส
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1) การจ้างงานและสภาพการจ้าง

บ.ซมัซุงอิเลก็โทรนิกส์เซอร์วิสคือบริษัทย่อยของบ.ซมัซุงอิเลก็โทรนิกส์ ซึง่มีธุรกิจ

หลกัคือให้การบริการซอ่มเคร่ืองใช้ไฟฟา้แก่ลกูค้าของบ.ซมัซงุอิเลก็โทรนิกส์ โดย

บริษัทได้จ้างพนกังานวิศวกรสองรูปแบบคือ วิศวกรประจ�า 270 คน และวิศวกร

สญัญาจ้าง (ลกูจ้างชัว่คราว) 8,406 คน

วิศวกรสญัญาจ้างเข้าท�างานโดยการเซน็สญัญากบัตวัแทนจดัหางานท่ีบริษัทจ้าง

มาอีกที ในขณะท่ีตวัแทนจดัหางานท�าสญัญาจ�าเพาะกบับ.ซมัซุงอิเล็กโทรนิกส์

เซอร์วิส แตใ่นทางปฏิบตัแิล้วถือวา่วิศวกรสญัญาจ้างอยูใ่ต้บงัคบับญัชาของซมัซงุ 

ดงัเห็นได้จากตวัอย่างคือ ซมัซุงเป็นผู้ ให้สถานท่ีท�างาน อปุกรณ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า

และเคร่ืองแบบแก่พนกังานสญัญาจ้างโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตรวจการท�างานของ

พนกังานสญัญาจ้างทกุปี และมอบพืน้ท่ีการบริการให้พวกเขาด้วย

บ.ซมัซงุอิเลก็โทรนิกส์เซอร์วิสได้สร้างการเป็นหุ้นสว่นกบัตวัแทนจดัหางาน โดยการ

จ้างวิศวกรและฝึกอบรมการท�างานแก่พวกเขาเป็นเวลาสามเดือน เฉพาะผู้ ท่ีผา่น

การฝึกอบรมเท่านัน้ท่ีจะเซ็นสญัญาการท�างานได้ และมีเพียงผู้ ท่ีผ่านการสอบ

ท่ีจดัขึน้เป็นประจ�าโดยบ.ซมัซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์วิสเท่านัน้ท่ีสามารถท�างานได้

ตอ่ไป
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ตวัแทนจดัหางานจะลงข้อมลูสว่นตวั ประวตัิการให้บริการ และระดบัทกัษะของ

พนกังานเข้าไปใน “ระบบคอมพิวเตอร์รวม” ของบ.ซมัซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์วิส 

เม่ือลกูค้าติดต่อเข้ามาท่ีศนูย์บริการลกูค้า ระบบคอมพิวเตอร์จะหาวิศวกรฝ่าย

บริการท่ีไม่ติดภารกิจ และวิศวกรจะไปท่ีบ้านของลกูค้าเพ่ือซ่อมอปุกรณ์ไฟฟ้า

และหลงัจากให้บริการเสร็จแล้ว พวกเขาจะใสร่ายละเอียดต่างๆ เข้าไปในระบบ 

บ.ซมัซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์วิสจะระบรุาคางานตามสญัญาซึ่งโดยหลกัประกอบ

ไปด้วยคา่ตอบแทนของวิศวกรผู้ให้บริการ1 และผู้จดัการของเขาท่ีเป็นตวัแทนจดัหา

งาน

นอกจากนี ้บ.ซมัซงุอิเลก็โทรนิกส์เซอร์วิสจะเป็นผู้ก�าหนดรายละเอียดของมาตรฐาน

การประเมินราคาและมอบรางวลัหรือลงโทษวิศวกรผู้ให้การบริการด้วย ดงัตวัอยา่ง

คือ วิศวกรต้องท�าตามคูมื่อท่ีบอกขัน้ตอนอยา่งละเอียดตัง้แตเ่ร่ืองท่ีวา่จะให้บริการ

แก่ลกูค้าได้อย่างไรกระทัง่ลกัษณะภายนอกท่ีวิศวกรพงึมี บ.ซมัซุงอิเล็กโทรนิกส์

เซอร์วิสยงัมีบทลงโทษวิศวกรผู้ให้บริการและมีค�าสัง่ให้พวกเขาสง่แผนการปรับปรุง

งานเม่ือพวกเขาไม่ได้คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าหรือ “ลูกค้าปริศนา 

(mysterious shopper)”2 ในระดบัดีเย่ียม หากวิศวกรผู้ให้บริการได้รับการลงโทษ

ในระดบัหนึง่ พวกเขาจะต้องถกูตดัคา่จ้าง และบ.ซมัซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์วิสจะ

ยกเลกิสญัญากบัตวัแทนจดัหางานของพวกเขา

2) การจดัตัง้ผู้ใช้แรงงาน

เม่ือความไมพ่อใจของวิศวกรผู้ให้บริการเร่ืองสภาพการจ้างเพ่ิมสงูขึน้ ผู้ใช้แรงงาน

____________________
1 เช่น ถ้าวิศวกรผู้ ให้บริการไปท่ีบ้านของลกูค้าและซ่อมโทรทศัน์หนึ่งชดุ จะสามารถค�านวณ

ค่าตอบแทนของเขาได้โดยอิงกบัเวลาการท�างาน (30 นาที) โดยคิดราคาต่อนาที (225 วอน) 

เวลาการท�างานและอตัราค่าตอบแทนต่อนาทีคือมาตรฐานของบ.ซมัซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์วิส 

ดงันัน้เวลาท�างานจริงๆ ท่ีรวมเวลาการขบัรถไปบ้านลกูค้าและเวลาตอบค�าถามของลกูค้าจึง

ไมไ่ด้นบัรวมเข้าไปในการค�านวณด้วย
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____________________
2 ลกูค้าปริศนาหรือ “mysterious shopper” คือเคร่ืองมือภายนอกท่ีใช้โดยบริษัทวิจัยทาง 

การตลาด หรือใช้ภายในโดยบริษัทเอง เพ่ือวดัคณุภาพของการบริการ หรือวดัวา่การบริการเป็น

ไปตามกฎเกณฑ์หรือไม่ หรือเพ่ือรวบรวมข้อมลูเฉพาะเก่ียวกับสินค้าและการบริการ ลกูค้า

ปริศนาท�างานอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น การซือ้สินค้า ถามค�าถาม ร้องทกุข์ หรือประพฤติตวั

ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และส่งรายงานโดยละเอียดหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกบัประสบการณ์

ท่ีได้รับแก่บริษัท
3 กฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการมีสว่นร่วมและความร่วมมือของผู้ใช้แรงงานระบใุห้ต้องจดัตัง้

คณะกรรมการการจดัการแรงงานขึน้ในบริษัทหรือท่ีท�างานท่ีปกติแล้วจ้างคนมากกว่า 30 คน 

คณะกรรมการดงักลา่วต้องประกอบด้วยสมาชิกจ�านวนเท่ากนัซึง่เป็นตวัแทนของผู้ ใช้แรงงาน

และลกูจ้าง การแก้ปัญหาความคบัข้องใจของลกูจ้าง การจดัการแก้ปัญหาเร่ืองเวลาท�างาน เวลา

พกัผอ่นและอ่ืนๆ จ�าเป็นต้องได้รับค�าปรึกษาจากคณะกรรมการก่อน

บางคนท่ีเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการจดัการแรงงานได้พยายามผลกัดนั

ตวัแทนจดัหางานในปี 2555 ให้ท�าการต่อรองเพ่ือให้พวกเขามีช่วงพกักลางวนั 

มีเวลาท�างาน 8 ชัว่โมงตอ่วนัและได้รับคา่จ้างเม่ือท�างานลว่งเวลา3 หลงัจากนัน้ 

บ.ซมัซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์วิสยกเลิกสญัญากบัตวัแทนจดัหางานซึง่ผู้ ใช้แรงงาน

เรียกร้องให้ปรับปรุงสภาพการจ้างดงักลา่ว และตวัแทนจดัหางานเหลา่นัน้ก็ต้อง

ปิดตวัไปหลงัจากนัน้ไม่นาน บ.ซมัซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์วิสให้ตวัแทนจดัหางาน

เจ้าอ่ืนจ้างวิศวกรผู้ให้บริการอีกครัง้ ยกเว้นผู้ ท่ีเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการ

จดัการแรงงาน

ผู้ ใช้แรงงานท่ีถกูปลดออกจากงานประกาศให้สาธารณะรู้ถึงข้อเรียกร้องของตน

และการปฏิบตัติอ่ผู้ใช้แรงงานอยา่งไมเ่ป็นธรรมของบ.ซมัซงุอิเลก็โทรนิกส์เซอร์วิส

ผา่นทางออนไลน์และทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของกลุม่วิศวกรผู้ให้บริการ ผู้ใช้แรงงาน

ยงัปรึกษาสหพนัธ์สหภาพแรงงานโลหะเกาหลีและขอแรงสนบัสนนุจากสมาชิก

รัฐสภาแหง่ชาต ิความพยายามนีเ้ป็นผลส�าเร็จโดยพวกเขาได้ก่อตัง้สหภาพแรงงาน

ของตนเองขึน้คือสหภาพแรงงานของลูกจ้างบ.ซมัซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์วิสใน

ปี 2556 ซึง่เป็นสาขาของสหพนัธ์สหภาพแรงงานโลหะเกาหลี



86

ตัง้แตต้่นทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา ลกูจ้างชัว่คราวจากตวัแทนจดัหางานในโรงงาน

แบบแชบาลส์ (Chaebols) ได้ก่อตัง้สหภาพแรงงานของตนเองขึน้ และสหภาพฯ 

เหล่านัน้ได้กลายเป็นสาขาของสหพนัธ์สหภาพแรงงานโลหะเกาหลี ในปี 2556 

ลกูจ้างชัว่คราวจากตวัแทนจดัหางานในบริษัทขนาดใหญ่ในภาคการผลติรถยนต์ 

การสร้างเรือ และอุตสาหกรรมเหล็กกล้า เป็นต้นได้ก่อตัง้สหภาพแรงงานท่ีมี

โครงสร้าง และสหภาพฯ เหลา่นีมี้อ�านาจการตอ่รองในสถานท่ีท�างานในระดบัหนึง่ 

(Yun 2555) จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา สหพนัธ์สหภาพแรงงานโลหะเกาหลี

ได้สร้างศกัยภาพการเรียนรู้แก่สหภาพแรงงานของลกูจ้างบ.ซมัซุงอิเล็กโทรนิกส์

เซอร์วิสด้วย

ตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้ สหภาพแรงงานบอกอยา่งชดัเจนวา่บ.ซมัซงุอิเลก็โทรนิกส์เซอร์วิส

จะมีอ�านาจท่ีแท้จริงในการตดัสินใจเร่ืองสภาพการท�างานของพวกเขา และได้

พยายามต่อรองกบับริษัทร่วมกนักบัตวัแทนจดัหางาน แต่ในขณะท่ีการต่อรอง

เป็นกลุ่มกับบริษัทนายจ้างเป็นสิ่งจ�าเป็นในการปรับปรุงสภาพการท�างาน แต่

กฎหมายแรงงานฉบบัปัจจบุนัไม่ได้ระบใุห้ผู้ ใช้แรงงานมีสิทธิในการเจรจาตอ่รอง

ร่วมในระดบันี ้สหภาพแรงงานจงึเสริมอ�านาจเชิงสถาบนัท่ีออ่นแอด้วยอ�านาจทาง

สงัคม โดยการพยายามสร้างพนัธมิตรกบักลุม่นกัเคลื่อนไหวทางสงัคมตา่งๆ

กลุม่บริษัทซมัซงุได้ยดึมัน่กบันโยบายการท�าธุรกิจท่ี “ปราศจากสหภาพแรงงาน” 

มาหลายทศวรรษ และความพยายามหลายครัง้ก่อนหน้านีใ้นการก่อตัง้สหภาพ-

แรงงานได้ถกูปฏิเสธจากผู้บริหาร เพ่ือปกปอ้งสมาชิกของสหภาพแรงงานจากการ

ถกูกลุม่บริษัทซมัซงุกดข่ี สหภาพแรงงานจ�าต้องแตง่ตัง้คณะกรรมการสมานฉนัท์

ท่ีท�างานร่วมกบักลุม่นกัเคลื่อนไหวทางสงัคมและการเมือง โดยกลุม่ประชาสงัคม

หลากหลาย รวมทัง้ศนูย์กลางแรงงาน กลุม่ท่ีท�างานด้านสทิธิของผู้ใช้แรงงาน และ

สมาชิกของพรรคการเมืองหวัก้าวหน้าได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์

และท�าการรณรงค์อย่างแข็งขนัเพ่ือปกป้องสิทธิของผู้ ใช้แรงงานจากกลุ่มบริษัท

ซมัซงุ สหภาพแรงงานยงัสนบัสนนุผู้ใช้แรงงานในข้อพิพาทอ่ืนๆ เชน่ การเรียกร้อง

ให้บ.ซมัซุงอิเล็กโทรนิกส์จ่ายเงินทดแทนแก่ลกูจ้างท่ีท�างานในสายการผลิตสาร
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กึ่งตวัน�าท่ีเสี่ยงติดโรคจากการท�างาน งานหลกัๆ ของสหภาพแรงงานคือการ

รับผิดชอบเร่ืองสทิธิของผู้ใช้แรงงานและการเรียกร้องให้ซมัซงุหยดุด�าเนินนโยบาย

การท�าธรุกิจโดย “ปราศจากสหภาพแรงงาน” อนัโดง่ดงัของบริษัท

นอกจากนี ้เพ่ือเผยแพร่การกระท�าของบริษัท  สหภาพแรงงานและคณะกรรมการ

สมานฉนัท์ได้ร้องทกุข์เร่ืองท่ีว่าบ.ซมัซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์วิสได้จ้างงานชัว่คราว

ซึง่ผิดกฎหมาย4 แตใ่นเดือนกนัยายน 2556 กระทรวงการจ้างงานและแรงงานได้

ตดัสินว่าสญัญาจ้างงานระหว่างบ.ซมัซุงอิเล็กโทรนิกส์เซอร์วิสกบัตวัแทนจดัหา

งานไม่ใช่หวัข้อท่ีผิดกฎหมายแต่อย่างใด เม่ือได้รับค�าตดัสินในทางบวกเช่นนัน้ 

บริษัทจึงปฏิเสธท่ีจะต่อรองกับสหภาพแรงงานอยู่ตลอดเวลา และกดข่ีสมาชิก

สหภาพแรงงานโดยการยกเลกิสญัญาการท�างานกบัตวัแทนจดัหางานของพวกเขา

กลุม่ผู้ใช้แรงงานหยดุท�างานและนัง่อยูด้่านหน้าส�านกังานใหญ่ของบ.ซมัซงุอิเลก็-

โทรนิกส์ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2557 เพ่ือประท้วงการปฏิบตัติอ่ผู้ใช้แรงงานอยา่งไม่

เป็นธรรมนี ้ท่ามกลางความอดึอดัเร่ืองปัญหาแรงงานท่ีเพ่ิมขึน้ สมาชิกสหภาพฯ 

สองคนฆา่ตวัตายเพ่ือประท้วงบ.ซมัซงุอิเลก็โทรนิกส์เซอร์วิสในเดือนตลุาคม 2556 

และเดือนพฤษภาคม 2557 ตามล�าดบั ในท่ีสดุในเดือนมิถนุายน 2557 สหภาพ-

แรงงานก็ประสบความส�าเร็จในการเจรจาเบือ้งต้นกบับ.ซมัซงุอิเลก็โทรนิกส์เซอร์วิส 

ถึงแม้เนือ้หาของข้อตกลงท่ีเป็นทางการจะท�าขึน้โดยตวัแทนจากบริษัทคู่สญัญา 

____________________
4 ภายใต้กฎหมายการคุ้มครองลกูจ้างของบริษัทตวัแทน บริษัทนายจ้างต้องจ้างลกูจ้างชัว่คราว

จากบริษัทตัวแทนโดยตรง (จ้างเป็นพนักงานประจ�า) หลังจากเขาท�างานเกินสองปีแล้ว 

ไม่เช่นนัน้จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดงักล่าว (วรรค 6-2) หวัข้อความสมัพนัธ์สามฝ่ายในการ

จ้างงานกลายเป็นเร่ืองท่ีมีคนให้ความสนใจ โดยปัญหาคือ “การจ้างลกูจ้างชัว่คราวผา่นบริษัท

ตวัแทนเพ่ือท�างานในบริษัทท่ีจ้างตวัแทนอีกทีหนึง่” นัน้นบัเป็นการจ้างงานชัว่คราวท่ีผิดกฎหมาย

หรือไม ่โดยเฉพาะอยา่งย่ิงตัง้แตต้่นทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543-2552) เป็นต้นมา สหภาพแรงงาน

ท่ีเป็นตวัแทนลกูจ้างชัว่คราวในบริษัทท่ีจ้างตวัแทนจดัหางานของพวกเขาอีกทีนัน้ได้ฟ้องศาล

หลายครัง้เพ่ือเรียกร้องให้บริษัทท่ีจ้างตวัแทนจดัหางานท�าตามกฎหมายการคุ้มครองลกูจ้างของ

บริษัทตวัแทน



88

แตก็่จะไมเ่ป็นผลถ้าไมไ่ด้รับการยินยอมจากบ.ซมัซงุอิเลก็โทรนิกส์เซอร์วิส ตวัอยา่ง

เนือ้หาของข้อตกลงเชน่ การตกลงเพ่ิมคา่จ้างและจดัตัง้ระบบพืน้ฐานคา่จ้างซึง่จะ

ท�าได้ก็ต่อเม่ือซัมซุงปรับราคางานตามสัญญา เป็นต้น ข้อตกลงดังกล่าวยัง

ครอบคลมุเร่ืองมาตรการการปกป้องสิทธิในการท�ากิจกรรมของสหภาพแรงงาน 

เชน่ การให้สมาชิกสหภาพฯ หยดุงานไปท�ากิจกรรมของสหภาพฯ และการจ้างคน

ท่ีถกูปลดออกจากงานเข้ามาท�างานอีกครัง้ น่ีคือกรณีศกึษาแรกท่ีผู้ ใช้แรงงานใน

กลุม่บริษัทซมัซงุสรุปข้อตกลงของกลุม่กบัฝ่ายบริหารได้

ในกรณีนี ้สหภาพแรงงานได้พยายามสร้างและขยายอ�านาจเชิงองค์กรของตน

ผ่านการวางกรอบข้อเรียกร้องและต่อสู้ ในบริบทท่ีว่าบริษัทประเภทแชบาลส์ 

(Chaebols) จ�าต้องมีความรับผิดชอบตอ่ลกูจ้างของตน ถงึแม้อ�านาจเชิงสถาบนั

ของสหภาพฯ จะออ่นแอมาก แตก่ารใช้ทรัพยากรอ�านาจทางสงัคมและอ�านาจทาง

อ้อมมีสว่นให้หนว่ยงานประสบความส�าเร็จในการท�าข้อตกลงกลุม่ได้





ลูกจ้างที่ท�คำวามสะอาดพื้นำที่ของมหาวิทยาลัย
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1) การจ้างงานและสภาพการจ้าง

ลกูจ้างท่ีท�าความสะอาดและภารโรงซึง่มีจ�านวนประมาณ 1.1 ล้านคน นบัเป็นกลุม่

ผู้ ใช้แรงงานท่ีได้คา่จ้างซึง่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัห้าในปี 2552 (Kwon 2557) ใน

เชิงภมิูศาสตร์นัน้ โดยทัว่ไปแล้วลกูจ้างท่ีท�าความสะอาดคือผู้หญิงวยักลางคนถงึ

วยัชราในเกาหลีใต้ ในปี 2556 การส�ารวจสถิตกิารจ้างงานระดบัภมิูภาคซึง่จดัท�า

โดยส�านกังานสถิตแิหง่ชาตแิสดงให้เหน็วา่สดัสว่นของผู้หญิงท่ีเป็นแมบ้่านท�าความ

สะอาดอยู่ท่ี 71.9 เปอร์เซ็นต์ และอายเุฉลี่ยอยู่ท่ี 60.3 ปี5 การจ้างคนท�าความ

สะอาดและภารโรงในอาคารถกูแทนท่ีด้วยการจ้างบริษัทตวัแทนในช่วงแรกของ

ทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ท�าให้เกิดความไมม่ัน่คงในความสมัพนัธ์การ

จ้างงาน การส�ารวจชิน้เดียวกนันีพ้บว่า 69.7 เปอร์เซ็นต์ของคนท�าความสะอาด

เป็นลกูจ้างชัว่คราว และ61 เปอร์เซ็นต์ของลกูจ้างชัว่คราวเหลา่นัน้มาจากบริษัท

จดัหางาน เวลาท�างานโดยเฉลี่ยของพวกเขาอยู่ท่ี 35.5 ชัว่โมงต่ออาทิตย์และ

รายได้ต่อเดือนเฉลี่ยเท่ากับ 869,000 วอน ซึ่งใกล้เคียงกับค่าจ้างขัน้ต�่าตาม

กฎหมาย (1,015,740 วอน ตอ่เวลาท�างาน 40 ชัว่โมง/อาทิตย์) ในปีท่ีท�าการส�ารวจ

ในเกาหลใีต้ คา่จ้างขัน้ต�า่ตามกฎหมายบงัคบัใช้ในปี 2531 ซึง่เป็นผลลพัธ์บางสว่น

____________________
5 ในการส�ารวจนี ้“ลกูจ้างท�าความสะอาดและภารโรง” หมายรวมถึงเจ้าหน้าท่ีกวาดถนนและ

ภารโรงท่ีท�างานภายในอาคารของเจ้าของสถานท่ี
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จากการประท้วงขนาดใหญ่ของสหภาพแรงงานในปลายทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 

2523-2532) คา่จ้างขัน้ต�่าตอ่ปีถกูก�าหนดโดยรัฐบาลหลงัจากได้รับข้อเสนอจาก

คณะกรรมการค่าจ้างขัน้ต�่า ซึง่มีสมาชิกเป็นตวัแทนผู้ ใช้แรงงานและลกูจ้างและ

ผู้เช่ียวชาญซึง่ดแูลผลประโยชน์สาธารณะเร่ืองพืน้ฐานความเทา่เทียมกนั ในขณะท่ี

คณะกรรมการคา่จ้างขัน้ต�า่เป็นคณะกรรมการสามฝ่ายและเป็นอิสระในทางทฤษฎี 

แต่ในทางปฏิบตัิแล้วผู้ เช่ียวชาญเป็นผู้น�าในการแก้อตัราค่าจ้างขัน้ต�่าและได้รับ

อิทธิพลสงูจากนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล

อตัราสว่นของคา่จ้างรายชัว่โมงในปี 2556 ตัง้แตร่ะดบัต�่าสดุถงึระดบัเฉลี่ยคือ 35 

เปอร์เซน็ต์ เม่ือเปรียบเทียบกนัแล้ว คา่จ้างขัน้ต�่าในเกาหลีใต้อยูใ่นระดบัคอ่นข้าง

ต�า่เม่ือดจูากความจริงท่ีวา่ประเทศสว่นใหญ่ก�าหนดให้คา่จ้างขัน้ต�า่อยูท่ี่ประมาณ 

40 เปอร์เซน็ต์โดยเฉลี่ย (ILO 2551: 47)

ลกัษณะอีกประการของคา่จ้างขัน้ต�า่ตามกฎหมายของเกาหลใีต้คือ อตัรานีถื้อเป็น

ค่าจ้าง “มาตรฐาน” ของลกูจ้างชัว่คราวอย่างผู้ รับจ้างท�าความสะอาด รายงาน

ฉบบัหนึ่งระบวุ่าในบรรดาลกูจ้างท่ีได้รับค่าจ้างเป็นชัว่โมงนัน้ มีผู้ ท่ีได้รับค่าจ้าง

เป็นจ�านวนใกล้เคียงกบัคา่จ้างขัน้ต�่าอยูท่ี่ 32.7 เปอร์เซน็ต์ ในขณะท่ีผู้ ท่ีได้คา่จ้าง

ขัน้ต�่าจริงๆ และท่ีได้น้อยกวา่นัน้อยูท่ี่ 23.8 เปอร์เซน็ต์ (Kim 2556: 22)

หลงัจากสหพนัธ์สหภาพแรงงานเกาหลี (KTCU) เข้ามามีส่วนในการท�างานกบั

คณะกรรมการคา่จ้างขัน้ต�่าในปี 2543 สหพนัธ์ฯ ได้เรียกร้องให้เพ่ิมคา่จ้างขัน้ต�่า

ขึน้เป็นจ�านวนมากถงึ 50 เปอร์เซน็ต์จากรายได้เฉลี่ยของผู้ใช้แรงงานทัง้หมด โดย

เร่ิมแรกได้มีการรณรงค์เร่ืองคา่จ้างขัน้ต�่าโดยสหพนัธ์สหภาพแรงงานเกาหลแีละมี

การยืนชมุนมุท่ีด้านหน้าท่ีท�าการของคณะกรรมการคา่จ้างขัน้ต�า่ และ/หรือท่ีท�าการ

ของสหพนัธ์นายจ้างเกาหล ีหลงัจากปี 2545 สหภาพแรงงานหลายแหง่หาหนทาง

ในการรวมกลุม่ลกูจ้างชัว่คราวและพนกังานในสถานประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดย่อม เช่น ศนูย์ของสหพนัธ์สหภาพแรงงานเกาหลีในภมิูภาคและเครือข่าย 

สหภาพของวยัรุ่น และสหภาพแรงงานหญิงเกาหลไีด้ใช้วาระคา่จ้างขัน้ต�่าเพ่ือรวม
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กลุ่มลกูจ้างดงักล่าว สหภาพฯ เหล่านีป้ระกาศให้สาธารณะทราบถึงสภาพการ

ท�างานของผู้ใช้แรงงานท่ีได้คา่จ้างต�่าเป็นประจ�า และเรียกร้องให้ลกูจ้างมีคา่จ้าง

ท่ีสงูขึน้ และ/หรือ ได้รับเบีย้เลีย้งตามท่ีระบใุนการส�ารวจท่ีเน้นไปท่ีกลุม่ผู้ได้คา่จ้าง

ต�่า บอกเลา่เร่ืองราวเก่ียวกบัคา่จ้างขัน้ต�่าและสงัเกตการณ์ในสถานประกอบการ

วา่ด�าเนินงานตามระบบคา่จ้างขัน้ต�่าหรือไม่ หลงัจากก�าหนดระบบคา่จ้างขัน้ต�่า

เป็นวาระเพ่ือจดัการกบัปัญหาท่ีลกูจ้างชัว่คราวส่วนใหญ่เคยประสบพบเจอใน

ตลาดแรงงานแล้ว การรณรงค์เร่ืองนีจ้งึได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคมและการเมือง

ทัว่ไปในระดบักว้าง

2) การจดัตัง้ผู้ใช้แรงงาน

ในปี 2552 กลุ่มโซลแอนด์จายองกีโลคลั (Seoul & Gyeonggi Local) ซึง่สงักดั

สหภาพแรงงานการบริการสาธารณะเกาหลีได้จัดการรณรงค์ขององค์กรซึ่งมี

เป้าหมายท่ีลกูจ้างท�าความสะอาดภายในมหาวิทยาลยัในกรุงโซล โดยจดังาน

ร่วมกบัสหพนัธ์สหภาพแรงงานเกาหล ี(KTCU) และกลุม่ประชาสงัคมหลากหลาย

รวมทัง้องค์กรของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ก่อนหน้านัน้ กลุ่มโซลแอนด์- 

จายองกีโลคลัมกัจดัการรวมตวัของลกูจ้างชัว่คราวเม่ือพวกเขามีปัญหาท่ีสถาน

ประกอบการและพวกเขาจะมาท่ีหนว่ยงานเพ่ือขอค�าปรึกษา ตัง้แตก่ลางทศวรรษ 

2000 (พ.ศ. 2543-2552) ทางกลุม่ได้สะสมประสบการณ์จากการรวมตวัลกูจ้าง

ท�าความสะอาดในมหาวิทยาลยั ซึ่งเป็นสถานท่ีมีเง่ือนไขซึ่งเอือ้ต่อการรวมตวั 

กล่าวคือ การเข้าถึงและการคุยกับผู้ ใช้แรงงานท�าได้ค่อนข้างง่าย และได้แรง

สนบัสนนุจากกลุม่นกัศกึษาท่ีเป็นนกัเคลื่อนไหวด้วย ขัน้ตอนการรวมตวัดงักลา่ว

ประสบความส�าเร็จแตค่อ่นข้างเงียบ และเพราะประสบการณ์นี ้สหภาพแรงงาน

จงึได้พฒันากลยทุธ์ขึน้มาดงันี ้

คูมื่อท่ีได้รับการพฒันาขึน้เพ่ือการรวมตวัแสดงให้เหน็ศกัยภาพการเรียนรู้ท่ีล�า้หน้า

ของสหภาพแรงงาน ในการท�ารณรงค์ครัง้นี ้การเรียกร้องค่าจ้างขัน้ต�่าท่ีสงูขึน้

กลายเป็นวาระท่ีส�าคญัท่ีสดุ เน่ืองจากอตัราคา่จ้างของผู้ใช้แรงงานเหลา่นัน้มกัถกู
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ก�าหนดให้เกือบจะเทา่กบัคา่จ้างขัน้ต�่า การขึน้คา่จ้างขัน้ต�่าจงึกระทบกบัพวกเขา

โดยตรง ส�าหรับลกูจ้างท�าความสะอาด การเข้าร่วมการรณรงค์นีเ้ก่ียวข้องกบัการ

รวมตวัเป็นกลุ่มเพ่ือต่อรองให้มีการขึน้ค่าจ้างสงูขึน้ ดงันัน้พวกเขาจึงกลายเป็น

ฝ่ายท่ีกระตือรือร้นมากท่ีสุดและเป็นกลุ่มท่ีมีจ�านวนมากท่ีสุดท่ีท�าการรณรงค์

คา่จ้างขัน้ต�่า

กลุ่มโซลแอนด์จายองกีโลคลัก้าวไปอีกขัน้มากกว่าการเรียกร้องขึน้ค่าจ้างขัน้ต�่า 

ในปี 2554 สหภาพแรงงานเรียกร้องให้ขึน้คา่จ้างของลกูจ้างท�าความสะอาดเป็น 

50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างเฉลี่ยของชาติ ถึงแม้สหพนัธ์สหภาพแรงงานเกาหลีจะ

ผลกัดนัข้อเรียกร้องเดมินีท้กุปีมาตัง้แตปี่ 2543 แตก็่ไมไ่ด้รับการพิจารณาในฐานะ

ปัญหาในทางปฏิบตัขิองคณะกรรมการคา่จ้างขัน้ต�่า กลุ่มโซลแอนด์จายองกีโลคลั

พยายามท�าให้ข้อเรียกร้องดงักลา่วเป็นความจริงโดยการรวมหวัข้อนีเ้ข้าไปในการ

ต่อรองขององค์กร ในวันท่ี 8 มีนาคม 2554 ลูกจ้างท�าความสะอาดในพืน้ท่ี

มหาวิทยาลยัซึง่มีสหภาพแรงงานได้เดินประท้วงซึง่ตรงกบัวนัผู้หญิงสากลพอดี

และพวกเขาได้ย่ืนข้อเรียกร้องร่วมกนัเร่ืองการขึน้ค่าจ้าง ซึง่เหมือนกบัท่ีสหพนัธ์

สหภาพแรงงานเกาหลีเรียกร้องให้ขึน้ค่าจ้างขัน้ต�่า น่ีคือการต่อสู้ ท่ีขยายอ�านาจ

ทางสงัคมของสหภาพแรงงานผา่นการวางกรอบข้อเรียกร้องท่ีด�าเนินไปพร้อมๆ กบั

การตอ่ต้านการเลือกปฏิบตัทิางเพศ

เพราะการตอ่สู้ เหลา่นี ้ผู้ รับจ้างท�าความสะอาดจงึได้คา่จ้างเพ่ิมซึง่มากกวา่ระดบั

ค่าจ้างขัน้ต�่าตามกฎหมายเป็นครัง้แรก และการขึน้ค่าจ้างครัง้นีส้่งผลให้คณะ

กรรมการคา่จ้างขัน้ต�า่ตดัสนิใจขึน้คา่จ้างขัน้ต�า่จ�านวนหนึง่แก่ผู้ใช้แรงงานโดยรวม

ในเดือนกรกฎาคม 2554 
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ตาราง 1 คูมื่อการรวมกลุม่ผู้ รับจ้างท�าความสะอาดในมหาวิทยาลยั

ขัน้ตอนท่ี กิจกรรม

1 เลือกมหาวิทยาลยัเปา้หมาย

2
เย่ียมชมห้องสนัทนาการของผู้ รับจ้างท�าความสะอาด และ

สมัภาษณ์เพ่ือส�ารวจเร่ืองสภาพการท�างาน

3 เย่ียมชมห้องสนัทนาการของผู้ รับจ้างท�าความสะอาด (เม่ือจ�าเป็น)

4
ระบตุวัผู้ ท่ีนา่จะเป็นผู้น�าได้ และสร้างความมัน่ใจในกลุม่ผู้ รับจ้าง

ท�าความสะอาด

5 จดัประชมุเป็นประจ�ากบัผู้น�าและท�าให้พวกเขาเป็นกลุม่ก่อน

6
จดัตัง้หนว่ยงาน (สหภาพแรงงาน) และรวบรวมใบสมคัรเข้า

สหภาพฯ ในท่ีสาธารณะ

7
ซกัถามนายจ้างท่ีเซน็สญัญากบัตวัแทนจดัหางาน (มหาวิทยาลยั) 

และบริษัทตวัแทนเพ่ือท�าการเรียกร้อง

8
สรุปข้อตกลงและประกนัสทิธิในการท�ากิจกรรมของผู้ รับจ้าง

ท�าความสะอาดในฐานะสมาชิกสหภาพแรงงาน

9
ขยายการรณรงค์แบบกลุม่ไปยงัผู้ใช้แรงงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลยั

ท่ียงัไมมี่การรวมกลุม่

ที่มา สหภาพแรงงานการบริการสาธารณะ (2556)

การรณรงค์ของกลุ่มโซลแอนด์จายองกีโลคลัเป็นตวัอย่างท่ีดีซึง่แสดงให้เห็นการ

เคารพในพลงัและการขยายความเป็นหนึง่เดียวของสมาชิกสหภาพแรงงานออกไป

ในวงกว้างได้ดงัต่อไปนี ้ประการท่ีหนึ่ง ผู้ รับจ้างท�าความสะอาดซึ่งเป็นหญิงวยั

กลางคนและวยัชราและมีต�าแหน่งท่ีต�่าท่ีสดุในสหภาพแรงงานรวมถึงในสงัคม

สามารถเรียกร้องสิ่งท่ีพวกเขาต้องการได้ สหภาพแรงงานมอบการศึกษาเป็น
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หลกัสตูรแก่พวกเขาซึง่เน้นท่ีการสร้างความเคารพในตนเองและความเป็นผู้น�า โดย

การประกาศวา่ “พวกเราไมใ่ชว่ิญญาณ” ลกูจ้างดงักลา่วได้เปิดโปงประสบการณ์

การถูกกดข่ีและแบ่งแยกชนชัน้เพราะเพศสภาพ อายุ และสถานะการจ้างงาน

ซึง่เป็นตวัตดัสนิอตัราคา่จ้างของพวกเขา ลกูจ้างท�าความสะอาดได้ก้าวขึน้มาตอ่สู้

เพ่ือการมีการงานท่ีดีซึ่งให้ค่าจ้างเพ่ือด�ารงชีวิตและศกัดิ์ศรี และได้กลายเป็น 

กลุม่คนท่ีมีความศรัทธาอย่างแรงกล้า ลกูจ้างหญิงในวยัห้าสิบหรือหกสิบเหลา่นี ้

ได้เย่ียมสถานท่ีท�างานใกล้ๆ และพบปะกบัลกูจ้างท�าความสะอาดคนอ่ืนๆ และ

ชกัชวนให้พวกเขาเข้าร่วมสหภาพแรงงาน โดยเล่าประสบการณ์ท่ีได้รับชยัชนะ

ในฐานะสมาชิกสหภาพแรงงาน

ประการท่ีสอง สหภาพแรงงานได้เปิดประตแูละกระตุ้นให้องค์กรท่ีเคลื่อนไหวทาง

สงัคมตา่งๆ รวมทัง้กลุม่นกัเรียนและนกัสทิธิมนษุยชนให้เข้าร่วมการรณรงค์ตัง้แต่

แรกเร่ิม สหภาพแรงงานการบริการสาธารณะเกาหลีซึง่เป็นหน่วยงานท่ีกลุ่มโซล-

แอนด์จายองกีโลคลัสงักดัอยู่ได้จดัการรณรงค์ท่ีใช้ช่ือว่า “สิทธิการเข้าถึงอาหาร 

อุน่ๆ” เพ่ือสนบัสนนุการตอ่สู้ของผู้ รับจ้างท�าความสะอาด6 ซึง่เป็นความพยายาม

ส่วนหนึ่งในการเอาชนะการขาดแคลนทรัพยากรของสหภาพแรงงานรวมทัง้การ

สร้างความสามคัคีในสงัคมเพ่ือปกปอ้งสทิธิของผู้ใช้แรงงาน7 การท�างานของกลุม่

พนัธมิตรนี ้ท�าให้อ�านาจทางสงัคมของกลุ่มโซลแอนด์จายองกีโลคลัเพ่ิมขึน้หลาย

เทา่ตวั

____________________
6 ผู้ รับจ้างท�าความสะอาดต้องน�าอาหารกลางวนั (ปกติคือข้าวเย็นๆ) ไปทานในห้องน�า้หรือ

ในเพิงเพราะไม่มีการจดัอาหารกลางวนัหรือมมุสนัทนาการให้พวกเขา การรณรงค์เร่ือง “สิทธิ

การเข้าถงึอาหารอุน่ๆ” ได้เปิดโปงเร่ืองสภาพการท�างานท่ีป่าเถ่ือนเหลา่นี ้และเรียกร้องวา่บริษัท

ผู้ จ้างตวัแทนจดัหางาน (เจ้าของอาคาร) ควรมอบมมุสนัทนาการท่ีเหมาะสมและสิง่อ�านวยความ

สะดวกท่ีปลอดภยัในสถานท่ีท�างานแก่พวกเขาด้วย การเรียกร้องนีส้่งผลให้เกิดการปรับปรุง

กฎหมายความปลอดภยัและสขุภาพในการท�างานในปี 2554 ซึง่บงัคบัให้บริษัท (ท่ีจ้างตวัแทน

จดัหางาน) มอบสิง่อ�านวยความสะดวกท่ีถกูสขุลกัษณะแก่ลกูจ้างของตวัแทนจดัหางาน 
7 เม่ือการรณรงค์ด�าเนินไปเร่ือยๆ จ�านวนผู้จดังานท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ�าเพ่ิมขึน้จาก 3 คนในปี 

2552 เป็น 7 คนในปี 2556
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ประการท่ีสาม เป้าหมายของการรณรงค์คือการได้มาซึ่งอ�านาจต่อรองร่วมของ

กลุ่มคนในการเรียกร้องต่อบริษัทท่ีจ้างตวัแทนจดัหางาน เช่น มหาวิทยาลยั ซึง่

เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลยัต้องตกลงกบัตวัแทนจดัหางานให้ได้ก่อนท่ีผู้ รับจ้าง

ท�าความสะอาดจะได้ขึน้คา่จ้าง ในตอนแรกนัน้ มหาวิทยาลยัปฏิเสธท่ีจะตอ่รอง

กบัพวกเขาเพราะพวกเขาไม่ใช่พนกังานในระบบท่ีลงนามในสญัญาจ้างงานกบั

มหาวิทยาลยั ผู้ รับจ้างท�าความสะอาด ร่วมกบันกัศกึษาและผู้ เข้าร่วมการรณรงค์ 

จงึประกาศให้สาธารณะรับรู้ถงึสภาพการท�างานท่ีย�่าแยแ่ละความรับผิดชอบของ

เจ้าหน้าท่ีมหาวิทยาลยั และมกัท�ากิจกรรมโดยใช้สถานท่ีภายในมหาวิทยาลยัเป็น

เวที จากการตอ่สู้อยา่งไมล่ดละนี ้พวกเขาได้รับท�าข้อตกลงกบับริษัทผู้ จ้างตวัแทน

จดัหางานมากขึน้เร่ือยๆ ถึงแม้ข้อตกลงทกุข้อจะไม่ได้รับการเขียนขึน้อย่างเป็น

ทางการก็ตาม

จากเหตผุลข้างต้น สมาชิกของกลุ่มโซลแอนด์จายองกีโลคลัจงึเพ่ิมขึน้จาก 650 คน 

ในปี 2549 เป็นมากกวา่ 2,700 คนในปี 2558 กรณีศกึษานีแ้สดงให้เหน็วา่แม้แต่

ผู้ ใช้แรงงานท่ีออ่นแอมากท่ีสดุก็มีความกระตือรือร้นและเข้มแข็งขึน้ได้เพราะการ

แสวงหาสิทธิของพวกเขาผ่านการใช้ศกัยภาพการเรียนรู้และวางกรอบการท�า

กิจกรรม และเป็นอีกครัง้ท่ีเราได้เรียนรู้วา่อ�านาจเชิงองค์กรสามารถสร้างขึน้มาใหม่

ได้และท�าให้เพ่ิมขึน้ได้โดยวิธีการท่ีหลากหลาย ถึงองค์กรจะมีอ�านาจเชิงสถาบนั

ท่ีออ่นแอก็ตาม



การวิเคำราะห์เชิงเปรียบเทียบและปัจจัยคำวามส�เร็จ
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1) ความเหมือน

ดงัท่ีได้กลา่วถงึแล้ว การเปลี่ยนแปลงความสมัพนัธ์ระหวา่งภาคธรุกิจหรือองค์กร

กบัการจ้างงานนัน้ท�าให้อ�านาจของสหภาพแรงงานออ่นแอลง โดยเฉพาะอยา่งย่ิง

อ�านาจเชิงโครงสร้าง อ�านาจของผู้ ใช้แรงงานท่ีรวมตวักนัเป็นกลุ่มจึงถกูท้าทาย

เป็นสองเทา่ ในทางตรง อ�านาจการตอ่รองในท่ีท�างานของพวกเขาออ่นแอลง ซึง่

อีกนยัหนึ่งคืออ�านาจเชิงโครงสร้างนัน่เอง ในทางอ้อม รากฐานการเป็นตวัแทน

ชนชัน้ของผู้ใช้แรงงานนัน้ถกูกดัเซาะ (อ�านาจเชิงองค์กร/อ�านาจทางสงัคม)

ย่ิงไปกวา่นัน้ นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย และการท�างานของศาลยงัมีสว่นท�าให้

อ�านาจเชิงสถาบันของสหภาพแรงงานอ่อนแอลงโดยการลงโทษผู้ ใช้แรงงาน

ท่ีปกป้องสิทธิของพวกเขานอกสถานท่ีท�างาน เช่น ลกูจ้างภายในความสมัพนัธ์

สามฝ่ายในการจ้างงานไมส่ามารถท�ากิจกรรมการเคลื่อนไหวใดๆ ในบริษัทท่ีจ้าง

ตวัแทนจัดหางานได้ ทัง้ๆ ท่ีเป็นสถานท่ีท�างานของพวกเขา มีตวัอย่างเกิดขึน้ 

กล่าวคือ ศาลเคยตดัสินว่าการท่ีสมาชิกสหภาพแรงงานเรียกร้องขอต่อรองกับ

บริษัทหรือร่วมกิจกรรมท่ีต่อต้านบริษัทเป็นการกระท�าท่ี “ขดัขวางการท�าธุรกิจ” 

ตามกฎหมาย ในขณะท่ีบริษัทท่ีจ้างตวัแทนจดัหางานสามารถใช้อ�านาจในการไม่

ต่อสญัญา ซึ่งส่งผลให้เกิดการเลิกจ้างลกูจ้างคู่สญัญา แต่การรวมพลงัต่อต้าน

บริษัทดงักลา่วกลบัไมส่ามารถท�าได้ในเกาหลีใต้
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เม่ือต้องเผชิญกบัความท้าทายเหลา่นี ้สหภาพแรงงานในเกาหลีใต้จงึได้พยายาม

เปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรเพ่ือเพ่ิมอ�านาจเชิงองค์กร จากกรณีศกึษาข้างต้น จะ

เห็นวา่การรวมกลุม่ผู้ ใช้แรงงานจากสหภาพแรงงานในภาคอตุสาหกรรมท่ีเกิดขึน้

ใหม่ได้ประโยชน์มากกว่า สหพนัธ์สหภาพแรงงานโลหะเกาหลี (KMWU) และ

สหพนัธ์สหภาพแรงงานการบริการสาธารณะมอบวตัถดุิบและทรัพยากรมนษุย์

ในการรวมกลุม่ลกูจ้างชัว่คราวและสนบัสนนุการท�าการตอ่รองของพวกเขา โดย

เฉพาะอย่างย่ิง กลุ่มโซลแอนด์จายองกีโลคลัท่ีได้พฒันากลยทุธ์การรวมกลุม่คน 

ในชุมชน เน่ืองจากมีเป้าหมายพฒันางานและชีวิตของคนในชุมชนมากกว่าใน

สถานประกอบการแห่งใดแห่งหนึ่ง ถึงแม้ลกูจ้างชัว่คราวจะถูกให้ออกจากงาน

ในบริษัทหนึ่ง พวกเขาจะได้งานท�าในบริษัทซึง่อยู่ในตลาดแรงงานเดียวกนัและ

สภาพการท�างานจะคล้ายคลงึกบับริษัทท่ีผา่นมาของเขา ดงันัน้ สหภาพแรงงาน

ในชมุชนซึง่มุง่ท่ีจะรวมตวัผู้ ใช้แรงงานในระดบัท้องถ่ินมากกวา่ภายในบริษัทและ

หาทางปรับปรุงมาตรฐานของสภาพการท�างานในชมุชนให้มีความยืดหยุ่นด้าน

การด�าเนินงานมากขึน้

นอกจากนี ้ยงัควรกลา่วถึงความพยายามและประสบการณ์ของสหภาพแรงงาน

ซึง่ด�าเนินงานอยู่ในเกาหลีใต้ในการรวมกลุ่มผู้ จ้างชัว่คราวเป็นเวลาหลายปีซึง่มี

สว่นท�าให้ศกัยภาพการเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสหภาพฯ เข้มแข็งขึน้ ขัน้ตอน

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานมอบประสบการณ์การท�ากิจกรรมเพ่ือ

ปกป้องสิทธิของตนเป็นครัง้แรกแก่ผู้ ใช้แรงงานท่ีไม่สงักดักลุ่มใดๆ ตวัอย่างเช่น 

ผู้ รับจ้างท�าความสะอาด ซึง่ปรกตแิล้วเป็นหญิงวยักลางคนถงึวยัชรา เพราะความคดิ

ท่ีว่าผู้หญิงเป็นผู้ดูแลเป็นล�าดบัแรก และเป็นเสาหลกัของครอบครัวเป็นล�าดบั

ท่ีสอง งานของผู้หญิงส่วนใหญ่จึงมกัไม่มัน่คงและถกูลดคณุค่า จึงยตุิธรรมแล้ว

ท่ีพวกเขาจะได้รับค่าจ้างและมีสภาพการท�างานในระดบัต�่า ไม่เพียงนายจ้าง

เทา่นัน้ แตส่มาชิกของสหภาพแรงงานท่ีมีอยูส่ว่นใหญ่มกัมีความคดิแบง่แยกชนชัน้

เช่นนีก้ับลูกจ้างชั่วคราวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ท่ีไม่ยุติธรรมใน

สถานท่ีท�างานได้เปลีย่นไปทีละนิดผา่นการรวมตวักนั ในเกาหลใีต้ ค�าขวญัท่ีได้รับ

ความนิยมมากท่ีสดุของสมาชิกสหภาพแรงงานคือ “ผู้ ใช้แรงงานก็คือคน! เรา
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ต้องการมีชีวิตอยา่งคนทัว่ไป!” สหภาพแรงงานคือเคร่ืองยนต์ท่ีมอบความเช่ือมัน่

ในตนเองและการตระหนกัถึงคณุคา่ของตนเองในฐานะสิ่งท่ีต้องออกแรงปกปอ้ง

แก่ผู้ ใช้แรงงานท่ีไม่มีปากเสียงซึง่ได้ผลมากท่ีสดุ การใช้ประโยชน์จากศกัยภาพ

การเรียนรู้เหลา่นีไ้ปท�ากิจกรรมของสหภาพฯ เช่น การให้การศกึษาเร่ืองสหภาพ-

แรงงานและการเสริมสร้างพลงัของผู้ใช้แรงงานเป็นเร่ืองจ�าเป็นอยา่งย่ิงในการสร้าง

และบริหารอ�านาจเชิงองค์กร

นอกจากนี ้การมอบเวทีแก่ผู้ ใช้แรงงานเพ่ือการท�ากิจกรรมการปกป้องสิทธิของ

ตนเองต้องกลายเป็นวาระท่ีส�าคญัท่ีสดุ ดงัเช่นท่ีกรณีศกึษาทัง้สองเร่ืองได้แสดง

ให้เห็น การขึน้ค่าจ้างขัน้ต�่าและการสงัเกตการณ์เร่ืองกฎหมายแรงงานท�าได้

คอ่นข้างงา่ย แตส่ิง่ท่ีจ�าเป็นคือการตอ่รองท่ีมีน�า้หนกัเพ่ือปรับปรุงสภาพการท�างาน 

ไมว่า่ผู้ใช้แรงงานจะมีสถานะการจ้างงานแบบไหนและเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

ระดบัใด ข้อเรียกร้องเหล่านีจ้ะท�าให้ฐานของอ�านาจเชิงองค์กรของผู้ ใช้แรงงาน

แข็งแกร่งขึน้และสามารถสร้างรากฐานท่ีเข้มแข็งในการรวมตวักบัผู้ ใช้แรงงานท่ี

ไม่สงักดักลุม่ใด ซึง่เป็นผู้ ใช้แรงงานสว่นใหญ่ในห่วงโซ่การผลิตโลก ในกรณีของ 

บ.ซมัซงุอิเลก็โทรนิกส์เซอร์วิส สหภาพแรงงานได้พยายามตดิตัง้ระบบฐานคา่จ้าง

และลดการใช้ระบบคา่จ้างท่ีขึน้กบัความสามารถในการท�างาน ซึง่ท�าให้อ�านาจเชิง

องค์กรเข้มแข็งขึน้ กรณีศึกษาของเกาหลีใต้นีแ้สดงให้เห็นว่าผลประโยชน์เร่ือง

ตลาดแรงงาน เชน่ การขึน้คา่จ้างขัน้ต�่าและการจดัเวทีให้ผู้ ใช้แรงงานท�ากิจกรรม

การเคลื่อนไหวโดยทัว่ไปนัน้สามารถเพ่ิมอ�านาจการตอ่รองและอ�านาจทางสงัคม

ของสหภาพแรงงานได้ ดงันัน้ การวางกรอบความต้องการก่อนการน�าเสนอแก่ผู้ใช้

แรงงานและสมาชิกของสหภาพแรงงานจงึเป็นเร่ืองส�าคญัในการสะสมทรัพยากร

ของสหภาพแรงงาน

2) ความแตกต่าง

ความสมัพนัธ์สามฝ่ายในการจ้างงานท่ีเพ่ิงเกิดขึน้ได้ท้าทายทรัพยากรอ�านาจของ

สหภาพแรงงานในหลายๆ ด้านอยา่งแท้จริง ในความสมัพนัธ์ของภาคอตุสาหกรรม
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แบบดัง้เดิมนัน้ สถาบนัจะได้รับการจดัตัง้ขึน้โดยมีการท�างานเก่ียวกบัมาตรฐาน

ความสมัพนัธ์ของการจ้างงานและบริษัทท่ีมีขอบเขตจ�ากดั อ�านาจของบริษัทท่ี

จ้างตวัแทนจดัหางานในการควบคมุสภาพการท�างานของลกูจ้างมกัไมค่อ่ยได้รับ

การท้าทายจากกลุ่มลกูจ้าง ย่ิงไปกว่านัน้ การแบ่งงานของลกูจ้างภายในบริษัท

มกัท�าให้ผู้ใช้แรงงานยอมรับสภาพการท�างานท่ีแบง่ชนชัน้เสยีเอง ซึง่เป็นอนัตราย

ตอ่ทรัพยากรอ�านาจเชิงองค์กรและอ�านาจเชิงโครงสร้างของสหภาพแรงงาน

การอ�านวยความสะดวกในการเจรจาตอ่รองร่วมกบับริษัทผู้ จ้างตวัแทนจดัหางาน

หรือบริษัทชัน้น�าในหว่งโซก่ารผลติอาจเป็นวิธีท่ีได้ผลท่ีสดุในการจดัการกบัปัญหา

เหลา่นี ้จากกรณีศกึษาทัง้สองกรณี สหภาพแรงงานได้พยายามต่อรองกบับริษัท

ผู้ จ้างตวัแทนจดัหางาน โดยเน้นเร่ืองท่ีว่าบริษัทดงักล่าวเป็นนายจ้างตวัจริงของ

ผู้ ใช้แรงงานซึง่เป็นผู้ตดัสินใจเร่ืองสภาพการจ้างของพวกเขา อยา่งไรก็ตาม พลงั

การตอ่รองกลุม่ของทัง้สองกรณีนัน้มีความแตกตา่งกนัเลก็น้อย

ในกรณีของบ.ซมัซงุอิเลก็โทรนิกส์เซอร์วิสนัน้ สหภาพแรงงานเน้นจดัการกบัความ

โลภของกลุ่มบริษัทแชบาลส์ (Chaebols) ผลก�าไรจ�านวนมหาศาลของซมัซุงมี

ความแตกตา่งโดยสิน้เชิงกบัสภาพการท�างานท่ีย�่าแยข่องวิศวกรผู้ให้บริการท่ีเป็น

ลูกจ้างชั่วคราว สหภาพแรงงานยังสนับสนุนให้กลุ่มผู้ ใช้แรงงานดงักล่าวต่อสู้

เพ่ือให้ได้คา่ชดเชยส�าหรับความเสีย่งการตดิเชือ้โรคจากการท�างานด้วย โดยมีการ

วางกรอบข้อเรียกร้องและด�าเนินการตามหลกัท่ีว่าองค์กรย่อมต้องรับผิดชอบ

เร่ืองสทิธิของผู้ใช้แรงงาน





บทสรุป
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ถงึแม้ความหนาแนน่ของสหภาพแรงงานจะอยูใ่นระดบัต�า่และมีอปุสรรคหลากหลาย

ในการจดัตัง้ลกูจ้างชัว่คราวเพ่ือร่วมกนัต่อรองกบับริษัทผู้ จ้างตวัแทนจดัหางาน 

แตส่หภาพแรงงานในเกาหลใีต้ก็มีความก้าวหน้าในการเป็นตวัแทนลกูจ้างชัว่คราว

และเพ่ิมบทบาทขององค์กรในห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะอย่างย่ิง เร่ืองท่ีลกูจ้าง

ชัว่คราวรวมตวักนัสร้างฐานเสียงของตนเพ่ือแสดงความไม่พอใจท่ีคล้ายคลงึกนั

ซึง่มีตอ่สภาพการท�างานของตนเอง การใช้เครือขา่ยทางสงัคมทัว่ทัง้ระดบัในบริษัท 

การท�ากิจกรรมด้านอุตสาหกรรมโดยสมคัรใจของสมาชิกสหภาพแรงงาน แรง

สนับสนุนท่ีมีประสิทธิผลจากสหภาพแรงงานท่ีมีอยู่ และความร่วมมืออย่าง

แนน่แฟน้กบัองค์กรท่ีเคลือ่นไหวทางสงัคม นอกจากนี ้ยงัพบวา่กลยทุธ์การรวมกลุม่

ท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของผลประโยชน์ในตลาดแรงงานและการต่อรองกบันายจ้าง

หลายรายนอกขอบเขตบริษัทนัน้เกิดขึน้ในประเทศอ่ืนๆ ด้วย (Heery et al. 2547, 

Fine 2548)

กระนัน้ โครงการตา่งๆ ของสหภาพแรงงานก็ยงัไมย่ัง่ยืน หลกัๆ แล้วเพราะอ�านาจ

เชิงสถาบนัท่ีออ่นแอ นโยบายและกฎเกณฑ์ของรัฐบาลยงักระตุ้นให้ความสมัพนัธ์

เชิงอ�านาจระหวา่งฝ่ายทนุและแรงงานไม่สมดลุกนั โดยมีการลงโทษผู้ ใช้แรงงาน

ท่ีปกป้องสิทธิของพวกเขานอกขอบเขตบริษัท จึงควรมีการตกลงเร่ืองการรับ

ประกนัว่าผู้ ใช้แรงงานจะมีสิทธิการรวมตวัซึง่รวมถึงสิทธิในการนดัหยดุงานและ

สิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกับบริษัทผู้ จ้างตวัแทนจดัหางานหรือบริษัทชัน้น�า

ตา่งๆ ได้ ซึง่หมายความวา่การเข้าไปข้องเก่ียวทางการเมืองและการสร้างพนัธมิตร
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ท่ียัง่ยืนเพ่ือแก้ไขการกระจายอ�านาจระหวา่งฝ่ายทนุและแรงงานอยา่งไมส่มดลุนัน้ 

เป็นเร่ืองจ�าเป็นท่ีต้องท�าเพ่ือการสร้างอ�านาจของผู้ใช้แรงงานขึน้มาใหมอี่กครัง้
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เอลิม ยุน เป็นนกัวิจยัของศนูย์การจ้างงานและกฎหมายการประกันสงัคมใน

มหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล และหวัข้อการวิจยัของเธอเน้นเร่ืองลกูจ้างท่ีมีสถานะ

ไมแ่นน่อนและการเคลือ่นไหวทางสงัคม งานเขียนชิน้ลา่สดุของเธอคือ “Organiz-

ing across a fragmented labour force: Trade union responses to precarious 

work in Koren auto companies” ในหนงัสือ Neoliberal Capitalism and 

Precarious Work: Ethnographies of Accommodation and Resistance โดย

เอด็เวิร์ด เอลก้า 2556 



การเปลี่ยนำแปลงสหภาพแรงงานำภาคำการขนำส่ง
ผ่านำการรวมกลุ่มองคำ์กรขนำาดใหญ่
ของแรงงานำนำอกระบบในำยูกันำดา

เดฟ สปูนเนอร์ และ จอห์น มาร์ค มวานิก้า
สิงหาคม 2560

การเปลี่ยนำผ่านำของสหภาพแรงงานำ



111

• สหภาพแรงงานขนสง่และลกูจ้างทัว่ไป (ATGWU) เป็นผู้บกุเบกิการใช้ยทุธศาสตร์

การจดัตัง้โดยการเข้าไปจดัตัง้สมาชิกจ�านวนมหาศาลของสมาคมของแรงงาน

นอกระบบ ทัง้คนขบัรถมินิบสัแทก็ซ่ีและจกัรยานยนต์รับจ้าง (โบดาโบด้า) 

• การใช้อ�านาจเชิงองค์กร อ�านาจเชิงโครงสร้าง และอ�านาจเชิงสงัคมอย่างมี

ยทุธศาสตร์ท�าให้สมาชิกของสหภาพฯ เพ่ิมขึน้เป็นจ�านวนมาก การคกุคามจาก

ต�ารวจลดน้อยลง ความขดัแย้งภายในสมาคมถูกท�าให้ลดลง และสถานะของ

ลกูจ้างหญิงในภาคการขนสง่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้

• การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงานคือโครงการของ FES ซึ่งมุ่งท่ีจะชีใ้ห้เห็น

ทรัพยากรอ�านาจและศกัยภาพของสหภาพแรงงานท่ีมีสว่นท�าให้การเคลื่อนไหว

ของสหภาพฯ ประสบผลส�าเร็จ รายงานฉบบันีจ้ะเสนอกรณีศกึษาจ�านวน 6 กรณี

จากทัว่โลกท่ีจะแสดงให้เห็นว่าสหภาพแรงงานมีการเปลี่ยนผ่านจนท�าให้องค์กร

แข็งแกร่งขึน้ได้อยา่งไร



บทคัดย่อ

บทน�า

- พฒันาการของนโยบายของขบวนการแรงงานสากล

ตอ่ประเดน็แรงงานนอกระบบ

วกิฤตแิละการเร่ิมต้นใหม่ในยูกันดา

- การลม่สลายของการจ้างงานในระบบ

- ความคดิใหม่

การสร้างอ�านาจ

- กระบวนการท�างานกบักลุม่แรงงานนอกระบบ

ของสหภาพแรงงานขนสง่และลกูจ้างทัว่ไป (ATGWU)

- สมาคมคนขบัรถแทก็ซ่ีเมืองกมัปาลา (คอ็ตซา่)

- สมาคมโบดาโบด้าแหง่นครกมัปาลา (กมับ้า)

- คณะกรรมการแรงงานนอกระบบ

ผลกระทบที่เกดิขึน้

- ทกุคนมีอ�านาจเพ่ิมขึน้ 100 เปอร์เซนต์ 

- ผลกระทบของการเป็นเครือขา่ยกบัสหภาพแรงงาน

ท่ีมีตอ่ลกูจ้างหญิง

ผลที่ตามมาและความท้าทาย

- สถานะท่ีเทา่เทียมกนัของลกูจ้าง

ในระบบและนอกระบบ

- การสมานฉนัท์ระหวา่งลกูจ้างในระบบและนอกระบบ

- การเปลี่ยนผา่นสูก่ารรวมสหภาพแรงงานอยา่งเตม็ตวั

114

118

119

124

125

126

128

129

131

133

134

136

137

139

142

143

145

147



- บทบาทของสหพนัธ์แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศ (ITF) 

และเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้

- การรวมตวัผู้ใช้แรงงานของยกูนัดา

สามารถน�าไปใช้ท่ีอ่ืนได้หรือไม่

ทรัพยากรอ�านาจ

- สมาคมของแรงงานนอกระบบในภาคขนสง่

- สหภาพแรงงานขนสง่และลกูจ้างทัว่ไป (ATGWU)

- ทรัพยากรอ�านาจท่ีใช้ในการเปลี่ยนแปลง

ของสหภาพแรงงานขนสง่และลกูจ้างทัว่ไป (ATGWU)

149

152

154

155

158

160



บทคำัดย่อ



115

รายงานฉบบันีวิ้เคราะห์เร่ืองทรัพยากรอ�านาจของแรงงานนอกระบบในประเทศ

ยกูนัดาและขัน้ตอนการเปลี่ยนแปลงของสหภาพแรงงานขนสง่และลกูจ้างทัว่ไป

(ATGWU) และสมาคมของแรงงานนอกระบบต่างๆ ท่ีเข้าเป็นเครือข่ายใหม่ของ

สหภาพฯ พวกเราตรวจสอบกระบวนการจดัตัง้ ดวู่าสหภาพฯ เลือกยทุธศาสตร์

การด�าเนินงานอย่างไร พวกเขาตระหนกัถึงทรัพยากรอ�านาจท่ีเพ่ิมขึน้ตามคาด

อย่างไร และผลลพัธ์ของการรวมตวัออกมาเป็นอย่างไร นอกจากนี ้ยงัวิเคราะห์

ปัจจยัท่ีส�าคญัเบือ้งหลงัความส�าเร็จของยทุธศาสตร์ดงักลา่ว เชน่เดียวกบับทเรียน

ท่ีได้รับและความท้าทายท่ีเก่ียวข้องซึง่ยงัไม่สามารถเอาชนะได้ สหภาพแรงงาน

ขนส่งและลูกจ้างทั่วไป(ATGWU) เคยเผชิญกับสถานการณ์ท่ีสูญเสียสมาชิก

เกือบทัง้หมดไปอนัเป็นผลจากโครงการปรับโครงสร้างในทศวรรษ 1980 และการ

เปลี่ยนไปสูก่ารจ้างงานภาคเศรษฐกิจนอกระบบในอตุสาหกรรมขนสง่ ในช่วงไม่

ก่ีปีท่ีผ่านมานี ้สหภาพแรงงานขนส่งและลกูจ้างทัว่ไปได้เป็นผู้บุกเบิกในการใช้

ยทุธศาสตร์การจดัตัง้กลุม่ผู้ใช้แรงงานโดยการรวมเอาสมาชิกของสมาคมแรงงาน

นอกระบบท่ีมีสมาชิกจ�านวนมากเข้ามาเป็นเครือขา่ยของตน สมาคมท่ีโดดเดน่คือ

สมาคมคนขบัรถแท็กซ่ีมินิบสัและจกัรยานยนต์รับจ้าง (โบดาโบด้า) การจดัตัง้

แรงงานนอกระบบดงักล่าวได้ท�าให้เกิดผลกระทบอย่างมากมาย กล่าวคือ การ

คกุคามของต�ารวจต่อแรงงานนอกระบบลดลง ผลประโยชน์ท่ีมาจากการเจรจา

ร่วมกนัเพ่ิมมากขึน้ ความขดัแย้งภายในสมาคมลดลงและแรงงานหญิงในภาค

เศรษฐกิจนอกระบบมีความส�าคญัและมีสถานะดีขึน้ การขยายขนาดของสหภาพ-

แรงงานขนสง่และลกูจ้างทัว่ไปเองก็ท�าให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ  โดยเฉพาะเร่ือง
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การเปลีย่นแปลงไปสูอ่งค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีสมาชิกเตม็รูปแบบ ความจ�าเป็นในการ

ปฏิรูปขัน้ตอนการท�างานท่ีเป็นประชาธิปไตยและและตรวจสอบได้ และการรักษา

ความสมานฉนัท์ระหวา่งแรงงานทัง้ในและนอกระบบ





บทนำ�1

____________________
1 รายงานฉบบันีจ้ดัท�าขึน้โดยข้อมลูจากรายงานของการประชมุปฏิบตัิการและสมัมนาต่างๆ 

ท่ีด�าเนินการในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการ “ลกูจ้างนอกระบบของภาคส่วนการคมนาคม” 

(2556-2559) ของสหภาพแรงงานลกูจ้างภาคสว่นการคมนาคมระหวา่งประเทศ และจากการ

สมัภาษณ์ตวัแทนของสหภาพแรงงาน รายงานกิจกรรมของสหภาพแรงงาน รวมถงึการร่วมท�า

วิจยัภาคสนามเพ่ิมเตมิท่ีได้รับการสนบัสนนุจาก FES ในประเทศยกูนัดา
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พัฒนาการของนโยบายของขบวนการแรงงานสากลต่อประเด็นแรงงาน

นอกระบบ

ไมก่ี่ปีมานี ้เกิดการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ขึน้กบัมมุมองของขบวนการแรงงานสากล

ท่ีมีตอ่แรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ ถ้าให้กลา่วอยา่งตรงไปตรงมา ทศันคติ

ของสหภาพแรงงานท่ีมีอิทธิพลระหวา่งชว่งคร่ึงหลงัของศตวรรษท่ี 20 ตอ่แรงงาน

นอกระบบเป็นไปในทางท่ีว่าพวกเขาถกูมองว่าไม่ใช่ผู้ ใช้แรงงานท่ีควรจะมีสิทธิ

เหมือนผู้ ใช้แรงงานท่ีอยู่ในสหภาพแรงงาน “จริงๆ” (เน่ืองจากพวกเขาไม่ได้รับ

การยอมรับว่ามีความสัมพันธ์ในระดับท่ีสามารถท�าการเจรจาต่อรองร่วมกับ

นายจ้างได้) เพราะพวกเขาไมส่ามารถรวมตวัจดัตัง้สหภาพแรงงานได้ เขาเช่ือวา่

เศรษฐกิจนอกระบบคือ “ปัญหาของโลกท่ีสาม” ซึง่จะหดตวัลงและหายไปในท่ีสดุ

เม่ือการอตุสาหกรรมขยายไปทัว่โลก หรือไมก็่เพราะพวกเขาคือภยัคกุคาม เน่ืองจาก

พวกเขาท�าลายสิ่งท่ีกลุ่มผู้ ใช้แรงงานต่อสู้ เพ่ือให้ได้มาอย่างยากล�าบากตาม

มาตรฐานแรงงาน

ในหลายประเทศรวมทัง้ยูกันดา ความคิดเหล่านีฝั้งตวัอยู่ในกฎหมายแรงงาน 

กลา่วคือ ผู้ใช้แรงงานนอกระบบไมไ่ด้รับการยอมรับวา่มีสทิธิแรงงานพืน้ฐาน ไมไ่ด้

รับการยอมรับให้นบัรวมอยูใ่นสถิติตลาดแรงงาน ไมไ่ด้รับการคุ้มครองทางสงัคม

โดยโครงการใดๆ และ/หรือไม่มีใครเป็นตวัแทนหรือไม่มีใครถามความคิดเห็น

ในการการตดัสินครัง้ส�าคญัๆ ท่ีสง่ผลกระทบกบัชีวิตความเป็นอยู่และสภาพการ
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ท�างานของพวกเขา ในขณะท่ีความคดิเหลา่นีย้งัคงอยู ่โดยเฉพาะในกลุม่ผู้น�าของ

สหภาพแรงงานรุ่นเก่า แต่ก็มีพัฒนาการส�าคัญหลายอย่างท่ีเกิดขึน้และได้

เปลี่ยนแปลงนโยบายพืน้ฐานของสหภาพแรงงานทัง้ในระดบัประเทศและระดบั

สากล

อนัดบัแรก เกิดความก้าวหน้าพอสมควรในการท�าความเข้าใจ การให้ค�าจ�ากดั

ความและการบนัทกึเร่ืองราวเก่ียวกบัเศรษฐกิจนอกระบบ โดยเฉพาะท่ีจดัท�าโดย

องค์กรเพ่ือการจดัตัง้และพฒันาแรงงานสตรีในกระแสโลกาภิวตัน์ของการจ้างงาน

นอกระบบ (หรือวีเอโก้ - WYEGO) และองค์กรพนัธมิตรตา่งๆ

อนัดบัท่ีสอง ปัจจุบนันีมี้ตวัอย่างจ�านวนมากจากทัว่โลกท่ีพิสูจน์ให้เห็นว่าการ

จดัตัง้องค์กรของแรงงานนอกระบบมีความเป็นไปได้ โดยการจดัตัง้ดงักลา่วเร่ิมต้น

หรือน�าโดยผู้หญิง ทัง้ผู้ ท่ีท�างานในครัวเรือน ผู้ ท่ีท�างานท่ีบ้าน ผู้ เก็บขยะรีไซเคิล

และผู้ ท่ีขายของข้างถนน ซึ่งส่วนมากได้รับการสนบัสนนุจากองค์กรวีเอโก้ ผู้ ใช้

แรงงานบางกลุม่ได้ตัง้องค์กรระหวา่งประเทศของตนเอง เชน่ กลุม่สตรีตเน็ตสากล 

(StreetNet International) ท่ีมีช่ือเสียง เครือข่ายระหว่างประเทศของผู้ขายของ

ข้างถนนและพ่อค้าแม่ค้าในตลาด และสหพนัธ์คนท�างานบ้านระหว่างประเทศ

ซึง่ได้ก่อตัง้ขึน้ในปี 2556 หลงัจากท่ีองค์กรแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ประกาศ

ใช้ข้อตกลงฉบับใหม่ส�าหรับคนท�างานบ้านอย่างประสบผลส�าเร็จในปี 2554 

(อนสุญัญาฉบบัท่ี189) ยงัมีตวัอย่างของนวตักรรมการจดัตัง้ขององค์กรสหพนัธ์

แรงงานโลกตา่ง ๆ  เชน่ สหพนัธ์แรงงานระหวา่งประเทศของผู้ใช้แรงงานด้านอาหาร

ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกจากภาคเกษตรกรรมและการประมง2 และสหพันธ์

แรงงานก่อสร้างและคนงานไม้ระหว่างประเทศซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกท่ีเป็น

แรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะคนงานก่อสร้างท่ีเป็นแรงงานอพยพ3

____________________
2 กรุณาดตูวัอย่างจากสหภาพแรงงานนานาชาติของผู้ ใช้แรงงานด้านอาหาร (IUG) 2551
3 กรุณาดตูวัอย่างจากกลุ่มผู้ท�างานก่อสร้างและงานไม้นานาชาติ (BWI) 2559
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นอกจากนี ้ยงัเหน็ได้ชดัวา่เศรษฐกิจนอกระบบก�าลงัขยายตวั ดงัท่ีองค์กรแรงงาน

ระหว่างประเทศกลา่วไว้ในปี 2545 ว่า “ตรงกนัข้ามกบัการพยากรณ์ก่อนหน้านี ้

เศรษฐกิจนอกระบบได้เตบิโตขึน้อยา่งรวดเร็วในแทบทกุมมุโลก รวมทัง้ในประเทศ

อตุสาหกรรมด้วย เราจงึมองวา่มนัเป็นปรากฏการณ์ชัว่คราวหรือผลข้างเคียงไมไ่ด้

แล้ว การจ้างงานจ�านวนมากในปีผา่นๆ มาในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง

ในประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศท่ีก�าลังเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้ น�าทาง

อตุสาหกรรมนัน้ ล้วนเป็นการจ้างงานนอกระบบ” (ILO 2545) เห็นได้ชดัว่าใน

พืน้ท่ีขนาดใหญ่ของโลก เช่นทวีปแอฟริกาและเอเชีย การจ้างงานในภาคขนส่ง

เป็นการจ้างงานนอกระบบเกือบจะทัง้หมด

สดุท้าย สหภาพแรงงานสว่นใหญ่ทัว่โลกยงัคงประสบปัญหาเร่ืองจ�านวนสมาชิก

ท่ีลดลงและปัญหาด้านอ�านาจ ถึงแม้มีการลงทุนเร่ืองการจดัตัง้อย่างมหาศาล

ในปีท่ีผ่านมา ในหลายประเทศของทวีปแอฟริกา (แถบทะเลทรายซาฮาร่า) การ

จ้างงานในระบบลดลง โดยเฉพาะในภาคเอกชน จนถึงจุดท่ีสหภาพแรงงานไม่

สามารถเป็นตวัแทนของผู้ใช้แรงงานได้อยา่งมีนยัยะส�าคญัเพ่ือตอ่รองกบันางจ้าง

หรือรัฐบาล บางแห่งถึงขนาดต้องเผชิญกบัปัญหาการปิดตวัลง ส�าหรับสหภาพ-

แรงงานจ�านวนหนึ่ง การรวบรวมสมาชิกท่ีเป็นผู้ ใช้แรงงานนอกระบบนัน้เป็น

สิ่งจ�าเป็นท่ีท�าให้สหภาพฯ อยู่รอดได้ ถึงแม้ต้องเผชิญกบัความยากล�าบากและ

ความท้าทายท่ีเกิดขึน้ โดยเฉพาะเร่ืองการคงจ�านวนสมาชิกและประสิทธิภาพ

ในการเก็บคา่บ�ารุงสมาชิกท่ีส�าคญัย่ิง แตท่างเลือกของสหภาพแรงงานนัน้มีน้อย

เตม็ที

สหพนัธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศได้เร่ิมอภิปรายเร่ืองเศรษฐกิจนอกระบบ

ในปลายทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) และว่าจ้างให้มีการท�าวิจัยเร่ือง

ประสบการณ์การจดัตัง้คนงานในอตุสาหกรรมขนส่งบนพืน้ฐานของกรณีศกึษา

ในประเทศแซมเบีย เบนิน และฟิลปิปินส์ (Bonner 2549) ตอ่มาในปี 2553 ท่ีประชมุ

ของสหพนัธ์แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศได้กลา่วไว้วา่
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ในปี 2556 สหพนัธ์ฯ ได้จดัโครงการแรงงานนอกระบบในภาคขนส่งขึน้ในทวีป

แอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต้เพ่ือพฒันาศกัยภาพของสหภาพแรงงานในการ

รวมกลุ่มจดัตัง้และเป็นตวัแทนแรงงานนอกระบบ4 โครงการนีเ้น้นท่ีการ “ให้ค�า

ปรึกษา” แก่สหภาพแรงงานในแตล่ะภมิูภาคเร่ืองทกัษะพืน้ฐานตา่งๆ ประสบการณ์

และนโยบายท่ีใช้ท�างานกบัแรงงานนอกระบบ และความสามารถในการชว่ยเหลอื

สหภาพแรงงานท่ีเป็นเครือข่ายของสหพนัธ์ฯ ในภูมิภาคนัน้ๆ ในการฝึกอบรม

และการสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ สหภาพแรงงานท่ีเป็นผู้ ให้ค�าปรึกษานัน้รวมถึง

หนว่ยงานอยา่งสหภาพแรงงานขนสง่และลกูจ้างทัว่ไป (ATGWU) ด้วย

โครงการดงักล่าวนีไ้ด้รับการสนบัสนนุทางการเงินร่วมกบัสมาพนัธ์แรงงานของ

เนเธอร์แลนด์ (FNV) และให้การสนบัสนนุสหภาพ ATGWU ในการพฒันาศกัยภาพ

ของตน และการท�าโครงการตา่งๆ ร่วมกบัสหภาพแรงงานท่ีเข้าร่วมโครงการแหง่อ่ืน 

(โดยเฉพาะสหภาพฯ ในประเทศเคนยา่และแทนซาเนีย) เพ่ือร่วมกนัพฒันานโยบาย

ใหม่ท่ีครอบคลมุและท�าข้อตกลงระหวา่งสหภาพแรงงานและองค์กรของแรงงาน

นอกระบบ เพ่ือปรับปรุงทกัษะการร่วมกลุ่มของนกัเคลื่อนไหวในภาคเศรษฐกิจ

นอกระบบของกิจการขนสง่ท่ีน�าไปปฏิบตัไิด้ และเพ่ือเพ่ิมความส�าคญัของแรงงาน

นอกระบบหญิงในภาคขนสง่

“...ในขณะท่ีผู้ ใช้แรงงานบางคนได้รวมตัวจัดตัง้กันเป็น

สหภาพแรงงาน แตก็่ยงัต้องตระหนกัถงึและท�างานร่วมกบักลุม่

ผู้ ใช้แรงงานในรูปแบบอ่ืนๆ ของแรงงานนอกระบบท่ีได้รวมตวั

กันเป็นกลุ่ม ทัง้นีเ้พ่ือเช่ือมโยงองค์กรเหล่านัน้กับขบวนการ

สหภาพแรงงาน”

(สหพนัธ์แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศ 2553)

____________________
4 กรุณาด ูhttp://www.informalworkersblog.org/





วิกฤติและการเริ่มต้นำใหม่ในำยูกันำดา
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การล่มสลายของการจ้างงานในระบบ

สหภาพ ATGWU คือสหภาพแรงงานแหง่แรกในยกูนัดา ซึง่มีความคล้ายคลงึกบั

สหภาพแรงงานขนสง่แหง่อ่ืนๆ ในเขตทะเลทรายซาฮาร่า กลา่วคือจ�านวนสมาชิก

และอ�านาจของพวกเขาลดลงแทบจะตอ่เน่ืองภายในหลายทศวรรษท่ีผา่นมา โดย

เฉพาะเม่ือบริการการขนส่งผู้ โดยสารทางถนนท่ีเป็นของรัฐถูกยกเลิกและการ

เปลี่ยนไปสูก่ารจ้างงานนอกระบบ

เสียงคร�่าครวญดงัขึน้เป็นผลมาจากโครงการปรับโครงสร้างของรัฐในทศวรรษ 

1980 (พ.ศ. 2523-2532) และนโยบายการลดค่าใช้จ่ายครัง้ใหญ่ในเวลาต่อมา

ก็ผลกัดนัให้ผู้ใช้แรงงานและสหภาพแรงงานต้องอยูใ่นสภาพหลงัชนก�าแพง บริษัท

ขนส่งท่ีเก่าแก่ซึ่งให้บริการรถบสัขนาดใหญ่ต้องปิดตวัลง รถบสัขนาดเล็กหรือ

มินิบสั (“แทก็ซ่ี”) และจกัรยานยนต์รับจ้าง (“โบดาโบด้า”) กลายเป็นกระดกูสนัหลงั

ของการบริการสาธารณะ พนกังานในบริษัทเก่าแก่ตา่งๆ ดงักลา่วนัน้เป็นสมาชิก

หลกัของสหภาพ ATGWU ดงันัน้จ�านวนสมาชิกของสหภาพฯ จงึลดลงมาก

อเูชอร์ โอแวร์ ประธานของสหภาพ ATGWU และประธานของสหภาพแรงงาน

แหง่ชาตยิกูนัดากลา่ววา่ จนกระทัง่ปี 2549 สหภาพแรงงานมีสมาชิกรวมกนัทัง้หมด

จ�านวนเพียง 2,000 คน ซึง่สว่นใหญ่ท�างานท่ีสนามบนิ ผู้ใช้แรงงานสว่นมาก หรือ

กระทัง่ผู้น�าของพวกเขา ไมเ่ข้าใจเร่ืองสทิธิของผู้ใช้แรงงานหรือบทบาทของสหภาพ-
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แรงงาน และไม่ทราบเลยว่าแรงงานนอกระบบมีสิทธิเหมือนกบัลกูจ้างในระบบ

ทกุประการ

“หลงัการด�าเนินโครงการปรับโครงสร้างและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไปเป็นของ

เอกชนแล้ว ยกูนัดากลายเป็นประเทศทนุนิยมรูปแบบใหม ่ท่ีซึง่คณุจะยอมถกูถอด

อ�านาจหรือไมก็่ต้องสร้างอ�านาจขึน้มาเอง” โอแวร์อธิบาย5 สหภาพแรงงานแหง่ชาติ

ยกูนัดาก็ออ่นแอเชน่กนั สหภาพแรงงานบางแหง่ไมมี่สมาชิกเลย บางแหง่หดตวัลง

จนหายไปในท่ีสดุ

บาลิกาซิมา ยาซิดี เจ้าหน้าท่ีโครงของสหภาพแรงงานแหง่ชาติยกูนัดากลา่ววา่มี

ความพยายามหารือเร่ืองการรวมกลุม่ท�างานแตผู่้น�าของสหภาพแรงงานบางคน

ไมเ่ข้าใจ หรืออาจแคไ่มอ่ยากเข้าใจความจ�าเป็นของการรวมกลุม่จดัตัง้ผู้ใช้แรงงาน

นอกระบบ6 โดยยาซิดีกลา่วว่ายงัมีผู้ต่อต้านการรวมกลุม่แรงงานนอกระบบเพ่ือ

การเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานในภาพกว้าง โดยเฉพาะในกลุ่มลกูจ้างของ

ภาคเอกชนและในสหภาพแรงงานท่ีมองว่าตนเองเป็น “มืออาชีพ” เช่น กลุ่ม

พยาบาล และครู เป็นต้น

ความคดิใหม่

การเปลีย่นผู้น�าของสหภาพ ATGWU ในปี 2549 ท�าให้เกิดแนวความคดิใหมภ่ายใน

สหภาพแรงงาน หนึง่ในเร่ืองส�าคญัๆ ของผู้น�าใหมคื่อการท�าให้สหภาพ ATGWU 

เป็นท่ี รู้จกัของผู้ใช้แรงงานทกุคน ท�าให้สหภาพฯ เช่ือมตอ่กบัลกูจ้าง การฝึกอบรม

ผู้น�าสหภาพแรงงานทกุระดบั และการสร้างสมาชิกใหม่ๆ จะประสบความส�าเร็จ

ได้นัน้ สหภาพฯ จ�าต้องท�าให้แน่ใจว่ามี “การบริการ” สง่ตอ่ผลประโยชน์ท่ีได้มา

จากการเจรจา การสง่เสริมสหภาพฯ ในฐานะหนว่ยงานท่ีผู้ใช้แรงงานเป็นเจ้าของ

____________________
5 ข้อมลูจากการสมัภาณ์ 29 กรกฎาคม 2559
6 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ 1 สิงหาคม 2559
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และสามารถปกปอ้งพวกเขาได้

การเปลีย่นแนวความคดิและกลยทุธ์ของสหภาพ ATGWU ได้รับการสนบัสนนุจาก

มหาวิทยาลยัท่ีสง่เสริมการศกึษาแก่ผู้น�าสหภาพแรงงานซึง่ต้องการท�าให้พวกเขา

เข้าใจเร่ืองเศรษฐกิจนอกระบบ ผู้น�าเหลา่นัน้ยงัร่วมงานสมัมนานานาชาต ิเย่ียมชม

สหภาพแรงงานของกันและกันและร่วมการอภิปรายต่างๆ ท่ีจัดขึน้โดยองค์กร

แรงงานระหว่างประเทศ สหภาพแรงงานแห่งชาติยกูนัดา องค์กรสตรีตเน็ตและ

สหพนัธ์แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศ

ในปี 2555 อาซิซ คิอิลย่า ได้รับเลือกตัง้ให้เป็นเลขาธิการคนใหม่ของสหภาพ 

ATGWU และได้ให้พนัธสญัญาในการสร้างสหภาพฯ ขึน้มาใหม่ผ่านการท�างาน

และการเป็นตวัแทนแรงงานนอกระบบ จริงอยู่ ท่ีเลขาธิการคนเก่าของสหภาพฯ 

เองตัง้ใจเปลี่ยนพนัธกิจของสหภาพฯ เพ่ือรองรับสมาชิกท่ีเป็นแรงงานนอกระบบ 

แตเ่ขาลงัเลท่ีจะใช้ทรัพยากรของสหภาพฯ ในการรวมกลุม่จดัตัง้แรงงานนอกระบบ 

ซึง่อธิบายได้ถึงการท�างานอยา่งเช่ืองช้าของกลุม่เครือข่ายระหวา่งปี 2549-2555 

เม่ือมีกลุม่แรงงานนอกระบบเพียงกลุม่เดียวท่ีลงทะเบียนกบัสหภาพฯ คือกลุม่คน

ขบัรถแทก็ซ่ีในสนามบนิ อยา่งไรก็ตาม การเลอืกคอิิลยา่เข้ารับต�าแหนง่เลขาธิการ

คนใหมเ่ป็นสญัญาณบอกถงึทิศทางการท�างานใหม่ๆ  ของสหภาพฯ ได้เป็นอยา่งดี 

เขาขอการสนับสนุนจากประธานสหภาพฯ ในระดบัชาติเพ่ือการใช้ทรัพยากร

ของสหภาพฯ ทัง้ด้านก�าลงัคนและเงินทนุ ในการรวมตวัจดัตัง้องค์กรของแรงงาน

นอกระบบ



การสร้างอ�นำาจ
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กระบวนการท�างานกับกลุ่มแรงงานนอกระบบของสหภาพแรงงานขนส่ง

และลูกจ้างทั่วไป (ATGWU)

ยุทธศาสตร์ของสหภาพ ATGWU ในการรวมกลุ่มแรงงานนอกระบบตัง้อยู่บน

พืน้ฐานท่ีวา่ผู้ใช้แรงงานเหลา่นีมี้การรวมกลุม่กนัอยูแ่ล้วในหลายกรณี ซึง่ไมใ่ชก่าร

รวมตวัในรูปสหภาพแรงงานแตเ่ป็นการรวมกลุม่ผา่นสหกรณ์ท่ีให้เงินกู้และบริการ

ด้านเงินฝาก กลุม่ท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือชว่ยเหลือกนัเอง กลุม่ในชมุชน และท่ีส�าคญัท่ีสดุ

คือการรวมกลุ่มในรูปแบบสมาคมต่างๆ สมาคมบางแห่งมีขนาดใหญ่ มีระบบ

จดัการท่ีดีและมีทรัพยากรเพียบพร้อม

แทนท่ีจะพยายามท�าให้แรงงานนอกระบบเข้ามาเป็นสมาชิกของสหภาพฯ ทีละราย 

สหภาพ ATGWU ได้จดัการประชมุและการให้การศกึษากบัสมาคมเหลา่นี ้และ

สดุท้ายก็รวมพวกเขาเป็นเครือขา่ยของสหภาพฯ ไมมี่การวางแผนเร่ืองรายละเอียด

ขัน้ตอนการด�าเนินงานล่วงหน้า แต่การท�างานร่วมกบัสมาคมเล่านัน้แต่ละครัง้

น�าไปสูค่วามร่วมมือครัง้หน้าตอ่ไปเร่ือยๆ

การร่วมงานแต่ละครัง้ หลงัจากประชุมกันแล้ว สหภาพ ATGWU จะ “จัดผัง” 

ให้สมาคมเหลา่นัน้ โดยมีการสร้างความเข้าใจเร่ืองการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 

ปัญหาท่ีพวกเขาก�าลงัเผชิญ โครงสร้างภายในของสมาคม เป็นต้น ตอ่มา สหภาพฯ 

และสมาคมจะเจรจาหาข้อตกลงและเป็นเครือขา่ยท�างานร่วมกนั
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สมาคมแหง่แรกท่ีเป็นเครือขา่ยกบัสหภาพ ATGWU ในปี 2551 คือสมาคมคนขบั

รถแท็กซ่ีในสนามบิน โดยคนขบัรถแท็กซ่ีประสบปัญหาหนกัซึ่งรวมถึงการขาด

ท่ีจอดรถ ความสมัพนัธ์ท่ีไมดี่นกักบัผู้ โดยสาร การไมมี่บตัรประจ�าตวั และการถกู

คกุคามจากต�ารวจ สหภาพ ATGWU ได้แรงบนัดาลใจจากการหารือกนัในงาน

สมัมนาท่ีจดัโดยสหพนัธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเร่ืองการรวมกลุ่มจดัตัง้

ลกูจ้างชัว่คราวท่ีเมืองลซูาก้าในปี 2551 ผู้น�าของสหภาพฯ จึงส�ารวจสภาพการ

ท�างานของคนขบัรถแทก็ซ่ี ริเร่ิมการประชมุและการฝึกอบรม และรวมสมาคมเป็น

หนึง่ในเครือขา่ยของสหภาพฯ ในท่ีสดุ

สมาคมคนขบัรถบรรทกุขนของหนกัระยะไกล และสมาคมรถบรรทกุและรถขนสง่

แหง่ชาตยิกูนัดาเข้าร่วมเป็นเครือขา่ยของสหภาพฯ ในปี 2557 แตท่ัง้สองสมาคม

มีประวัติความร่วมมือกับสหภาพ ATGWU มาตัง้แต่ปี 2542 แล้ว โดยเป็น

ประสบการณ์ครัง้แรกในการท�างานกบัแรงงานนอกระบบของสหภาพฯ ซึ่งเป็น

ผลลพัธ์จากการท�างานอย่างยาวนานของสหพนัธ์แรงงานขนสง่ระหว่างประเทศ

เร่ือง เอชไอวี/เอดส์ในแอฟริกาตะวนัออก

สมาคมขนส่งสินค้าเมืองเอ็นเท็บเบ้ และสมาคมแรงงานทัว่ไปเอ็นเท็บเบ้เห็นถึง

ประโยชน์ท่ีคนขบัแทก็ซ่ีท่ีสนามบนิได้รับผา่นการเป็นสมาชิกของสหภาพ ATGWU  

จึงเข้าเป็นเครือข่ายของสหภาพฯ ในเดือนมีนาคม 2557 ตามมาด้วยกลุ่มต่อสู้

โรคเอชไอวี/เอดส์ กาลมิา่ซึง่เป็นองค์กรระดบัชมุชนท่ีสง่เสริมคณุภาพชีวิตของผู้รอด

ชีวิตจากโรคเอดส์ และสมาคมคนขบัรถบสัและพนัธมิตรซึ่งได้รับค�าแนะน�าให้

เข้าร่วมกบัสหภาพฯ จากสหภาพแรงงานแหง่ชาตยิกูนัดา

ในเดือนมิถนุายน 2557 สมาคมขนสง่ของผู้ขบัมอเตอร์ไซค์และจกัรยานนาโกจจี

ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของสหภาพฯ โดยการแนะน�าของสมาคมรถบรรทกุและ

รถขนส่งแห่งชาติยูกันดา และเดือนต่อมา สมาคมผู้ ปล่อยรถและผู้ ตรวจตั๋ว 

(ESCADA) ก็ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพฯ และเป็นตวัแทนให้คนขับและ

คนตรวจตัว๋รถแทก็ซ่ี (มินิบสั)
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ในเดือนมกราคม 2558 สมาคมงานประดษิฐ์และงานพฒันาตโูกเลเรวาม ุซึง่เป็น 

กลุม่ผู้ท�างานประดิษฐ์ด้วยมือซึง่ท�างานท่ีบ้านและมีสมาชิกสว่นใหญ่เป็นผู้หญิง

ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของสหภาพฯ สมาคมดังกล่าวเก่ียวข้องกับกลุ่มต่อสู้

โรคเอชไอวี/เอดส์ กาลิม่าอย่างแน่นแฟ้นและจดัตลาดขายส่งสดุสปัดาห์ใกล้กบั

จดุการจราจรหลกัๆ ในเมืองกมัปาลาเพ่ือขายสิง่ประดษิฐ์แก่นกัทอ่งเท่ียว

สมาคมเหลา่นีมี้ขนาดค่อนข้างเล็ก และเป็นตวัแทนของสมาชิกใหม่ซึง่มีจ�านวน

รวมกนั 4,473 คน7 ซึง่จ�านวนดงักลา่วเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเม่ือสมาคม

ท่ีมีขนาดใหญ่และมีอ�านาจสองแห่งเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของสหภาพ ATGWU  

กล่าวคือสมาคมคนขบัรถแท็กซ่ีเมืองกมัปาลา (ค็อตซ่า - KOTSA) และสมาคม

โบดาโบด้าแหง่นครกมัปาลา (กมับ้า - KAMBA)

สมาคมคนขับรถแทก็ซ่ีเมืองกัมปาลา (คอ็ตซ่า)

ค็อตซ่าคือสมาคมหลกัแห่งแรกท่ีเข้าร่วมกับสหภาพ ATGWU ซึ่งพวกเขาเป็น

ตวัแทนของคนขบัรถแทก็ซ่ี (มินิบสั) และคนตรวจตัว๋จ�านวน 36,000 คนท่ีรวมตวั

กนัในท่ีจอดรถหรือ “ลานปลอ่ยรถ” สมาชิกของสมาคมผู้ปลอ่ยรถและผู้ตรวจตัว๋ 

(ESCADA) ซึง่จดัการผู้ใช้แรงงานในบริเวณจดุสิน้สดุทัง้สองฝ่ังของถนนเอน็เทบ็เบ้-

กมัปาลานัน้คาบเก่ียวกบัสมาชิกของค็อตซ่า และเอสคาด้าเองก็มีบทบาทหลกั

ในการแนะน�าให้คอ็ตซา่เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพ ATGWU

ค็อตซ่าเผชิญกับปัญหามากมาย โดยเฉพาะปัญหาเก่ียวกับกฎหมายการห้าม
____________________
7 เม่ือกลา่วถงึจ�านวนสมาชิกของสมาคมตา่งๆ ในรายงานทัง้ฉบบันี ้หากไมไ่ด้ระบเุป็นอยา่งอ่ืน 

จะหมายถงึตวัเลขในข้อตกลงท่ีท�าขึน้ระหวา่งสมาคมแตล่ะแหง่กบัสหภาพแรงงานลกูจ้างภาคสว่น

การคมนาคมโดยรวมและลูกจ้างทัว่ไปในขณะท่ีสมาคมลงนามเป็นเครือข่ายของสหภาพฯ 

เทา่นัน้ ทัง้นี ้เพ่ือหลีกเลี่ยงความสบัสนท่ีเกิดขึน้จากการประมาณการจ�านวนสมาชิกท่ีแตกตา่ง

กนัไปโดยขึน้กบัเกณฑ์ท่ีใช้ (เช่น จ�านวนสมาชิกท่ีจ่ายคา่สมาชิก จ�านวนสมาชิกท่ีลงทะเบียน 

จ�านวนผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการท่ีดแูลโดยสมาคม เป็นต้น)
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รวมตัวกันมากกว่า 10 คนโดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นในกรณีท่ีพวกเขาเป็น

สหภาพแรงงาน พระราชบญัญัติการจดัระเบียบสาธารณะท่ีออกมาในปี 2556 

มอบอ�านาจให้ผู้บญัชาการต�ารวจ “ควบคุมการรวมตวักันในท่ีสาธารณะตาม

กฎหมาย” แตส่หภาพแรงงานได้รับการยกเว้นอยา่งชดัเจน

ขัน้ตอนการเป็นพนัธมิตรกบัคอ็ตซา่นัน้น�าไปสูก่ารตอ่สู้อยา่งตอ่เน่ืองของสหภาพ 

ATGWU กบัต�ารวจ ครัง้หนึ่งต�ารวจได้เข้ายึดท่ีท�าการของสหภาพฯ และไล่ผู้ ใช้

แรงงานออกไป การกระท�าดงักล่าวได้รับการต่อต้านอย่างแข็งขนัจากผู้น�าของ

สหภาพฯ โดยพวกเขาประกาศวา่การรวมกลุม่คนขบัรถแทก็ซ่ีเป็นกิจกรรมท่ีด�าเนิน

การอย่างถกูต้องของสหภาพฯ เพราะได้รับอนญุาตจากกฎหมายแล้ว สหภาพฯ 

แจ้งเร่ืองท่ีเกิดขึน้กบัสื่อโดยทนัทีว่าพวกเขาจะเรียกร้องให้มีการประท้วงต�ารวจ

ท่ีปิดท่ีท�าการของสหภาพฯ โดยขูท่ี่จะปิดสนามบนิและท�าให้เมืองกมัปาลาหยดุน่ิง

ด้วยความร่วมมือของสมาชิกจากคอ็ตซา่บนท้องถนน

ผู้บญัชาการต�ารวจตอบโต้โดยการเรียกประชมุกบัผู้น�าของสหภาพ ATGWU  ใน

ขณะเดียวกนั สหพนัธ์แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศก็ได้สง่สารถึงประธานาธิบดี

มุเสเวนีเพ่ือประท้วงการกระท�าของต�ารวจ เม่ือถูกกระตุ้นจากประธานาธิบดี

มเุสเวนีและความเกรงกลวัการลกุฮือขึน้ตอบโต้ของสหภาพฯ และคอ็ตซา่ รวมทัง้

การสนบัสนนุจากสหพนัธ์แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศ ผู้บญัชาการต�ารวจจงึยอม

ถอย เขาขอโทษในท่ีสาธารณะ สหภาพฯ จงึตกลงยกเลกิการประท้วงและคอ็ตซา่

จงึได้เข้าเป็นเครือขา่ยของสหภาพฯ

การเผชิญหน้ากับต�ารวจและชัยชนะท่ีได้รับในเวลาต่อมาเป็นช่วงเวลาส�าคญั

ของการรวมกลุม่ผู้ ใช้แรงงานนอกระบบของสหภาพ ATGWU เหตกุารณ์ทัง้หมด

ท่ีเกิดขึน้ถกูน�าเสนอสูส่าธารณะอย่างกว้างขวางโดยสื่อและสง่ผลอย่างมหาศาล

ตอ่ก�าลงัใจและความมัน่ใจของสมาชิกในสมาคมคอ็ตซา่ ชยัชนะครัง้นัน้ไมไ่ด้เป็น

เพียงชยัชนะเหนือต�ารวจท่ีเข้ามาแทรกแซงสมาคม แตเ่ป็นชยัชนะเหนือการคกุคาม

และการขม่ขูจ่ากต�ารวจท่ีผู้ใช้แรงงานนอกระบบต้องประสบอยูท่กุวนั
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ยงัมีความเช่ืออย่างกว้างขวางว่าชยัชนะครัง้นัน้เป็นชยัชนะเหนือการแทรกแซง

ทางการเมืองด้วย โดยผู้น�าของสหภาพฯ และสมาคมเช่ือวา่การกระท�าของต�ารวจ

ไมไ่ด้ถกูกระตุ้นเพราะความไมเ่ข้าใจกฎหมายอยา่งถ่องแท้ แตเ่ป็นการกระท�าใน

นามของสมาคมฝ่ายตรงข้าม ซึง่เป็นเครือขา่ยของสหภาพแรงงานเสรีกลาง

สมาคมโบดาโบด้าแห่งนครกัมปาลา (กัมบ้า)

กมับ้า ซึง่เป็นตวัแทนของผู้ขบัข่ีโบดาโบด้า (จกัรยานยนต์รับจ้าง) จ�านวน 38,000 คน

เข้าร่วมเป็นเครือขา่ยของสหภาพ ATGWU ในเดือนกนัยายน 2558 โดยพวกเขา

ถกูข่มขู่และแทรกแซงการท�างานจากต�ารวจเช่นกนั ชยัชนะของสหภาพฯ ท�าให้

สมาชิกของค็อตซ่ารวมตวักนัเพ่ือท�าการเลือกตัง้ได้โดยปราศจากการแทรกแซง

ของต�ารวจ ซึง่ท�าให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นพนัธมิตรกบัสหภาพฯ ของกมับ้านัน้มี

มากขึน้

กมับ้าก่อตัง้ขึน้ในเดือนมกราคม 2557 และกลายเป็นองค์กรท่ีมีความส�าคญัซึง่

ให้บริการหลากหลายเร่ืองแก่สมาชิก กมับ้าเร่ิมหารือกบัสหภาพ ATGWU เป็น

ครัง้แรกในปี 2557 ในท่ีประชมุซึง่อภิปรายเร่ืองการประท้วงของผู้ขบัข่ีโบดาโบด้า

ท่ีถกูขม่ขู่8 เลขาธิการของสหภาพฯ ได้เข้าร่วมการประชมุและเสนอประโยชน์ของ

การร่วมเป็นเครือข่ายของสหภาพฯ เพ่ือปกป้องสิทธิของสมาชิกในสมาคม เขา

อธิบายว่าการวางแผนประท้วงเป็นเร่ืองผิดกฎหมายหากไม่ได้รับการจดัการโดย

สหภาพแรงงานท่ีจดทะเบียนอย่างถกูต้อง หลงัจากการประชุมมีการแถลงข่าว

ท่ีส�านกังานของสหภาพฯ ซึ่งได้ประกาศยกเลิกการประท้วง การแถลงข่าวและ

การลงข่าวของสื่อในเวลาต่อมาท�าให้เกิดแรงสนับสนุนและกระตุ้ นให้กัมบ้า

มีสมาชิกมากขึน้และท�าให้เครือขา่ยของสหภาพฯ แข็งแกร่งขึน้

____________________
8 ข้อมลูจากการสนทนากลุม่กบัคณะกรรมการภาคสว่นนอกระบบ 30 กรกฎาคม 2559
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คณะกรรมการแรงงานนอกระบบ

ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 สหภาพ ATGWU ได้ก่อตัง้คณะกรรมการแรงงานนอก

ระบบ9 ขึน้ โดยประกอบด้วยกลุม่ประธานและเลขาธิการจากองค์กรเครือขา่ยของ

สหภาพฯ ทกุแหง่ คณะกรรมการจะจดัประชมุเดือนละหนึง่ครัง้ และแตล่ะองค์กร

จะหมนุเวียนกนัเป็นเจ้าภาพ ซึง่เป็นการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ท�าให้องค์กร

ท่ีเป็นสมาชิกของสหภาพฯ ได้รู้จกักนั เป็นการท�าให้สมาชิกมีสว่นในการท�างาน 

ไมใ่ชผู่้น�าเพียงฝ่ายเดียวท่ีจดัการเร่ืองตา่งๆ

____________________
9 หลงัจากการประชมุกบัองค์กรแรงงานระหวา่งประเทศในปี 2545 แล้ว ค�าวา่ “ภาคสว่นนอก

ระบบ” ได้ถกูแทนท่ีโดยทัว่ไปโดยค�าวา่ “เศรษฐกิจนอกระบบ” เพ่ือสะท้อนให้เหน็วา่การจ้างงาน

นอกระบบไมใ่ชภ่าคสว่น แตเ่ศรษฐกิจนอกระบบนัน้พบได้ในภาคสว่นทกุๆ ภาคสว่นท่ีมีการจ้าง

งาน 





ผลกระทบที่เกิดขึ้นำ
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ทกุคนมีอ�านาจเพิ่มขึน้ 100 เปอร์เซน็ต์

คณะกรรมการแรงงานนอกระบบทัง้หมดต่างเช่ือมัน่ว่า “ทกุคนมีอ�านาจเพ่ิมขึน้ 

100 เปอร์เซน็ต์” อนัเป็นผลจากการเป็นเครือขา่ยของสหภาพ ATGWU10

ผลลพัธ์ท่ีส�าคญัท่ีสดุคือการข่มขู่จากต�ารวจลดลง โดยเฉพาะหลงัจากการเผชิญ

หน้ากบัเหตกุารณ์ในการเลือกตัง้ของคอ็ตซา่ สมาคมขนสง่สนิค้าเมืองเอ็นเทบเบ้

อธิบายว่าพวกเขาไม่เกรงกลวัต�ารวจอีกต่อไปแล้ว และการข่มขู่ก็ยุติลงเพราะ 

“ผลของการใส่เสือ้ของสหภาพ ATGWU ” กมับ้ายงัสงัเกตเห็นว่าการข่มขู่ผู้ขบั

โบดาโบด้าก็ลดลงอยา่งมากด้วยตัง้แตแ่ถลงการณ์ของผู้บญัชาการต�ารวจ

กมับ้ายงัได้ประโยชน์ทีส่�าคญัจากการร่วมการเจรจาต่อรองร่วมโดยความร่วมมือ

จากสหภาพ ATGWU  คนขบัรถแท็กซ่ีในสนามบินได้เข้าร่วมการเจรจาต่อรอง

ร่วมกบัผู้บริหารสนามบนิ (ส�านกังานการบนิพลเรือน) ซึง่น�าไปสูก่ารวางมาตรฐาน

แก่รถแท็กซ่ี การมีส�านกังานและเคานเตอร์ให้บริการของสมาคมท่ีโถงขาเข้าของ

สนามบิน ท่ีจอดรถและบริเวณพกัผอ่นท่ีเหมาะสม เคร่ืองแบบและบตัรประจ�าตวั

คนขบั และจ�านวนของเหตกุารณ์ท่ีคนขบัถกูต�ารวจคกุคามและขม่ขูก็่ลดลงอยา่ง

มาก

____________________
10 ข้อมลูจากการสนทนากลุม่กบัคณะกรรมการภาคสว่นนอกระบบ 30 กรกฎาคม 2559
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ผู้ ค้าในตลาดตโูกเลเรวามรูุ้สกึสิน้หวงัเม่ือตลาดถกูท�าลายโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ สหภาพ 

ATGWU ได้เข้าแทรกแซงและเจรจากบัส�านกังานบริหารจงัหวดักมัปาลา น�าไปสู่

การเพิกถอนค�าสัง่และตลาดได้รับการสร้างขึน้มาใหมอี่กครัง้

การฝึกอบรมของสหภาพ ATGWU มีประสิทธิผลมากในการกระตุ้นให้เกิดความ

เช่ือมัน่ โดยเฉพาะในการจดัการสมาคมเร่ืองบทบาทของผู้น�าและการหมนุเวียน

ต�าแหน่งผู้น�า รวมทัง้การจดัการประชมุ คณะกรรมการแรงงานนอกระบบระบวุา่

สามารถเห็นความแตกต่างอย่างชดัเจนระหว่างผู้ ท่ีเคยและผู้ ท่ีไม่เคยเข้ารับการ

ฝึกอบรม

สมาชิกของคณะกรรมการแรงงานนอกระบบเช่ือวา่เจ้าหน้าท่ีและผู้น�าท่ีนา่เช่ือถือ

และมากประสบการณ์ของสหภาพ ATGWU จะสามารถมอบค�าแนะน�าและแรง

สนบัสนุนท่ีมีค่าเพ่ือส่งเสริมขัน้ตอนและกฎเกณฑ์การด�าเนินงานภายในท่ีเป็น

ประชาธิปไตย ซึง่ท�าให้ลดความขดัแยง้ภายในสมาคมและชว่ยก�าจดัการโกงการ

เลือกตัง้และการท�าผิดกฎการเลือกตัง้อ่ืนๆ

บตัรสมาชิกของสหภาพฯ และโดยเฉพาะบตัรประจ�าตวัของสหพนัธ์แรงงานขนส่ง

ระหว่างประเทศ มีคณุคา่มาก สมาชิกของทัง้สมาคมคนขบัรถบรรทกุขนของหนกั

ระยะไกลและสมาคมคนขบัรถแท็กซ่ีในสนามบินได้ประโยชน์มากมายจากการ

ถือบัตรประจ�าตัวดังกล่าว และได้รับการช่วยเหลือของสหภาพแรงงานท่ีเป็น

เครือข่ายของสหพนัธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศเม่ือพวกเขาต้องการความ

ช่วยเหลือขณะอยูต่า่งประเทศ สว่นรถแท็กซ่ีนัน้มกัได้รับการวา่จ้างจากสนามบิน

เอน็เทบเบ้ให้เดนิทางข้ามชายแดนไปยงัประเทศเพ่ือนบ้านด้วย

เดวิด มโูซเก้ ประธานคณะกรรมการแรงงานนอกระบบกลา่ววา่ ประโยชน์โดยรวม

ของการเป็นเครือข่ายกบัสหภาพ ATGWU นัน้คือการสนบัสนนุท่ีได้รับจากผู้น�า

สหภาพฯ ท่ีมีเครือข่ายทีแ่ข็งแกร่งและมีช่ือเสียง การได้เป็นสว่นหนึง่ของสหภาพ 

ATGWU คือการเป็นสว่นหนึง่ของ “ผู้ มีเกียรต”ิ ในปี 2557 สมาคมของเขามีปัญหา
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ร้ายแรงกบัผู้อ�านวยการของส�านกังานบริหารจงัหวดักมัปาลาซึง่ท�าตวั “วางอ�านาจ

บาตรใหญ่” กบัคนขบัแท็กซ่ีและปฏิเสธท่ีจะเจรจากบัเขา สหภาพ ATGWU เป็น

ผู้ เปิดประตกูารเจรจาต่างๆ ท�าให้เกิด “ความเคารพและการเข้าถึงช่องทางการ

เจรจา” ขึน้

สมาคมขนส่งสินค้าเมืองเอ็นเท็บเบ้ตระหนกัว่าสหภาพ ATGWU ได้มอบ “เสียง

ท่ีดังกว่าในการคุยกับภาครัฐและเจ้าหน้าท่ี” แก่พวกเขา ค็อตซ่าอธิบายว่า

ประธานาธิบดีมเุสเวนีได้พยายามชกัชวนให้พวกเขาออกจากสหภาพฯ เพราะ

การเป็นสมาชิกของสหภาพฯ ของค็อตซา่ท�าให้เขา “ท�างานไม่สะดวก” โดยก่อน

หน้านี ้ประธานาธิบดีปฏิเสธท่ีจะยอมรับพวกเขา

ผลกระทบของการเป็นเครือข่ายกับสหภาพแรงงานที่มีต่อลูกจ้างหญิง

ขณะท่ีสหพนัธ์แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศด�าเนินโครงการในระยะแรก สหภาพ 

ATGWU ได้สนบัสนนุให้มีการจดัตัง้คณะกรรมการท่ีเป็นผู้หญิงในสมาคมต่างๆ 

ท่ีเข้าเป็นเครือข่ายของสหภาพฯ และก่อตัง้คณะกรรมการแรงงานนอกระบบเพ่ือ

สนบัสนนุการวางแผนงานและรวมกลุม่จดัตัง้ รวมทัง้จดักิจกรรมท่ีสง่เสริมความ

ส�าคญัของผู้หญิงท่ีเป็นแรงงานนอกระบบในกิจการขนสง่ คณะกรรมการเหลา่นี ้

ได้กลายเป็นช่องทางส�าคญัท่ีท�าให้คนเห็นความส�าคญัของผู้หญิงและสนบัสนนุ

ให้พวกเธอมีสว่นร่วมในการท�างานของสมาคม

จ�านวนผู้ หญิงท่ีท�างาน “เป็นแกนกลาง” เก่ียวกับการคมนาคมขนส่งในภาค

อตุสาหกรรมนัน้ยงัคงมีจ�านวนน้อยแตก็่เพ่ิมมากขึน้ ในคอ็ตซา่ มีพนกังานตรวจตัว๋

หญิง 45 คน พนกังานขบัรถ 13 คน “พนกังานเรียกผู้โดยสาร”11 60 คนและพนกังาน

____________________
11 “พนกังานเรียกผู้ โดยสาร” ทัง้หญิงและชายคือลกูจ้างนอกระบบท่ีท�างานในรถแทก็ซ่ี (มินิบสั) 

และสถานีรถบสัในฐานะผู้จ่ายงาน โดยพนกังานขบัรถจะจ่ายค่าจ้างให้แก่พวกเขาเพ่ือเชิญ

ผู้ โดยสารให้ขึน้รถให้เตม็โดยเร็วท่ีสดุ
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ชว่ยเหลอือ่ืนๆ อีก 20 คนจากจ�านวนสมาชิกทัง้หมดประมาณ 36,000 คน สมาคม

คนขับรถแท็กซ่ีในสนามบินเอ็นเท็บเบ้มีผู้หญิงเพียง 2 คนจากจ�านวนสมาชิก

ทัง้หมด 250 คน โดยเป็นเลขาธิการ 1 คนและคนขบัรถ 1 คน สว่นกมับ้านัน้ มี

ลกูจ้างท่ีเป็นผู้หญิง 20-30 คนเทา่นัน้ จากจ�านวนสมาชิกทัง้หมด 38,000 คน

อย่างไรก็ตาม มีผู้หญิงจ�านวนมากกว่านีท่ี้ท�างานภายในและรอบๆ ศนูย์กลาง

การขนส่งหลกัๆ ซึ่งสหภาพ ATGWU ก�าลงัรวมกลุ่มพวกเธออยู่ ปัญหาใหญ่ๆ 

ท่ีลกูจ้างหญิงทัว่โลกประสบอยู่เหมือนกบัปัญหาของลกูจ้างทัว่ไป กล่าวคือ การ

ได้รับคา่จ้างต�่า ท�างานระยะเวลานาน มีสภาพการท�างานท่ีอนัตรายและไม่ดีตอ่

สขุภาพและปราศจากการคุ้มครองทางสงัคม แตปั่ญหาท่ีส�าคญัท่ีสดุท่ีลกูจ้างหญิง

ทกุประเทศท่ีสหภาพฯ เคยท�างานวางแผนงานด้วยระบอุย่างพร้อมเพรียงกนัคือ

ปัญหาความรุนแรง การคกุคามทางเพศและการถกูกดข่ีโดยผู้ชาย

เจ้าของพาหนะและผู้น�าของสมาคมบางคนคืออุปสรรคส�าคญัในการระบุและ

การแก้ปัญหาความรุนแรงและการกดข่ีดงักล่าว แต่สมาชิกของคณะกรรมการ

เช่ือมัน่วา่อปุสรรคท่ีใหญ่ท่ีสดุคือการท่ีผู้หญิงขาดความรู้ โดยเฉพาะการไมต่ระหนกั

ถึงสิทธิของพวกเธอและความเกรงกลวัต�ารวจ ซึ่งเป็นงานท่ีส�าคญัท่ีสดุส�าหรับ

คณะกรรมการหญิงของภาคนอกระบบ

สหภาพ ATGWU จดัให้ผู้หญิงได้เข้าร่วมการประชมุเชิงปฏิบตักิารและการให้ความ

รู้อยา่งไมเ่ป็นทางการบนท้องถนน ในศนูย์กลางการขนสง่หลกัๆ และในท่ีท�างาน

ของสหภาพฯ เองด้วย ซึ่งผู้หญิงเหล่านัน้กล่าวว่าเป็นกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ

ในการเปลีย่นทศันคตขิองพวกผู้ชาย และมอบความมัน่ใจให้ผู้หญิงในการ “เปลีย่น

ความคิดของตน” ลกูจ้างหญิงมีความมัน่ใจมากขึน้ในการเลา่เร่ืองท่ีพวกเธอเคย

ประสบ และผู้ชายก็ให้การสนบัสนนุมากขึน้

ในวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 คณะกรรมการหญิงของภาคส่วนนอกระบบได้จดัให้

รถแท็กซ่ี (มินิบสั) 12 คนัว่ิงไปกลบัระหว่างเมืองกมัปาลาและเอ็นเท็บเบ้โดยใช้

เส้นทางหลกัๆ และมีระยะทาง 45 กิโลเมตร จุดประสงค์ของกิจกรรมครัง้นีคื้อ
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เพ่ือแสดงให้เหน็วา่ผู้หญิงสามารถท�างานในกิจการแทก็ซ่ีได้และสง่เสริมให้ผู้หญิง

คนอ่ืนๆ ท�างานเดียวกันนี ้รวมทัง้แสดงให้เห็นว่าพวกเธอสามารถขับรถแท็กซ่ี 

(มินิบสั) ได้ในระดบัเดียวกบัผู้ชาย และเรียกร้องสทิธิท่ีเทา่เทียมกบัพวกเขา

ถึงกระนัน้ กิจการขนส่งท่ีจ้างแรงงานนอกระบบในยูกันดามีขนาดใหญ่มาก 

ประมาณการว่ามีคนขับรถโบดาโบด้าในเมืองกัมปาลาเพียงแห่งเดียวมากถึง 

250,000 คน มีรถแทก็ซ่ี (มินิบสั) มากกวา่ 50,000 คนั แตล่ะคนัสร้างงานในระบบ

เศรษฐกิจจลุภาคทัง้หมดแก่คนขบั คนตรวจตัว๋ คนเรียกผู้ โดยสาร ช่างยนต์ คน

เปลี่ยนยาง คนท�าความสะอาด คนขายตัว๋รถ ชา่งเสียง ยาม และอ่ืนๆ  ในบริบทนี ้

ผลลพัธ์จากการท�างานของคณะกรรมการหญิงของภาคส่วนนอกระบบเท่าท่ี

ผา่นมา เพียงแก้ปัญหาแคนิ่ดเดียวเทา่นัน้

แตค่ณะกรรมการแรงงานนอกระบบของสหภาพ ATGWU  (ท่ีประกอบด้วยทัง้ชาย

และหญิง) ระบวุา่เลขาธิการของกมับ้าคนปัจจบุนัเป็นผู้หญิง และส�านกังาน 1 ใน 5 

ของกัมบ้าได้รับการจัดการดูแลโดยผู้หญิง และมีจ�านวนผู้หญิงท�างานป็นคน

ตรวจตัว๋มากขึน้ ผู้น�าท่ีเป็นผู้หญิงซึง่ปรากฏตวัขึน้ภายในสามปีท่ีผา่นมากลายเป็น

แบบอยา่งท่ีส�าคญัมากส�าหรับผู้หญิงด้วยเชน่กนั



ผลที่ตามมาและคำวามท้าทาย
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การขยายตวัอยา่งรวดเร็วอยา่งนา่แปลกใจของจ�านวนสมาชิกและการก�าเนิดใหม่

ของสหภาพ ATGWU ในฐานะสหภาพฯ ท่ีพฒันาอ�านาจท่ีส�าคญัของตนภายใน

อตุสาหกรรมการคมนาคมในยกูนัดานัน้เป็นเร่ืองโดดเดน่มาก แตก็่เกิดความท้าทาย

ใหม่ๆ  ท่ีจดัการได้ยากแก่สหภาพฯ เชน่กนั

สถานะที่เท่าเทยีมกันของลูกจ้างในระบบและนอกระบบ

มีข้อตกลงทัว่ไประหว่างผู้น�าของสหภาพ ATGWU และสมาคมท่ีเป็นเครือข่าย

ใหม่ๆ  ของสหภาพฯ วา่มีความจ�าเป็นต้องปฏิรูปหลกัการท�างาน ธรรมาภิบาลและ

การบริหารงานเก่ียวกบัเร่ืองแรงงานนอกระบบในปัจจบุนั แรงงานนอกระบบควร

ต้องได้รับสทิธิและมีความรับผิดชอบเทา่เทียมกบัลกูจ้างในระบบเพ่ือท่ีพวกเขาจะ

สามารถเข้าร่วมการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานได้

เม่ือเป็นเชน่นัน้ สหภาพ ATGWU จงึตกลงในหลกัการวา่ควรให้สมาชิกของสหภาพฯ 

จากสมาคมท่ีเป็นเครือข่ายมีการเปลี่ยนผ่านเข้ามาเป็นสมาชิกของสหภาพฯ 

อย่างเต็มตวั ซึง่จะท�าให้พวกเขามีสิทธิออกเสียงแบบประชาธิปไตยและมีความ

รับผิดชอบอยา่งเทา่เทียมกบัลกูจ้างในระบบ12 รวมถงึการตกลงจา่ยคา่สมาชิกเป็น

____________________
12 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เลขาธิการของสหภาพแรงงานลกูจ้างภาคสว่นการคมนาคมโดยรวม

และลกูจ้างทัว่ไป 29 กมุภาพนัธ์ 2559
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รายบคุคลของแรงงานนอกระบบหลงัจากการหารือเพ่ือตกลงเร่ืองคา่สมาชิกและ

วิธีการช�าระเงินแล้ว

หากมีการตกลงเร่ืองการจ่ายคา่สมาชิกจนปฏิบตัิได้ตามนัน้แล้ว สมาชิกทัง้หมด

ประมาณ 57,523 คนของสมาคมท่ีเป็นเครือข่ายกบัสหภาพฯ ในปัจจบุนัจะจ่าย

คา่สมาชิกผา่นทางสมาคมซึง่โดยทฤษฎีแล้วคดิเป็นรายได้ของสหภาพฯ ทัง้สิน้ 690 

ล้านชิลลงิยกูนัดา เทียบเทา่กบัประมาณ 205,000 ดอลลาร์สหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบ

กบัคา่สมาชิกโดยประมาณท่ีจา่ยโดยสมาคม (เป็นรายสมาคม ไมใ่ชร่ายสมาชิก) 

ท่ีเป็นเครือข่ายในปี 2558 ประมาณ 7,650,000 ชิลลิงยกูนัดา (2,250 ดอลลาร์

สหรัฐ)13 แล้ว นบัเป็นการเพ่ิมรายได้เป็นจ�านวนมากของสหภาพฯ

ในอีกแง่หนึ่ง ดงัท่ีประธานของสหภาพ ATGWU ได้กล่าวไว้14 การเพ่ิมจ�านวน

เครือขา่ยและจ�านวนสมาชิกท�าให้มีความต้องการ “การบริการ”สง่ตอ่ผลประโยชน์

แก่สมาชิก ซึ่งต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่เร่ืองจ�านวนพนักงานและ

เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการเลือกตัง้และหน้าท่ีของพวกเขาเหลา่นัน้

ในปัจจุบันนี ้สมาคมของแรงงานนอกระบบมีตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวในคณะ

กรรมการบริหารระดบัชาต ิซึง่เป็นข้อตกลงหลงัจากมีสมาคมเข้าเป็นเครือขา่ยของ

สหภาพ ATGWU เป็นแห่งแรก แต่เร่ืองนีไ้ม่ได้รับการบรรจุเข้าไปในหลกัการ

การท�างานและสมาคมท่ีเป็นเครือขา่ยเองก็ไมไ่ด้จดัการเลอืกตัง้อยา่งเป็นทางการ

เพ่ือเลือกตวัแทนของพวกเขาตัง้แตท่�าข้อตกลงครัง้แรกเร่ิมดงักลา่ว

____________________
13 จากข้อมลูท่ีรายงานต่อคณะกรรมการภาคสว่นนอกระบบในท่ีประชมุ “สนัทนาการ” เดือน

ธนัวาคม 2558 ตวัเลขนีไ้ด้รับการเห็นชอบจากสมาคมตา่งๆ แตอ่าจไม่ใช่จ�านวนเงินท่ีสมาชิก

จา่ยจริง
14 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ประธานของสหภาพแรงงานลกูจ้างภาคสว่นการคมนาคมโดยรวม

และลกูจ้างทัว่ไป 29 กรกฎาคม 2558
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ตามข้อก�าหนด สมาชิกเต็มตวัของสหภาพฯ ต้องจ่ายคา่สมาชิกเท่ากบัร้อยละ 2 

ของรายได้ตอ่เดือนของพวกเขา ซึง่กลายเป็นเร่ืองซบัซ้อนมากส�าหรับแรงงานนอก

ระบบ ซึ่งพวกเขาส่วนใหญ่มีรายได้แตกต่างกนัทัง้รายได้รายวนัถึงรายได้รายปี 

และพวกเขาจ�านวนมากท�างานเพียงชัว่คราวเท่านัน้ทัง้ในเชิงสถานท่ีท�างานและ

ท่ีอยู่ นอกจากนี ้มีจ�านวนน้อยท่ีมีบญัชีธนาคาร แต่การขยายตวัอย่างรวดเร็ว

ของการโอนเงินผา่นโทรศพัท์เคลือ่นท่ีในยกูนัดาอาจเป็นทางออกทางใหมข่องการ

เก็บคา่สมาชิก

การสมานฉันท์ระหว่างลูกจ้างในระบบและนอกระบบ

ตัง้แตก่ารก่อตัง้คณะกรรมการแรงงานนอกระบบ เกิดความสามคัคีอยา่งเหน็ได้ชดั

ระหวา่งสมาคมตา่งๆ แตส่หภาพ ATGWU ก็รับทราบวา่มีความต้องการให้จดัการ

พบปะกนัระหวา่งสมาชิกของสหภาพฯ ท่ีเป็นแรงงานในระบบและนอกระบบท่ีถกู

แบง่แยกเพ่ือสร้างความสมานฉนัท์ท่ีแท้จริงให้เกิดขึน้15

เจ้าหน้าท่ีของสหภาพ ATGWU และฝ่ายเลขาธิการท่ีได้รับการเลอืกตัง้มาตระหนกั

ได้ว่ามีผู้น�าแรงงานจ�านวนน้อยในสถานประกอบการในระบบท่ีรับรู้หรือเข้าใจ

ยทุธศาสตร์ท่ีใช้เพ่ือรวมกลุ่มแรงงานนอกระบบในกิจการขนส่ง16 ผู้น�าสหภาพ-

แรงงาน “ในระบบ” บางคนดจูะตอ่ต้านเน่ืองจากกลวัว่าสมาชิกใหม่จ�านวนมาก

จากภาคนอกระบบจะเป็นภยัคกุคามใหญ่กับต�าแหน่งท่ีได้มาจากการเลือกตัง้

ของพวกเขา บางคน รวมทัง้สมาชิกคณะกรรมการบริหารระดบัชาติ เช่ือวา่มีการ

เน้นความส�าคญัของภาคนอกระบบมากเกินไปและสถานประกอบการในระบบ

หลกัๆ ถูกละเลยแม้จะเป็นแหล่งรายได้หลกัของสหภาพฯ ตวัแทนของลูกจ้าง 

“ในระบบ” ได้รับโอกาสการฝึกอบรมน้อยมาก ดงันัน้พวกเขาจงึมีความเข้าใจเร่ือง

ระบบการท�างานของสหภาพแรงงานในระดบัต�่า

____________________
15 ข้อมลูจากการสนทนากลุม่กบัคณะกรรมการภาคสว่นนอกระบบ 30 กรกฎาคม 2559
16 ข้อมลูจากการสนทนากลุม่ 1 สงิหาคม 2559
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สหภาพ ATGWU มีคณะกรรมการหญิงระดบัชาติท่ีท�างานมาเป็นเวลานานแล้ว 

ซึ่งได้รับการเลือกตัง้เข้าท่ีประชุมของสหภาพฯ ทุกๆ ห้าปี ผู้ หญิงท่ีได้รับการ

เลือกตัง้เหลา่นีล้้วนเป็นลกูจ้าง “ในระบบ” ของกิจการขนสง่ หลกัๆ มาจากกิจการ

การบิน มีการติดต่อระหว่างคณะกรรมการหญิงของภาคส่วน “ในระบบ” และ 

“นอกระบบ” ค่อนข้างน้อย แต่กลุ่มผู้หญิงซึง่เป็นลกูจ้างในระบบระบวุ่ามีความ

เป็นไปได้ท่ีจะเกิดความเป็นหนึง่เดียวและการสนบัสนนุซึง่กนัและกนั รวมทัง้ความ

ต้องการสร้างความเข้าใจระหวา่งทัง้สองฝ่าย

ปัญหานีเ้ลวร้ายลงเม่ือปราศจากการประชุมท่ีเกิดขึน้ระหว่างกลุ่มท�างานของ

สหภาพ ATGWU ท่ีซึง่ตวัแทนของลกูจ้างในระบบจะหารือเร่ืองนโยบายและยทุธ-

ศาสตร์การท�างานได้เป็นประจ�า จึงหมายความว่ามีโอกาสน้อยเต็มทีท่ีพวกเขา

จะพฒันาความร่วมมือและส่งเสริมให้เกิดความเคารพซึง่กนัและกนัหรือพฒันา

ความสามคัคีระหว่างคณะกรรมการท่ีมาจากภาคส่วนในระบบและนอกระบบ 

เจ้าหน้าท่ีของสหภาพฯ ตระหนักถึงปัญหานี ้รวมทัง้ความต้องการเช่ือมคณะ

กรรมการของทัง้สองฝ่ังเข้าด้วยกนัเพ่ือพฒันาโครงการการให้ความรู้ร่วมกนั

สหภาพฯ ยงัตระหนกัอีกด้วยวา่ผู้น�าและนกัเคลือ่นไหวอายนุ้อยหลายคนในสมาคม

ของแรงงานนอกระบบเป็นผู้ มีความรู้สงูและอาจเรียกร้องให้การจดัการสหภาพฯ 

เป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึน้กวา่นี ้

จากค�ากล่าวของสมาชิกคณะกรรมกรภาคส่วนนอกระบบหลายท่าน การสร้าง

สหภาพแรงงานขนาดใหญ่จะดงึดดูความสนใจได้มากจากพรรคการเมือง รวมทัง้

อาจถกูแทรกแซงด้วย โดยเฉพาะจากพรรค NRM ท่ีปกครองประเทศอยูแ่ละจาก

พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามคือพรรค FDC ซึง่อาจกระตุ้นให้เกิดการแตกแยกภายใน

สหภาพฯ ได้

ผู้น�าหลายคนของสหภาพ ATGWU ในปัจจบุนัสนบัสนนุพรรคการเมืองท่ีตา่งกนัไป

ไม่ว่าจะเป็นพรรค NRM, FDC และกลุ่มการเมืองขนาดเล็กอ่ืนๆ จึงเป็นท่ีรู้กนัว่า
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จะไม่มีใครพยายามใช้สหภาพฯ เป็นเวทีทางการเมืองเพ่ือสนบัสนนุพรรคใดๆ แต่

มีปัญหาหนึ่งเกิดขึน้จากความจริงท่ีว่าแรงงานนอกระบบของกิจการขนส่งและ

สมาคมของพวกเขามีบทบาทส�าคญัในการรณรงค์ทางการเมืองในยกูนัดามาโดย

ตลอด โดยเฉพาะผู้ขบัโบดาโบด้า (แม้บอ่ยครัง้จะเป็นการรณรงค์ท่ีได้รับแรงจงูใจ

ทางการเงิน)

บาลิกาซิมา ยาซิดี จากสหภาพแรงงานแห่งชาติยกูนัดากล่าวว่ารัฐบาลไม่พอใจ

ท่ีค็อตซ่าและกมับ้าเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของสหภาพ ATGWU  และได้รับการ

ยกเว้นจากพระราชบญัญตักิารจดัระเบียบสาธารณะท่ีออกมาในปี 2556 ท่ีจ�ากดั

สทิธิในการรวมตวักนั จากมมุมองของสหภาพแรงงานแหง่ชาตยิกูนัดานัน้ รัฐบาล

มกัพยายามแบ่งแยกและควบคมุสหภาพแรงงาน โดยยกตวัอย่างประสบการณ์

หลงัจากปี 2546 เม่ือรัฐบาลสนบัสนนุการก่อตัง้สหภาพแรงงานฝ่ายตรงข้ามคือ

สหภาพแรงงานเสรีกลางขึน้รวมทัง้สหภาพแรงงานท่ี “ถอดแบบ” ออกมาจาก

สหภาพฯ ดงักลา่วอีก 15 แหง่ เขาเช่ือวา่มีความเป็นไปได้อยา่งมากท่ีรัฐบาลอาจ

พยายามท�าให้สหภาพ ATGWU เกิดความแตกแยก ยัว่ยแุละใช้ประโยชน์จาก

การแบง่พรรคแบง่พวกภายในสหภาพฯ17

การเปล่ียนผ่านสู่การรวมสหภาพแรงงานอย่างเตม็ตวั

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ประธานและเลขาธิการของสหภาพ ATGWU เสนอให้

ผู้น�าของสหภาพฯ และสมาคมท่ีเป็นเครือข่ายพบกนัในท่ีประชมุเพ่ือหารือเร่ือง

อนาคตของสหภาพฯ และเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความเข้าใจซึ่งกนัและกนั

ภายในกลุม่ ซึง่สว่นหนึง่เป็นการประชมุเพ่ือหาข้อมลูท่ีใช้เขียนรายงานฉบบันี ้งาน

ประชมุดงักลา่วจดัขึน้เป็นพิเศษเพ่ือพิจารณาแนวคิดเร่ืองขัน้ตอนการเปลี่ยนผา่น

จากการเป็นเครือขา่ยในปัจจบุนัไปเป็นการรวมแรงงานนอกระบบเป็นสว่นหนึง่ของ

สหภาพฯ ในฐานะสมาชิกอยา่งเตม็ตวั โดยจะได้รับสทิธิและมีหน้าท่ีเทา่เทียมกบั

____________________
17 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์บาลกิาซมิา ยาซดีิ 1 สงิหาคม 2559
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ลกูจ้างในระบบ การหารือนีจ้ดัขึน้ในบริบทของการประชุมผู้ แทนของสหภาพฯ 

ท่ีจัดขึน้ทุกๆ ห้าปี ท่ีซึ่งผู้ แทนจะได้รับโอกาสในการพิจารณาค�าขอการปฏิรูป

หลกัการและแผนการท�างานทางยทุธศาสตร์ระหวา่งปี 2560-2565

งานประชุมซึ่งมีสามวนันีมี้ผู้ เข้าร่วมงานทัง้หมด 39 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าท่ีจาก

สหภาพ ATGWU ผู้น�าสมาคมท่ีเป็นเครือข่าย รวมทัง้สมาชิกของคณะกรรมการ

บริหารระดบัชาตแิละคณะกรรมการแรงงานนอกระบบของสหภาพฯ

งานประชุมนีไ้ม่ได้มอบอ�านาจการตดัสินใจอย่างเป็นทางการใดๆ แต่ให้พืน้ท่ี

ในการหารืออยา่งเปิดเผยและเป็นประชาธิปไตย18 ค�าแนะน�าและบทสรุปท่ีเกิดขึน้

จากประชุมเป็นของผู้ เข้าร่วมงานเท่านัน้ ซึ่งจะน�าไปเสนอต่อกลุ่มบริหารและ

คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องของสหภาพฯ และสมาคมท่ีเป็นเครือขา่ยเพ่ือพิจารณา

และตดัสนิใจตอ่ไป

ในการสรุปงานประชมุ ผู้ เข้าร่วมงานได้ให้ค�าแนะน�าหลายประเดน็ รวมถงึทางเลอืก

ในการท�าค�าขอเพ่ือแก้หลกัการท�างานของสหภาพ ATGWU และการเสนอแผนการ

ท�างานทางยทุธศาสตร์ของปี 2560-2565 รวมถงึค�าแนะน�าเร่ืองมาตรการการรวม

กลุม่แรงงานนอกระบบเข้าเป็นสว่นหนึง่ของสหภาพฯ อยา่งเตม็รูปแบบ การสง่เสริม

การบริหารแบบประชาธิปไตยโดยเฉพาะเร่ืองความน่าเช่ือถือทางการเงิน การ

ทบทวนหลกัการท�างานของสหภาพฯ การปรับปรุงการสื่อสาร การขยายการเข้า

ร่วมกิจกรรมของผู้หญิง และการท�าให้การมอบการศึกษาเร่ืองสหภาพแรงงาน

แก่สมาชิกมีความส�าคญัเป็นล�าดบัแรกๆ (Spooner 2559b)

ส่วนส�าคญัท่ีสดุคือ การประชุมนีป้ระสบความส�าเร็จอย่างโดดเด่นในการสร้าง

ความสามคัคีและความเช่ือใจระหวา่งผู้ เข้าร่วมงาน และทกุคนยงัรู้สกึวา่เป็นช่วง

____________________
18 การประชมุจดัโดยเดฟ สปนูเนอร์ จากสถาบนัโกลบอลลฟิวิงสตนั จากค�าร้องขอของสหภาพ-

แรงงานลกูจ้างภาคสว่นการคมนาคมโดยรวมและลกูจ้างทัว่ไป
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เวลาแห่งประวัติศาสตร์ในการสร้างสหภาพแรงงานรูปแบบใหม่และมีอ�านาจ

ซึง่รวมลกูจ้างทกุรูปแบบเข้าไว้ด้วยกนั

บทบาทของสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) และเหตุการณ์

ที่เกดิขึน้

แนวความคิดกว้างๆ ของการสร้างพนัธมิตรและท�างานกบัสมาคมของแรงงาน

นอกระบบได้วนเวียนอยูภ่ายในสหพนัธ์แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศมาเป็นเวลา

หนึง่แล้ว โดยเอกสารการประชมุปี 2553 ได้ระบไุว้วา่

อยา่งไรก็ตาม ยงัไมส่ามารถกลา่วได้วา่การเปลีย่นแปลงของสหภาพ ATGWU นัน้ 

เกิดขึน้จากยทุธศาสตร์ของสหพนัธ์แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศ อาจเป็นไปได้วา่

ประสบการณ์ของสหภาพฯ และของ “สหภาพพ่ีเลีย้ง” อ่ืนๆ ในโครงการต่างหาก

ท่ีสง่ผลกระทบส�าคญักบัความคดิเชิงยทุธศาสตร์ของสหพนัธ์แรงงานขนสง่ระหวา่ง

ประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางยทุธศาสตร์ในปี 2555 เป็นผลจากอิทธิพลตา่งๆ ท่ี

ผสมปนเปกนั กลา่วคือ การเข้าเรียนในมหาวิทยาลยัของเจ้าหน้าท่ีอาวโุสหลายคน 

การเข้าร่วมการอภิปรายและการหารือเร่ืองเศรษฐกิจนอกระบบท่ีจดัโดยองค์กร

แรงงานระหวา่งประเทศ สมาพนัธ์แรงงานยโุรป และการประชมุ การสมัมนาของ

สหภาพแรงงานนานาชาติอ่ืนๆ อิทธิพลจากนโยบายการพฒันาขององค์กรผู้ ให้

ความช่วยเหลือ การติดต่องานกับกลุ่มลูกจ้างหญิงนอกระบบ องค์กรวีเอโก้ 

องค์กรสตรีตเน็ตสากล สหพนัธ์แรงงานระหวา่งประเทศตา่งๆ และองค์กรพฒันา

“...ในขณะท่ีลกูจ้างบางคนได้รวมตวักนัเป็นสหภาพแรงงาน 

แต่พวกเขายังต้องยอมรับและท�างานกับกลุ่มผู้ ใช้แรงงาน

รูปแบบอ่ืนๆ ซึง่ลกูจ้างชัว่คราวได้ตัง้ขึน้เอง และเช่ือมตอ่พวก

เขากบัสหภาพแรงงานด้วย”

(ITF 2553)
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เอกชนอ่ืนๆ ท่ีท�างานด้านเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทัง้อิทธิพลจากการหารืออยา่ง

ไม่เป็นทางการกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ของสหพนัธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศใน

ภมิูภาคแอฟริกา ซึง่ให้ความส�าคญักบัความท้าทายเร่ืองการจ้างงานนอกระบบ

ในระดบัสงู

โครงการแรงงานนอกระบบริเร่ิมโดยแผนกการศึกษาของสหพนัธ์แรงงานขนส่ง

ระหว่างประเทศ โดยค่าใช้จ่ายสว่นใหญ่ได้รับการสนบัสนนุจากเงินให้เปลา่ของ

เอฟเอน็วี มอนไดอลั (สว่นหนึง่ของสมาพนัธ์แรงงานของเนเธอร์แลนด์) ถงึจะด�าเนิน

งานภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหารโครงการของสหพนัธ์แรงงานขนสง่

ระหวา่งประเทศ พร้อมทัง้มีตวัแทนจากกรมขนสง่ทางบน กรมสตรีและส�านกังาน

เลขาธิการ แต่โครงการดงักล่าวก็ไม่ได้เป็นการรณรงค์เชิงยทุธศาสตร์ท่ีมีความ

ส�าคญัในล�าดบัต้นๆ นอกจากเป็นท่ีรู้จกัของสหพนัธ์แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศ 

ในภมิูภาคแอฟริกาแล้ว โครงการนีโ้ดยรวมและโดยเฉพาะความส�าเร็จของสหภาพ 

ATGWU นัน้นบัวา่ “ไมไ่ด้รับความสนใจ” นกั

การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัในเดือนธนัวาคม 2559 เกิดขึน้เม่ือตวัแทนของสหภาพ 

ATGWU พร้อมทัง้สหภาพฯ พ่ีเลีย้งและสถาบนัโกลบอลลฟิวิงสตนัแถลงถงึผลลพัธ์

ของโครงการในท่ีประชมุระดบัโลกของแผนกถนนและรางรถไฟในสงักดัสหพนัธ์

แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศซึง่จดัขึน้ในเมืองบรัสเซลส์ น่ีเป็นโอกาสแรกท่ีตวัแทน

อาวโุสท่ีได้รับการเลือกตัง้เข้ามาท�างานและเจ้าหน้าท่ีของสหพนัธ์แรงงานขนส่ง

ระหวา่งประเทศ ได้ยินค�าแถลงโดยตรงจากสหภาพแรงงานท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ

และได้ช่ืนชมความส�าเร็จของโมเดลการรวมกลุม่ลกูจ้างนี ้ส�าหรับสหภาพแรงงาน

จาก “ประเทศพฒันาแล้ว” ซึง่ประสบปัญหาการเพ่ิมขึน้ของการจ้างงานชัว่คราว

และ “งานอิสระแบบใหม”่(gig economy) ในภาคสว่นการคมนาคมนัน้ ได้ยอมรับ

ว่ากลยุทธ์ดงักล่าวมีความส�าคญัและเป็นไปได้ท่ีสหพนัธ์แรงงานขนส่งระหว่าง

ประเทศ ทกุแหง่โดยรวมจะน�าไปใช้ได้

ประสบการณ์ของสหภาพ ATGWU ยังมีความส�าคญัในการตัง้ค�าถามเร่ืองท่ี
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สหพนัธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ กงัวลเก่ียวกบัความยัง่ยืนในอนาคตของ

สหภาพฯ ในประเทศก�าลงัพฒันา โดยเฉพาะประเทศในเขตทะเลทรายซาฮาร่าและ

เอเชียใต้

การรวมกลุ่มขนาดใหญ่ของลกูจ้างในภาคส่วนการคมนาคมขึน้มาอีกครัง้ผ่าน

การเป็นเครือข่ายของสมาคมแรงงานนอกระบบต่างๆ ท�าให้สหภาพ ATGWU 

สามารถมีสถานะทางการเงินท่ียัง่ยืน สมาคมมีระบบการเก็บคา่สมาชิกซึง่ยัง่ยืน

อยา่งเหน็ได้ชดัอยูแ่ล้วและไมต้่องอาศยัการสนบัสนนุจากภายนอกในการท�างาน19 

หากโมเดลนีส้ามารถน�าไปใช้ท่ีอ่ืนได้ จะเป็นผลลพัธ์ทางบวกของสหพนัธ์แรงงาน

ขนสง่ระหวา่งประเทศเชน่กนั

แม็ค อูราตา เลขาธิการของแผนกการขนส่งทางบกของสหพนัธ์แรงงานขนส่ง

ระหวา่งประเทศในระหวา่งการท�าโครงการ คดิวา่การมีจ�านวนสมาชิกจ�านวนมาก

อาจสง่ผลลพัธ์สงูในอนาคตอนัใกล้

____________________
19 เม่ือเห็นผลการท�างานของสหภาพแรงงานลกูจ้างภาคสว่นการคมนาคมโดยรวมและลกูจ้าง

ทัว่ไป ไมน่านมานี ้สหพนัธ์ฯ จงึประเมินความเป็นไปได้ในการพฒันาแอปพลเิคชนัในโทรศพัท์

มือถือเพ่ือใช้ในประเทศเชน่ยกูนัดาและเคนยา่ ซึง่ท�าให้ท�างานได้งา่ยขึน้
20 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์แม็ค อรูาตา 1 กนัยายน 2559

“อาจเร็วไปท่ีจะบอกวา่สหภาพ ATGWU คือโมเดลการรวมตวั

ลกูจ้างท่ีดีท่ีสดุท่ีท�าให้เห็นการท่ีสหภาพแรงงานมีสมาชิกเป็น

แรงงานนอกระบบจ�านวนมหาศาลเชน่นี ้เหน็ได้ชดักวา่สหภาพฯ 

จ�าต้องทบทวนโครงการ กิจกรรมและบริการของตน แต่ถ้ามี

รายได้ ก็มีโอกาสดีในการสร้างสหภาพแรงงานของแรงงานนอก

ระบบท่ีท�างานจริงและยัง่ยืน สหภาพฯ มีประวตัิอนัยาวนาน

และเป็นท่ีเคารพนบัถือทัง้ระดบัภมิูภาคและระดบัสากล ไม่มี

อะไรดีไปกวา่นีแ้ล้ว”20
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การรวมตวัผู้ใช้แรงงานของยูกันดาสามารถน�าไปใช้ที่อ่ืนได้หรือไม่

เจ้าหน้าท่ีในสหพนัธ์สหภาพแรงงานลกูจ้างภาคส่วนการคมนาคมนานาชาติท่ี

เก่ียวข้องโดยตรงกบัโครงการนีห้รือมีประสบการณ์ลงพืน้ท่ีท�างานกบัสหภาพฯ และ

สมาคมของแรงงานนอกระบบเช่ือมัน่วา่ท�าเชน่นัน้ได้ อยา่งน้อยก็มีความเป็นไปได้ 

ซึง่เป็นความเห็นท่ีผู้ เข้าประชมุของแผนกถนนและรางรถไฟในสงักดัของสหพนัธ์

แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศเหน็ด้วย

เช่นเดียวกบัสหพนัธ์แรงงานระหว่างประเทศอ่ืนๆ สหพนัธ์แรงงานขนสง่ระหว่าง

ประเทศประสบกบัสภาวะยากล�าบากอยา่งตอ่เน่ืองในการด�าเนินการกบัเครือขา่ย

ตา่งๆ อยา่งเป็นประชาธิปไตย ไมว่า่เครือขา่ยนัน้จะมีขนาดหรือทรัพยากรมากน้อย

เพียงไร แตส่หพนัธ์แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศก็ยงัหลีกเลี่ยงไมใ่ช้งบประมาณ

กบัการให้บริการแก่สหภาพแรงงานท่ีมีขนาดเล็ก ไม่แข็งแกร่ง และไม่สามารถ

สนบัสนนุการเงินจ�านวนหนึง่แก่สหพนัธ์แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศได้ โครงสร้าง

การท�างานแบบประชาธิปไตยซึง่มีหลายระดบันี ้ผนวกกบัโครงสร้างการท�างาน

ในระดับภูมิภาค ระดับภาคส่วน และการท�างานของกลุ่มเยาวชนและผู้หญิง 

ประกอบกนัเป็นคณะกรรมการระดบันานาชาตหิลายชดุ เป็นองค์ประชมุในท่ีประชมุ

ตา่งๆ และการประชมุครัง้ใหญ่ท่ีเกิดขึน้ห้าปีครัง้ด้วย คา่ใช้จา่ยแก่สหภาพแรงงาน

ท่ีมีทรัพยากรน้อยเพ่ือให้พวกเขาเข้าร่วมกิจกรรมนัน้มากกวา่จ�านวนเงินท่ีพวกเขา

สนบัสนนุสหพนัธ์มาก และผลลพัธ์ของการประชมุตา่งๆ เชน่ โครงการการรวมกลุม่

ท่ีน�าไปปฏิบตัิได้และการประสานงานเพ่ือท�ากิจกรรมนัน้มกัไม่แน่นอน แต่หาก

เครือขา่ยและสมาคมท่ีมีแรงงานนอกระบบจ�านวนมากเข้าเป็นสมาชิกของสหพนัธ์

แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศได้ตอ่ไปอีกเร่ือยๆ จะเป็นก้าวยา่งครัง้ใหญ่ไปสูค่วาม

ยัง่ยืนของสหพนัธ์แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศในประเทศก�าลงัพฒันาได้

แตปั่ญหาท่ียงัคงอยูคื่อเครือขา่ยของสมาคมขนาดใหญ่ได้รับอิทธิพลจากกฎหมาย

ท่ีแปลกประหลาดของยกูนัดามากน้อยเพียงใด สหภาพ ATGWU สามารถคุ้มครอง

สมาคมจากการแทรกแซงและการคกุคามของต�ารวจจากการบงัคบัใช้พระราช-
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บญัญตัิการจดัระเบียบสาธารณะท่ีออกมาในปี 2556 ได้

อย่างไรก็ตาม “โมเดลการท�างานของสหภาพฯ” นัน้นบัว่าประสบผลส�าเร็จและ

ได้รับการปรับใช้โดยสหภาพแรงงานอ่ืนๆ ซึ่งเก่ียวข้องกบัโครงการของสหพนัธ์

แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาตะวนัออกและตะวนัตก



ทรัพยากรอ�นำาจ
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ทรัพยากรอ�านาจมีบทบาทอย่างไรในการท�าให้สหภาพ ATGWU เปลี่ยนผ่านไป

เป็นสหภาพแรงงานท่ีมีสมาชิกจ�านวนมากเป็นแรงงานนอกระบบ เหตุการณ์

ดังกล่าวมีส่วนท�าให้เกิดการอภิปรายในวงกว้างเร่ืองกลยุทธ์การใช้ทรัพยากร

เพ่ือเปลี่ยนแปลงสหภาพแรงงานอยา่งไร (Schmalz/Dorre 2559) และสหภาพฯ 

กบัสมาคมท่ีเป็นเครือข่ายมีศกัยภาพในการรับรู้และใช้ทรัพยากรอ�านาจอย่างมี

กลยทุธ์ได้มากน้อยแคไ่หน (FES 2559)

สมาคมของแรงงานนอกระบบในภาคขนส่ง

เห็นได้ชดัว่าแรงงานนอกระบบในกิจการขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งในเมือง มี

อ�านาจเชิงโครงสร้างระดบัหนึง่ท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสามารถในการท�าให้

เกิดความโกลาหลในเมืองและจงัหวดัตา่งๆ ซึง่มีสาเหตจุากการใช้อ�านาจการต่อรอง

ในทีท่�างาน ในท่ีนีคื้อท่ีจอดรถแท็กซ่ี ลานปล่อยรถโบดาโบด้า และบนท้องถนน

ท่ีรถแลน่ พวกเขาสามารถประท้วงได้และหยดุการท�างาน แตก่ารกระท�านีโ้ดยปกติ

แล้วไมใ่ชก่ารตอ่ต้านนายจ้าง แตเ่ป็นการตอ่ต้านรัฐบาลและองค์กรอ่ืนๆ ในภาครัฐ

ท่ีมีอิทธิพลหรือควบคมุสภาพการใช้ชีวิตในแต่ละวนัและการท�างานของพวกเขา 

เหน็ได้ชดัวา่แรงงานนอกระบบเหลา่นีมี้อ�านาจการเคลือ่นที ่หรือความสามารถใน

การก่อให้เกิดความโกลาหลครัง้ใหญ่ในเมืองเพียงเพราะท�าให้การจราจรหยดุน่ิง 

(ซึง่ไมย่ากเลยในเมืองกมัปาลา) ผา่นการระดมมวลชนผู้ขบัรถแทก็ซ่ีและรถโบดา- 

โบด้าบนท้องถนน การกระท�าเช่นนีย้งัเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้อ�านาจแบบ
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ทวีคณู กลา่วคือเป็นการ “ขดัขวางความสามารถของลกูจ้างคนอ่ืนๆ ในการท�างาน

เพ่ือค่าจ้างและสง่ผลไปสูภ่าคสว่นอ่ืนๆ ในระบบเศรษฐกิจด้วยในเวลาเดียวกนั” 

(Cepok 2556)

รูปแบบท่ีสองของอ�านาจเชิงโครงสร้างคืออ�านาจการต่อรองในตลาดแรงงานซึง่

แรงงานนอกระบบในกิจการขนสง่เพียงจ�านวนน้อยเท่านัน้ท่ีจะมีได้ ซึง่สว่นใหญ่

จะเป็นลกูจ้างผู้ชาย เศรษฐกิจของยกูนัดายงัอยู่ห่างจากการเป็นตลาดแรงงาน

ท่ีหนาแน่นเพราะมีลกูจ้างจ�านวนน้อยท่ีมี “คณุสมบตัิและทกัษะท่ีหาได้ยากและ

เป็นท่ีต้องการของนายจ้าง” (Silver 2546) และประชาชนในท้องถ่ินยงัไมมี่งานท�า

ด้วย ซึง่ในท่ีนีห้มายถงึการขาดต�าแหนง่งานในเศรษฐกิจในระบบ

อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีการแบง่ล�าดบัชัน้กนัระหวา่งลกูจ้างนอกและในระบบ (และ

สมาชิกของสหภาพแรงงาน) ซึง่ชมลัส์และโดเรได้กลา่วเอาไว้วา่ “....มีความเสี่ยง

ท่ีจะมีการปลดลกูจ้างและความรู้สกึเป็นหนึง่เดียวกนัของแตล่ะคน การแบง่แยกนี ้

เห็นได้ชดัโดยเฉพาะในภาคสว่นนอกระบบของประเทศก�าลงัพฒันา” เร่ืองนีเ้ป็น

ค�าถามส�าคญัท่ีถกูตัง้ขึน้ในการประชมุในเดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นเร่ืองจริง

อยา่งไมต้่องสงสยัวา่ก่อนหน้าการประชมุดงักลา่ว เกิดความตงึเครียดขึน้ระหวา่ง

ตวัแทนของลูกจ้างในและนอกระบบ โดยเฉพาะภายในกลุ่มลูกจ้างในระบบท่ี

ไมเ่คยมีประสบการณ์โดยตรงในการท�างานกบัผู้น�าสมาคมของแรงงานนอกระบบ 

แต่ความตึงเครียดดูเหมือนจะลดลงเม่ือผู้น�าจากทัง้สองฝ่ายสามารถเข้าใจถึง

อ�านาจและผลประโยชน์ร่วมกันท่ีเกิดขึน้ได้จากความสามัคคีภายในสหภาพ-

แรงงานขนาดใหญ่ แต่ความสามคัคีนีเ้กิดขึน้ในกลุ่มสมาชิกระดบัธรรมดาของ

สหภาพฯ หรือไมน่ัน้ยงัไมป่รากฏ

ยงัคงพบการแบง่ล�าดบัชัน้ภายในเศรษฐกิจนอกระบบอีกด้วย จากการวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์การจ้างงานระหว่างอาชีพท่ีแตกต่างกันพบว่ามีการจดัล�าดบัขัน้

อยา่งชดัเจนของแรงงานนอกระบบภายในกิจการขนสง่ ผู้ ท่ีมีทกัษะ (เชน่ พนกังาน

ขบัรถ) หรือเจ้าของพาหนะจะมีอ�านาจการต่อรองในตลาดแรงงานในระดบัหนึ่ง
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ซึง่สามารถใช้อ�านาจนัน้ในการคงต�าแหนง่ของตนเหนือคนอ่ืน (เชน่ พนกังานตรวจ

ตัว๋) ซึง่ต้องการยกระดบัตนเองเป็นพนกังานขบัรถหรือเจ้าของพาหนะ พนกังาน

เรียกผู้ โดยสารอาจต้องการเป็นพนกังานตรวจตัว๋ เป็นต้น ผู้ ท่ีมีอ�านาจต่อรองใน

ตลาดแรงงานมากกวา่สว่นใหญ่เป็นผู้ชาย โดยผู้หญิงจะเผชิญกบัการแบง่ชนชัน้

และการดถูกู ซึง่จะพบมากขึน้ในกลุม่ลกูจ้างท่ีได้รับคา่จ้างต�า่ งานท่ีท�ามีสถานะต�า่

และไมม่ัน่คง

แรงงานนอกระบบในภาคส่วนการคมนาคมขนส่งชาวยกูนัดาบางคนได้พฒันา

อ�านาจเชิงองค์กรของพวกเขาได้ในระดบัหนึ่ง ท่ีโดดเด่นคือผู้ ท่ีขบัแท็กซ่ี/มินิบสั 

(ค็อตซ่า) และผู้ ท่ีขบัรถโบดาโบด้า (กมับ้า) ซึ่งรวมเป็นสมาชิกทัง้สิน้ประมาณ 

70,000 คน เป็นจ�านวนท่ีอาจจะมากกวา่สมาชิกของสหภาพแรงงานแหง่ชาตยิกูนัดา

เลยด้วยซ�า้ ในสถานีขนสง่ซึง่ควบคมุโดยคอ็ตซา่นัน้ อ�านาจการตอ่รองในท่ีท�างาน

ของพวกเขามีมากจนปฏิเสธไมไ่ด้เลย

หากเปรียบเทียบกบัสหภาพแรงงานต่างๆ สมาคมเหล่านีมี้ทรัพยากรโครงสร้าง

ท่ีส�าคญัอยูแ่ล้ว ทัง้เงินทนุและทรัพยากรมนษุย์ ลกูจ้างหลายคนโดยเฉพาะสมาชิก

ของกมับ้ามีการศกึษาสงู บางคนเรียนจบมหาวิทยาลยั มีทกัษะด้านการจดัการ

และการท�าธรุกิจและสามารถท�าให้องค์กรยัง่ยืนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่ตรงกนั

ข้ามกบัภาพพจน์ท่ีคนทัว่ไปคาดคิดเอาไว้ ดเูหมือนสมาชิกของกมับ้าจะแข็งแกร่ง

และมีสว่นร่วมกบังานของสมาคมและมีการท�างานร่วมกนัภายในหนว่ยงาน

อยา่งไรก็ตาม ก่อนท่ีจะเข้าเป็นเครือขา่ยของสหภาพ ATGWU นัน้ สมาคมตา่งๆ 

ของแรงงานนอกระบบมีอ�านาจเชิงสถาบนัท่ีออ่นแอมากและแทบไมป่รากฏให้เหน็ 

พวกเขามกัไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลระดบัท้องถ่ินและ

ระดบัชาต ิและไมไ่ดรั่บการรวมเข้าไปในโครงสร้างหรือขัน้ตอนการท�างานสามฝ่าย

ใดๆ

นอกจากนี ้ตวับง่ชีบ้อกระดบัของอ�านาจทางสงัคมยงัคงมีน้อย คนขบัรถแทก็ซ่ีและ
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โบดาโบด้าโดยทัว่ไปจะไม่ได้รับความนิยมจากสื่อมวลชนและความเห็นใจจาก

สาธารณะมากนกั บางครัง้พวกเขาถกูมองวา่ป่าเถ่ือน อนัตราย หยาบคาย และ

เป็นสาเหตใุห้การขนสง่ในเมืองมีสภาพเลวร้าย เป็นต้น สมาคมคอ็ตซา่และกมับ้า

มีภาพพจน์ท่ีผสมผสานกนั บางคนคิดว่าการตัง้สมาคมทัง้สองเป็นการริเร่ิมท่ีดี 

แตก็่ไมมี่ความร่วมมือท่ีจริงจงักบักลุม่ท่ีเคลือ่นไหวทางสงัคมด้านอ่ืนๆ ท่ีกว้างกวา่ 

เชน่ องค์กรพฒันาเอกชน เป็นต้น อ�านาจหรือศกัยภาพทางอ้อมของสมาคมในการ

แทรกแซงการอภิปรายสาธารณะให้เกิดประสทิธิผลจงึมีจ�ากดั

ศกัยภาพของแรงงานนอกระบบในกิจการขนส่งในการ “ตระหนกัถึงและการใช้

ทรัพยากรอ�านาจอย่างมียุทธศาสตร์” (Levesque/Murrt 2553) นัน้มีจ�ากัด 

ศกัยภาพเร่ืองการเป็นตวักลาง การวางกรอบการท�างานและการโน้มน้าวคนยงั

ไม่ได้รับการพฒันาอย่างดี สว่นหนึ่งเพราะสมาคมหลกัๆ ยงัมีประวตัิการท�างาน

ค่อนข้างสัน้ (โดยเฉพาะกัมบ้าและค็อตซ่า) ถึงแม้พวกเขาจะแสดงออกว่ามี

ศกัยภาพในการเรียนรู้และการท�างานท่ียืดหยุน่ก็ตาม

สหภาพแรงงานขนส่งและลูกจ้างทั่วไป (ATGWU)

ก่อนการรับสมาคมของแรงงานนอกระบบเข้าเป็นเครือข่าย สหภาพ ATGWU 

มีอ�านาจเชิงโครงสร้างในระดับหนึ่ง แต่อ�านาจดังกล่าวก็จ�ากัดอยู่ในสถาน

ประกอบการไม่ก่ีแห่งเท่านัน้ เท่าท่ีผ่านมานัน้ แหลง่ทรัพยากรอ�านาจการตอ่รอง

ในท่ีท�างาน อ�านาจการเคลื่อนท่ีและอ�านาจแบบทวีคณูคือสนามบินเอ็นเท็บเบ้

และส�านกังานการบินพลเรือน ซึง่มีการจดัการท่ีดีและมีการรวมตวัของพนกังาน

ท่ีหนาแนน่ ทัง้สมาคมรถแทก็ซ่ีสนามบนิ สมาคมการขนสง่ทางอากาศเอน็เทบ็เบ้

และสมาคมแรงงานทัว่ไปเอน็เทบ็เบ้ น่ีคือฐานอ�านาจลกูจ้างในระบบของสหภาพฯ 

และดงัท่ีกลา่วไว้ข้างต้น ยงัคงมีความส�าคญัในการใช้เจรจาตอ่รองกบัรัฐบาลเพ่ือ

ปกปอ้งสทิธิของแรงงานนอกระบบ

หากจะนบัจ�านวนนัน้ นอกจากกิจการการบนิและความปลอดภยั สหภาพ ATGWU 
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แทบจะไมมี่อ�านาจเชิงองค์กรเลย สหภาพฯ มีทรัพยากรโครงสร้างพืน้ฐานบางสว่น 

มีรายได้ท่ีคอ่นข้างมัน่คงจากการจา่ยคา่สมาชิกของลกูจ้างในระบบและมีทีมงาน

เล็กๆ ซึ่งประกอบไปด้วยนกักิจกรรมและผู้ช่วยท่ีมีประสบการณ์และการศึกษา 

ประสทิธิภาพการท�างาน การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกและความสามคัคีภายใน

หน่วยงานยงัเปราะบาง โครงสร้างการท�างานแบบประชาธิปไตยและการท�างาน

ตามหลกัการ รวมทัง้ขัน้ตอนการท�างานต้องการการปฏิรูปอยา่งเร่งดว่น

อยา่งไรก็ตาม สหภาพ ATGWU ยงัคงมีอ�านาจเชิงสถาบนัอยูพ่อสมควร สหภาพฯ 

ได้รับการยอมรับอยา่งเป็นทางการและจดัการเจรจาตอ่รองกบัรัฐบาลและลกูจ้าง 

ผู้น�าของสหภาพฯ สามารถแทรกแซงระบบการเมืองของยูกันดาได้สงูถึงระดบั

รัฐสภา ซึง่นบัเป็นเร่ืองส�าคญัในการเอาชนะการคกุคามของต�ารวจระหวา่งขัน้ตอน

การน�าสมาคมตา่งๆ เข้าสูก่ารเป็นเครือขา่ยของสหภาพฯ

สหภาพฯ มีอ�านาจทางสงัคมท่ีจ�ากดั พวกเขาได้รับความเคารพนบัถือจากสาธารณะ

ในระดบัหนึง่และมีชอ่งทางเข้าถงึความเหน็ใจจากสือ่ ถงึแม้โดยรวมแล้ว สาธารณะ

ไมไ่ด้เหน็วา่สหภาพแรงงานคือพลงัทางสงัคมท่ีส�าคญั สหภาพ ATGWU ได้พฒันา

ความสมัพนัธ์กบัพนัธมิตรส�าคญัๆ บางแห่งและสร้างความร่วมมือผ่านโครงการ

เอชไอวี/เอดส์ และได้รับความเคารพในงานของพวกเขาจากกลุม่คนท�างานหลาก-

หลายด้านท่ีเก่ียวข้อง สหภาพฯ ยงัมีช่ือเสยีงเพ่ิมขึน้จากการท�างานด้านสิง่แวดล้อม

และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ โดยเฉพาะ การเคลื่อนไหวเร่ืองแรงงาน

ของชาวยกูนัดาในหวัข้อกว้างๆ

สหภาพฯ มีศกัยภาพในการเป็นตวักลาง การวางกรอบการท�างานและการโน้มน้าว

สงู ผู้น�าและเจ้าหน้าท่ีมีทกัษะและประสบการณ์ในการสร้างผลประโยชน์จากการ

เรียกร้อง การวางกรอบการอภิปรายและการวางกลยทุธ์ต่างๆ และการริเร่ิมการ

วิเคราะห์และวางแผนงานในระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาติและระดบันานาชาติ

สหภาพ ATGWU ได้แสดงให้เห็นความสามารถของพวกเขาในการเรียนรู้จาก
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บทเรียน ทัง้จากประวตัิการท�างานของตนและจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสหภาพ-

แรงงาน สถาบนัทางวิชาการและองค์กรท่ีสนบัสนนุต่างๆ ในระดบัชาติ ภมิูภาค

และนานาชาติ

สหภาพฯ แสดงศกัยภาพการเป็นตวักลางให้เหน็อยา่งชดัเจนในการประชมุในเดือน

พฤศจิกายน 2559 ซึง่ก่อให้เกิดผลลพัธ์ส�าคญัต่อการพฒันาความรู้สกึเป็นหนึ่ง

เดียวกันของลกูจ้างในและนอกระบบและการมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน กล่าวคือ

การท่ีสหภาพแรงงานขนาดใหญ่ซึง่ประกอบด้วยสมาชิกเต็มรูปแบบจะมีอ�านาจ

มากในสงัคม เศรษฐกิจและการเมืองในยกูนัดา ศกัยภาพเหลา่นีจ้ะเป็นท่ีต้องการ

อยา่งมากในเดือนตอ่ๆ ไปเพ่ือท�าให้สหภาพฯ เป็นหนึง่เดียวในชว่งการขยายและ

การเปลี่ยนผา่นไปสูก่ารปฏิรูปหลกัการและโครงสร้างของหนว่ยงาน

ทรัพยากรอ�านาจที่ใช้ในการเปล่ียนแปลงของสหภาพแรงงานขนส่งและ

ลูกจ้างทั่วไป (ATGWU)

ขัน้ตอนการเปลีย่นแปลงของสหภาพฯ ผา่นการรับแรงงานนอกระบบเข้าเป็นสมาชิก

ในเครือข่ายของตนอาจสรุปได้ว่าเป็นกระท�าของสหภาพแรงงานท่ีมีอ�านาจเชิง

องค์กรลดลง แตย่งัมีอ�านาจเชิงโครงสร้างและอ�านาจเชิงสถาบนัเหลืออยู ่บวกกบั

สมาคมเครือขา่ยตา่งๆ ท่ีมีอ�านาจเชิงองค์กรและอ�านาจเชิงโครงสร้างในระดบัหนึง่ 

แตไ่มมี่ชอ่งทางการได้มาซึง่อ�านาจเชิงสถาบนั ทัง้สหภาพฯ และสมาคมเครือขา่ย

ต่างได้รับผลประโยชน์และผลลัพธ์จากการรวมตัวกัน กล่าวคือสหภาพฯ ได้

เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นองค์กรขนาดใหญ่ท่ีมีอ�านาจมากซึง่รวมพลงัลกูจ้างใน

และนอกระบบเข้าไว้ด้วยกนั

ก่อนหน้านี ้ทัง้สหภาพฯ และสมาคมเครือขา่ยมีอ�านาจทางสงัคมท่ีจ�ากดั แตเ่ม่ือ

รวมศักยภาพของทัง้สองฝ่ายแล้ว อ�านาจทางสังคมอาจเกิดขึน้ได้ในปัจจุบัน

หากขัน้ตอนท่ีจ�าเป็นซึ่งท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด�าเนินไปได้อย่าง

ประสบผลส�าเร็จ
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เกี่ยวกับผู้เขียนำ

เดฟ สปนูเนอร์ คือผู้อ�านวยการร่วมของสถาบนัแรงงานโลกในเมืองแมนเชสเตอร์ 

ซึง่เป็นองค์กรอิสระท่ีให้บริการด้านการวิจยัและการศกึษาแก่สหภาพแรงงานใน

สหราชอาณาจกัรและสหภาพแรงงานนานาชาติ สถาบนัแรงงานโลกมีความถนดั

เร่ืองการรวมกลุม่ผู้ ใช้แรงงานนอกระบบและการจดัโปรแกรมการศกึษาเร่ืองการ

รวมตวัของผู้ใช้แรงงานเป็นสหภาพแรงงาน โดยท�างานกบัสหพนัธ์แรงงานโลกและ

พนัธมิตร สหภาพแรงงานโลกเป็นผู้ประสานงานโครงการแรงงานนอกระบบของ

ภาคส่วนการคมนาคมท่ีจัดโดยสหภาพแรงงานลูกจ้างภาคส่วนการคมนาคม

ระหวา่งประเทศ

จอห์น มาร์ค มวานิก้า คือผู้ประสานงานโครงการ/เลขาธิการของสหภาพ ATGWU 

ได้รับปริญญาโทด้านการพฒันาและรับผิดชอบการออกแบบกลยทุธ์การท�างาน

ท่ีส่งผลให้จ�านวนสมาชิกของสมาคมเพ่ิมขึน้จากการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของ

สมาคมแรงงานนอกระบบตา่งๆ เขาเป็นหนึง่ในคณะท�างานเร่ืองนโยบายจ�านวน

หนึง่และยงัเป็นประธานในคณะท�างานรวมพลงัองค์กรภาคประชาสงัคมด้านการ

คมนาคมในยกูนัดา (CISCOT) ด้วย



ขบวนำการสหภาพแรงงานำและประชาธิปไตย
ในำอินำโดนำีเซีย 2553, 2556 และหลังจากนำั้นำ

เซอญ่า จันดรา
สิงหาคม 2560

การเปลี่ยนำผ่านำของสหภาพแรงงานำ
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• ความพยายามของสหภาพแรงงานในอินโดนีเซียเพ่ือการเป็นผู้ มีอิทธิพลทาง 

การเมืองผา่นการรณรงค์สองเร่ือง คือการรณรงค์เร่ืองการประกนัสงัคมในปี 2553 

และการเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตัง้สมาชิกสภานิติบญัญัติและประธานาธิบดี

ในปี 2557 นัน้ประสบความส�าเร็จในระดบัท่ีแตกตา่งกนั 

• การรณรงค์ทัง้สองครัง้มอบบทเรียนท่ีส�าคญัแก่สหภาพแรงงานวา่จะสร้างความ

ร่วมมือ สร้างบทบาทการเป็นผู้น�าและประชาธิปไตยภายในองค์กรได้อยา่งไร ทัง้นี ้

เพ่ือท่ีสหภาพแรงงานจะสามารถแสดงตวัตนในฐานะผู้ มีอิทธิพลทางการเมืองอีก

กลุม่หนึง่ในอินโดนีเซียได้

• การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงานคือโครงการของ FES ซึ่งมุ่งท่ีจะชีใ้ห้เห็น

ทรัพยากรอ�านาจและศกัยภาพของสหภาพแรงงานท่ีมีสว่นท�าให้การเคลื่อนไหว

ของสหภาพฯ ประสบผลส�าเร็จ รายงานฉบบันีจ้ะเสนอกรณีศกึษาจ�านวน 6 กรณี

จากทัว่โลกท่ีจะแสดงให้เห็นว่าสหภาพแรงงานมีการเปลี่ยนผ่านจนท�าให้องค์กร

แข็งแกร่งขึน้ได้อยา่งไร
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บทคัดย่อ

บทน�า

การรณรงค์เร่ืองการประกันสังคม 
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197

206
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รายงานฉบบันีป้ระเมินขบวนการสหภาพแรงงานอินโดนีเซียซึง่เข้าร่วมกิจกรรม

สองครัง้ในระหวา่งปี 2553 และ 2557 ซึง่ถงึแม้กิจกรรมทัง้สองจะมีเนือ้หาเก่ียวข้อง

กนัแต่ก็มีความแตกต่างกนั กิจกรรมครัง้แรกคือการรณรงค์ท่ีจดัขึน้เพ่ือเรียกร้อง

ให้มีการประกันสงัคมซึ่งเกิดขึน้ในปี 2553 โดยน�าไปสู่การเกิดการเคลื่อนไหว

รูปแบบใหม่ท่ีท�าให้มีการก่อตัง้คณะปฏิบตัิการงานประกันสงัคม (KAJS) ขึน้ 

ซึ่งเป็นการรวมตัวระดับชาติของพันธมิตรท่ีอุทิศตนเพ่ือการปฏิรูประบบการ

ประกนัสงัคมแบบถ้วนหน้า กิจกรรมครัง้ท่ีสองเก่ียวข้องกบัการเลือกตัง้สมาชิก

สภานิติบญัญัติและประธานาธิบดีในปี 2557 นอกจากนัน้รายงานฉบบันีย้ังมี

จดุประสงค์ในการประเมินโอกาสและความท้าทายท่ีมาพร้อมกบัการร่วมกิจกรรม

ดงักล่าว การรณรงค์ทัง้สองครัง้นีน้บัเป็นความพยายามของสหภาพแรงงานใน

อินโดนีเซียเพ่ือให้กลายเป็นองค์กรท่ีมีอิทธิพลทางการเมืองท่ีมีประสิทธิภาพนัน้

ประสบความส�าเร็จในระดบัท่ีแตกตา่งกนั การประเมินวา่องค์กรมีความแข็งแกร่ง

เกินจริงหลงัจากประสบความส�าเร็จในการรณรงค์เร่ืองการประกนัสงัคม บวกกบั

การท่ีผู้น�าของสหภาพแรงงานเข้ามาควบคมุทกุอย่างมากเกินไป ท�าให้สหภาพฯ 

ล้มเหลวในการท�ากิจกรรมครัง้ท่ีสอง คือการเลอืกตัง้ทางการเมือง แตอ่ยา่งไรก็ตาม 

เหตกุารณ์ทัง้สองครัง้ท�าให้เหน็ความส�าคญัของอ�านาจทางสงัคมและศกัยภาพของ

ขบวนการสหภาพแรงงานในการเคลือ่นไหวท่ีท�าให้ก้าวสูก่ารเป็นชนชัน้ท่ีมีอิทธิพล

อีกกลุม่หนึง่ท่ีนา่จบัตามองในอินโดนีเซีย
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“ทนัทีท่ีใครก็ตามคิดว่างานของรัฐ “ไม่เห็นเก่ียวกบัฉัน” แล้ว

ละ่ก็ เม่ือนัน้รัฐก็ล้มเหลวตัง้แตย่งัไมเ่ร่ิมท�าอะไร”

ฌ็อง-ฌากส์ รุสโซ ่

“สญัญาประชาคม”





บทนำ�
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การปฏิรูป การสร้างประชาธิปไตย และการพฒันามีขอบเขตการท�างานด้วยกนั

อยา่งไมส่มดลุและขดัแย้งในหลายด้าน ชนชัน้น�าและอ�านาจคณาธิปไตยซึง่มีอยู่

ในสงัคมอินโดนีเซียมานานแล้วได้ลดลงอยู่ช่วงหนึ่งเน่ืองจากกระบวนการสร้าง

ประชาธิปไตยและการปฏิรูป แตพ่วกเขาก็กลบัมามีอ�านาจได้อีกครัง้อยา่งงา่ยดาย

โดยใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีสะสมไว้ โดยการใช้ประโยชน์จาก

ประชาธิปไตย (ถ้าจ�าเป็น) ซึ่งเดิมทีเป็นแนวคิดท่ีกีดกนัพวกเขาออกจากการใช้

อิทธิพล (Robison และ Hadiz 2547) 

เม่ืออินโดนีเซียถกูบงัคบัให้กู้ เงินจากกองทนุการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และ

ธนาคารโลกเพ่ือจดัการกบัวิกฤตเิศรษฐกิจซึง่น�าไปสูก่ารปฏิรูปประเทศในด้านตา่งๆ 

ในปี 2540-2541 นัน้ ได้มีการก�าหนดเง่ือนไขบางประการเอาไว้ว่ารัฐบาลต้องมี 

“ธรรมาภิบาล” และ “หลกันิติธรรม” โดยหวงัวา่จะท�าให้เกิดความโปร่งใส ความ

ร่วมมือจากสาธารณะ มีการท�างานท่ีสามารถตรวจสอบและคาดการณ์ได้ 

(ธนาคารโลก 2540) แต่โชคไม่เข้าข้างเพราะความพยายามในการท�าให้

คุณลกัษณะดงักล่าวเป็นรูปเป็นร่างขึน้มามกัน�าไปสู่สิ่งท่ีตรงกันข้าม เช่น การ

คอร์รัปชนั การใช้ความรุนแรงท่ีผา่นการเตรียมการ อาทิเช่น การทรมานหรือการ

ก่อการร้าย และการใช้ประโยชน์ในทางท่ีผิดจากผู้ อ่ืนหลายรูปแบบดงัเช่นการท่ี

ชนชัน้น�าซึง่มีต�าแหน่งในสงัคมใช้ความร�่ารวยและอ�านาจอย่างไม่สมควร เราจะ

ท�าความเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้นีไ้ด้อยา่งไร
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คณุภาพของประชาธิปไตย (การท�าดี) และการพฒันา (การอยูดี่) ตา่งต้องพึง่พา

กนัและกนั ทัง้ประชาธิปไตยและการพฒันามีมมุมองท่ีเก่ียวข้องกนัมาเป็นระยะ

เวลานานและมีความซบัซ้อน เช่นเดียวกับทางเลือกทางการเมืองของกลุ่มท่ีมี

ผลประโยชน์ร่วมกันท่ีแข่งขันกัน (Brietzke 2547) ทางเลือกทางการเมืองท่ี

เก่ียวข้องส่วนใหญ่ซึ่งถูกผลกัดนัโดยพลเมืองนัน้เป็นเร่ืองส่วนตวั แต่ทางเลือก

จ�านวนมากได้รับการวางแผนและจดัการให้เป็นเร่ืองทางการเมือง ฉะนัน้ ความ

พยายามท่ีจะสร้างและใช้อ�านาจทางเลือกเพ่ือสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคมจะ

ประสบความส�าเร็จได้ต้องด�าเนินงานผ่านการจดัการอ�านาจทางการเมืองของ

ภาคประชาสงัคม

รายงานฉบบันีเ้น้นวิเคราะห์การมีสว่นร่วมของขบวนการแรงงานของอินโดนีเซีย

ในการท�ากิจกรรมสองครัง้ระหวา่งปี 2553 และ 2557 ท่ีแตกตา่งกนัแตเ่ก่ียวเน่ือง

กันอย่างใกล้ชิด กิจกรรมครัง้แรกคือการรณรงค์ท่ีจัดขึน้เพ่ือเรียกร้องเร่ืองการ

ประกนัสงัคมในปี 2553 โดยน�าไปสู่การเกิดการเคลื่อนไหวรูปแบบใหม่ท่ีท�าให้

มีการก่อตัง้คณะปฏิบตักิารงานประกนัสงัคม (KAJS) ขึน้ ซึง่เป็นการรวมตวัระดบั

ชาติของพนัธมิตรท่ีอทิุศตนเพ่ือการปฏิรูประบบการประกนัสงัคมแบบถ้วนหน้า 

กิจกรรมครัง้ท่ีสองคือการมีส่วนร่วมของสหภาพแรงงานในการเลือกตัง้สมาชิก

สภานิติบญัญัติและประธานาธิบดีในปี 2557 นอกจากนัน้รายงานฉบบันีย้ังมี

จดุประสงค์ในการประเมินโอกาสและความท้าทายท่ีมาพร้อมกบัการร่วมกิจกรรม

ดงักลา่ว

รายงานฉบบันีจ้ะวิเคราะห์และเปรียบเทียบเหตกุารณ์ทัง้สอง มองความส�าเร็จ

ท่ีเกิดขึน้ในระดบัท่ีแตกต่างกนั รวมทัง้ความพยายามของสหภาพในการเป็นผู้ มี

อิทธิพลทางการเมือง การประเมินว่าองค์กรมีความแข็งแกร่งเกินจริงหลงัจาก

ประสบความส�าเร็จในการรณรงค์เร่ืองการประกนัสงัคม ผนวกกบัการท่ีผู้น�าแรงงาน

เข้ามาควบคมุทกุอย่างมากเกินไป ท�าให้ขบวนการแรงงานล้มเหลวในการสร้าง

อ�านาจทางการเมืองของชนชัน้แรงงานขึน้มาเพ่ือเป็นทางเลือกอีกกลุ่มหนึ่งท่ีมี

อิทธิพลทางการเมืองในอินโดนีเซีย
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เพ่ือท�าการวิเคราะห์ดงักล่าว จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจท่ีจะอ้างถึงความเห็นเก่ียวกบั

อ�านาจเชิงสงัคม (Gunbrell-McCormick และ Hyman 2556) หรือศกัยภาพของ

สหภาพแรงงานในการท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างชัดเจนและ

คล้อยตามได้ดงันี ้“สหภาพแรงงานทัง้หลายจ�าต้องแสดงให้เห็นว่าการมีสงัคม

ท่ีดีกวา่คือภารกิจและตวัตนของพวกเขา และจ�าต้องท�าให้ผู้ อ่ืนเช่ือมัน่วา่เปา้หมาย

นีเ้ป็นจริงได้และเป็นท่ีต้องการ”1 นอกจากนี ้สหภาพแรงงานยงัจะต้องแสดงให้

สาธารณะเห็นว่าพวกเขาเป็นองค์กรท่ีเป็นประชาธิปไตยและสนบัสนนุประชา- 

ธิปไตย อ�านาจเชิงสงัคมยงัรวมถึงอ�านาจท่ีเกิดจากการประสานงานและความ

ร่วมมือ กล่าวคือ ความแข็งแกร่งท่ีเกิดขึน้จากความสมัพนัธ์ของการร่วมมือกนั

ระหว่างสหภาพแรงงานต่างๆ และกลุ่มอ่ืนๆ ขบวนการต่างๆ และองค์กรท่ีมี

เปา้หมายและความสนใจเหมือนกนั ในขณะท่ีการรณรงค์เร่ืองการประกนัสงัคม

ของคณะปฏิบัติการงานประกันสังคมนัน้นับเป็นตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดของ

ขบวนการแรงงานในอินโดนีเซียท่ีเคลื่อนไหวเพ่ือบริหารอ�านาจเชิงสงัคม แตก่าร

เข้าไปข้องเก่ียวกับการเลือกตัง้ทางการเมืองแสดงให้เห็นว่าขบวนการแรงงาน

ยงัขาดทรัพยากรด้านอ�านาจเชิงสงัคม ถงึกระนัน้ เหตกุารณ์ทัง้สองก็แสดงให้เหน็

ศกัยภาพของขบวนการแรงงานในการเคลื่อนไหวเพ่ือสร้างชนชัน้ท่ีมีอ�านาจทาง 

การเมืองชนชัน้ใหมซ่ึง่เป็นท่ีนา่จบัตามองในอินโดนีเซีย

____________________
1 Gumbrell-McCormick, Rebecca and Richard Hyman (2556): »Trade Un ions in Western 

Europe: Hard Times, Hard Choices« หน้า 1; http://www. global-labour-university.org/

fileadmin/GLU_Column/papers/no_148_Hy man_Gumbrell.pdf (เข้าถึงเม่ือ 22 มีนาคม 

2560)



การรณรงคำ์เรื่องการประกันำสังคำม2

____________________
2 หวัข้อนีอ้้างอิงจาก จนัดรา 2557
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เพ่ือจดัการกบัวิกฤติเศรษฐกิจท่ีกดักร่อนรัฐบาลเผด็จการใหม่ภายใต้การน�าของ

ซูฮาโต้ (2509-2541) และเพ่ือสนองความต้องการการพฒันาแหล่งเงินทุนใน

ประเทศ รวมทัง้ความปรารถนาท่ีจะพิสจูน์ตวัเองวา่แตกตา่งจากรัฐบาลยคุก่อนๆ 

รัฐบาลท่ีได้รับการปฏิรูปหลงัปี 2541 ของอินโดนีเซียจงึมีความคดิส�าคญัเร่ืองหนึง่ 

คือ พวกเขาคดิวา่ถงึเวลาแล้วท่ีอินโดนีเซียจะต้องมีระบบประกนัสงัคมท่ีครอบคลมุ

แก่ประชาชนทกุคนในประเทศ หลงัจากคณะท่ีปรึกษาสงูสดุของรัฐบาลมีข้อเสนอ

แนะให้ด�าเนินการเร่ืองดงักลา่ว (Dewan Pertimbangan Agung) ในปี 2545 ท่ี

ประชุมทัว่ไปของสภาประชาชนอินโดนีเซียก็ได้เห็นพ้องกันท่ีจะให้มีการแก้รัฐ-

ธรรมนญูปี 2488 เพ่ือเพ่ิมหวัข้อเร่ืองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงการประกนั

สงัคมและพนัธะของรัฐในการตระหนกัถงึเร่ืองดงักลา่วโดยการออกกฎหมายฉบบั

ใหมท่ี่อทิุศให้การด�าเนินงานเร่ืองนีโ้ดยเฉพาะ

อย่างน้อยประธานาธิบดีของอินโดนีเซียสามคน ได้แก่ ประธานาธิบดีฮาบิบี 

ประธานาธิบดีอบัดลุรามนั วาฮิด และประธานาธิบดีเมกาวาตี ได้มีบทบาทในการ

ออกกฎหมายหมายเลข 40/2004 ท่ีว่าด้วยเร่ืองระบบประกนัสงัคมแห่งชาติหรือ

ท่ีรู้จกักนัวา่กฎหมาย SISN โดยประธานาธิบดีเมกาวาตีได้ลงนามรับรองกฎหมาย

นีเ้ม่ือวนัท่ี 19 ตลุาคม 2547 เพียงหนึง่วนัก่อนท่ีซซูโิล บมับงั ยโูดโยโน ่ประธานาธิบดี

คนใหม่ท่ีเพ่ิงได้รับการเลือกตัง้จะเข้ามาเป็นหวัหน้ารัฐบาลในวนัท่ี 20 ตลุาคม 

25473 นบัว่าต้องใช้ความพยายามพอสมควรเพ่ือให้กฎหมายได้รับการบงัคบัใช้

เน่ืองจากมีการคดัค้านจากกลุม่ท่ีมีผลประโยชน์เฉพาะกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่บริษัท
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จมัซอสเทก จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทของรัฐท่ีรับผิดชอบเร่ืองการประกันสงัคมของ

แรงงานในระบบ และบริษัททสัเปน จ�ากดั ซึง่เป็นบริษัทของรัฐท่ีจดัการเร่ืองกองทนุ

เงินบ�านาญของพนกังานภาครัฐ บริษัททัง้สองแห่งคิดว่ากฎหมายฉบบันีปิ้ดกัน้

ไมใ่ห้มีการก่อตัง้บริษัทใหม่ๆ  ขึน้

กฎหมาย SISN นบัเป็นการพฒันาครัง้ย่ิงใหญ่ เพราะเป็นกฎหมายฉบบัแรกท่ี

ก�าหนดให้ประชาชนชาวอินโดนีเซียทกุคนมีสิทธิตามกฎหมายเร่ืองการประกนั

สงัคม สิทธิประโยชน์สากล 5 หวัข้อได้แก่ การได้รับผลประโยชน์จากการประกนั

สขุภาพ การเกิดอบุตัเิหตรุะหวา่งการท�างาน ความเสีย่งท่ีเกิดขึน้ในวยัชรา การได้รับ

เงินบ�านาญ และเงินชดเชยเม่ือเสียชีวิต กฎหมายก�าหนดเป็นพิเศษให้แก้ระบบ

ประกนัสงัคมท่ีมีอยู่ซึง่ยงัมีการเลือกปฏิบตัิและประโยชน์ทดแทนท่ีจ�ากดั ปัญหา

ของระบบท่ีมีอยูอ่าจระบใุห้เหน็ภาพได้จากความจริงสองประการคือ ประการท่ีหนึง่ 

ในปี 2553 มีชาวอินโดนีเซีย 139 ล้านคนจากจ�านวนทัง้สิน้ 230 ล้านคนท่ีไม่

สามารถเข้าถึงแผนการประกันสุขภาพต่างๆ ได้ และประการท่ีสองคือ มีเพียง

เจ้าหน้าท่ีในภาครัฐและทหาร/ต�ารวจเทา่นัน้ท่ีได้ใช้สทิธิรับเงินบ�านาญ

เพ่ือแก้ไขปัญหาข้างต้น กฎหมาย SJSN จงึออกข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ตา่งๆ มา 

และถงึแม้กฎหมายจะบงัคบัใช้และระบหุลกัการพืน้ฐานของการพฒันาระบบการ

ประกันสงัคมแบบใหม่ แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการด�าเนินงานและการจดัการอย่าง

เฉพาะเจาะจง ไมมี่ข้อมลูวา่ควรจดัตัง้สถาบนัรัฐแบบไหนเพ่ือสนบัสนนุระบบใหม่

ดงักล่าวหรือว่าระบบนัน้ควรมีการด�าเนินการอย่างไร ซึ่งจุดท่ีเก่ียวข้องกับการ 

น�าไปปฏิบตัินีไ้ด้รับการแก้ไขโดยพระราชบญัญัติผู้ ให้การประกนัสงัคม (BPJS) 

จงึเหน็ได้วา่การออกพระราชบญัญตัเิพ่ือแก้ตา่งให้กฎหมายฉบบัก่อนๆ นัน้มีความ

จ�าเป็น

____________________
3 รวมแล้ว ใช้เวลาทัง้สิน้ห้าปี (2543-2547) ในการร่างพระราชบญัญัติจนกระทัง่กลายเป็น

กฎหมาย ทัง้นี ้รวมเวลาการแก้พระราชบญัญตัจิ�านวน 56 ครัง้ตัง้แตก่ารร่างครัง้แรกจนถงึครัง้

สดุท้าย
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กฎหมายการประกันสงัคมแห่งชาติ (SJSN) มีลกัษณะส�าคญัสามประการซึ่ง

เปลี่ยนโครงสร้างและการจัดการระบบประกันสงัคมของประเทศโดยพืน้ฐาน

กล่าวคือ หนึ่ง บริษัทท่ีรัฐเป็นเจ้าของสี่แห่งได้แปลงเป็นองค์การมหาชน ได้แก่ 

บ.จมัซอสเทก จ�ากดั ซึง่รับผิดชอบการประกนัสงัคมแก่ลกูจ้างในระบบของภาค

เอกชน บ.ทสัเปน จ�ากดั ซึง่จดัการเร่ืองเงินบ�านาญของเจ้าหน้าท่ีรัฐ บ. อาซาบริ 

จ�ากัด ซึ่งจัดการเร่ืองเงินบ�านาญและการประกันสขุภาพแก่ทหาร ต�ารวจและ

ครอบครัวของพวกเขา และบ.อาร์กส์ จ�ากดัซึง่รับผิดชอบเร่ืองการประกนัสขุภาพ

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐและครอบครัว สอง การให้สวสัดิการเร่ืองสขุภาพแก่ประชาชน

ชาวอินโดนีเซียทกุคนเป็นปฏิบตัิการอนัดบัแรก และสาม มีการสร้างแผนการให้

เงินบ�านาญแก่ลูกจ้างในระบบของภาคเอกชนเพ่ือท�าให้แผนเงินบ�านาญของ

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีมีอยูแ่ล้วสมบรูณ์ขึน้ ระบบเงินบ�านาญดงักลา่วมีการจดัการโดย

ใช้เคร่ืองมือในการจดัการระบบสวสัดกิารสงัคม ซึง่ก็คือการบงัคบัสะสมเงินจ�านวน

หนึ่งจากสมาชิกเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองป้องกันความเสี่ยงทางสงัคมและเศรษฐกิจท่ี

เกิดขึน้ได้กบัสมาชิกในระบบและครอบครัว ในขณะท่ีรัฐจะรับผิดชอบจา่ยเงินสะสม

ให้กลุม่คนจน

กฎหมายฉบบันีถื้อเป็นความก้าวหน้าครัง้ใหญ่ แตก่ารด�าเนินงานประสบกบัความ

ท้าทายจากรัฐบาลของประธานาธิบดีซูซิโล บมับงั ยโูดโยโน่ ซึง่มีความกงัวลใจ

เร่ืองตา่งๆ เชน่ ผลกระทบทางการเงินท่ีอาจเกิดขึน้ได้และศกัยภาพของโครงสร้าง

พืน้ฐานท่ีจะสนบัสนนุระบบใหม่นี ้อย่างไรก็ตาม มีรายงานหลายฉบบัระบวุ่าท่ี

รัฐบาลลงัเลเร่ืองกฎหมายดงักลา่วอาจเป็นเพราะต้องสญูเสียหนทางท่ีจะเข้าถึง

เงินทนุการประกนัสงัคมได้โดยตรง เพราะเงินดงักล่าวจดัการโดยบริษัทของรัฐ

ซึง่ดแูลเร่ืองการประกนัสงัคมสี่แห่ง และเพราะแรงกดดนัจากบริษัทประกนัของ

เอกชนท่ีกงัวลว่าจะสญูเสียตลาดของตนเองไป ระหว่างการเป็นประธานาธิบดี

สมยัแรกของยโูดโยโน ่(2547-2552) คณะรัฐมนตรีของเขาเตรียมทางเลือกหลาย

แนวทางและวางโรดแมปเพ่ือบงัคบัใช้กฎหมายซึง่ระบเุอาไว้ให้ด�าเนินงานอย่าง

ช้าท่ีสดุในวนัท่ี 19 ตลุาคม 2552 แต่ในสมยัท่ีสองของประธานาธิบดียโูดโยโน ่

(2552-2557) แผนงานดังกล่าวกลบัล่าช้าและยังมีการด�าเนินกลยุทธ์ในทาง
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ตรงกันข้าม กระทัง่ก่อนเส้นตายในเดือนตุลาคม 2552 รัฐบาลก็ยังไม่ส่งมอบ

แผนการใดๆ แก่รัฐสภา

สภาจงึได้ริเร่ิมร่างพระราชบญัญตัิผู้ ให้การประกนัสงัคม (BPJS) เพ่ืออภิปรายใน

การประชมุของฝ่ายนิตบิญัญตัใินปี 25534 ระหวา่งการอภิปรายครัง้หลงัๆ ในสภา 

รัฐบาลยงัคงกีดกนักฎหมายฉบบันีโ้ดยหลีกเลี่ยงการเจรจากบัรัฐสภา ใช้กลยทุธ์

เพ่ือดงึเกมให้ลา่ช้าออกไป สหภาพแรงงานระดบัชาตหิลายสบิแหง่ องค์กรพฒันา

เอกชน ชาวนา ชาวประมง องค์กรนักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้รวมตัวกันตัง้

คณะปฏิบตัิการงานประกนัสงัคม (KAJS) ขึน้ในฐานะองค์กรภาคประชาสงัคม

ท่ีผลกัดนัการด�าเนินงานเพ่ือการปฏิรูประบบประกนัสงัคม

มีการเห็นพ้องอย่างเป็นทางการให้ก่อตัง้คณะปฏิบตัิการงานประกันสงัคมใน

ท่ีประชมุซึ่งจดัโดยสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหล็กของอินโดนีเซียระหว่าง

วนัท่ี 6-8 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นการประชุมท่ีส�าคญัเพราะผู้น�าสหภาพฯ ต่างๆ 

เห็นพ้องกันท่ีจะรวมกลุ่มคนและบุคคลท่ีสนบัสนุนการปฏิรูปงานประกันสงัคม

เข้าด้วยกนัเป็นคณะท�างาน “เพ่ือท�าให้ข้อเรียกร้องของผู้ ใช้แรงงานแข็งแกร่งขึน้” 

ประธานและเลขาธิการของสมาพนัธ์แรงงานและสหพนัธ์แรงงานต่าง ๆ จะเป็น

ผู้สนบัสนนุหลกัของคณะปฏิบตักิารงานประกนัสงัคมและเป็นผู้น�าร่วมกนั

มีการตกลงให้สภาเปสเิดียมเป็นผู้ประสานงานภายในคณะปฏิบตักิารงานประกนั

สงัคม โดยสภาเปสิเดียมประกอบไปด้วยผู้น�าของแรงงานและผู้น�าองค์กรพฒันา
____________________
4 ในประเด็นนี ้บทบาทของ ปราการ์ซ่า (Prakarsa) ซึง่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไรในเมือง

จาการ์ต้านัน้ส�าคญัมาก เพราะเป็นองค์กรท่ีเสนอร่างพระราชบญัญตัฉิบบัดัง้เดมิ และโน้มน้าว

ให้พรรคพีดีไอ เปอฮวนกนัในสภาผู้แทนราษฎรเสนอร่างฯ ดงักลา่วในปี 2552 เพ่ือการพิจารณา

อย่างเป็นทางการในปี 2553 เพ่ือท่ีจะท�าให้ร่างฯ ได้รับการยอมรับในฐานะพระราชบญัญัติ

ท่ีริเร่ิมโดยสภาผู้แทนราษฎร ก่อนอ่ืน ต้องใช้แรงสนบัสนนุร่างฯ จากพรรคการเมืองทกุพรรค

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจดัขึน้ในวนัท่ี 5 เมษายน 2553 ซึ่งท่ีสดุแล้วก็ได้รับการ

สนบัสนนุเป็นอยา่งดี
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____________________
5 องค์กรดงักล่าวคือ FSP, KEP, KSPSI, SPN, FSP-PP-ASPSI, โคบาร์ FSP-PPMI-KSPI, 

OPSI, ASBSI, สหพนัธ์สหภาพแรงงานของลกูจ้างงานเหล็ก (FSPMI), และศนูย์กลางสิทธิ

สหภาพแรงงาน (TURC) ซาอิด อิคบลั คือตวัละครท่ีส�าคญัท่ีสดุในการเข้าไปผลกัดนัการปฏิรูป

การประกันสังคมของคณะปฏิบัติการงานประกันสังคมจนกระทั่งประสบความส�าเร็จเม่ือ

พระราชบญัญตัผิู้ให้การประกนัสงัคมกลายเป็นกฎหมายในปี 2554 เขาเป็นผู้น�าท่ีมีอ�านาจและ

มีทกัษะการพดูในท่ีสาธารณะสงู ทัง้ยงัสามารถโน้มน้าวผู้คนผา่นการชมุนมุสาธารณะท่ีจดัขึน้

โดยหนว่ยงานของเขาคือสหพนัธ์สหภาพแรงงานของลกูจ้างงานเหลก็ในฐานะตวัแทนของคณะ

ปฏิบตักิารงานประกนัสงัคม และมีความเข้าใจในกรอบปัญหาเป็นอยา่งดี 
6 เซอญ่า จนัดรา ผู้ เขียนรายงานฉบบันี ้สงักดัศนูย์กลางสิทธิสหภาพแรงงาน (TURC) ซึง่เป็น

ตวัแทนขององค์กรไมแ่สวงหาผลก�าไรเพียงหนึง่เดียวในบรรดาคณะประธานของคณะปฏิบตักิาร

งานประกนัสงัคม การเข้าร่วมท�างานของศนูย์กลางสิทธิสหภาพแรงงานท่ีเน้นการท�ากิจกรรม

เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่สหภาพแรงงานและจัดการปัญหาทางกฎหมายนัน้ ท�าให้

คณะปฏิบตักิารงานประกนัสงัคมมีความมัน่ใจมากขึน้ โดยเฉพาะเม่ือต้องด�าเนินการในชัน้ศาล 

ในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร ศนูย์กลางสิทธิสหภาพแรงงานยงัสามารถเสนอมมุมองท่ี

แตกตา่งจากสหภาพแรงงานและสามารถท�างานด้วยความยืดหยุ่นและใช้ความคิดสร้างสรรค์

ได้โดยไมต้่องกงัวลวา่จะเกิดการแขง่ขนักนัดงัเชน่ท่ีเกิดขึน้บอ่ยๆ ระหวา่งสหภาพแรงงานตา่งๆ 

ท่ีท�างานด้วยกนั

เอกชนหลายคน และรวมถงึซาอิด อิคบลั (จากสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหลก็

ของอินโดนีเซีย) ท่ีท�าหน้าท่ีเลขาธิการ5 และเซอญ่า จนัดรา (จากศนูย์กลางสิทธิ

สหภาพแรงงาน) เป็นตัวแทนขององค์กรพัฒนาเอกชน6 นอกจากนี ้ยังมีการ

เหน็ชอบให้มีการจดัตัง้พนัธมิตรของสหภาพแรงงานในภมิูภาคตา่งๆ เพ่ือสนบัสนนุ

ผู้น�าของคณะปฏิบตักิารฯ และเพ่ือท�ากิจกรรมเชน่การจดังานรวมพล การโน้มน้าว

และเตรียมแนวทางการเคลือ่นไหวตามมมุมองของสหภาพแรงงาน การจดัสมัมนา 

การประชมุเชิงปฏิบตักิาร และการประชมุสาธารณะเก่ียวกบัการปฏิรูปการประกนั

สงัคม การขยายเครือขา่ยของคณะปฏิบตัิการฯ ไปยงัสหภาพแรงงานและองค์กร

ของผู้ ใช้แรงงานอ่ืนๆ การสนบัสนนุทัง้การด�าเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยเร่ือง

ระบบประกนัสงัคม (SJSN) และการบงัคบัใช้พระราชบญัญตัผิู้ให้การประกนัสงัคม 

(BPJS)
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มีการจดัการประท้วงหลายครัง้ของผู้ใช้แรงงานหลายหม่ืนคนในภมิูภาคท่ีแตกตา่ง

กนั พร้อมๆ กบัการรณรงค์สาธารณะซึง่เจาะกลุม่ผู้ ใช้แรงงานในแขนงตา่งๆ ของ

ภาคอุตสาหกรรมและการลงข่าวของสื่อมวลชนขนาดใหญ่ การประท้วงและ

การรณรงค์สาธารณะจดัขึน้เพ่ือกดดนัสภาทัง้ในระดบัชาติและระดบัภมิูภาคให้

ออกข้อแนะน�าเพ่ือสนบัสนนุการปฏิรูปการประกนัสงัคมในอินโดนีเซีย การเดิน

ขบวนระดบัชาติจดัขึน้ในวนัท่ี 5 เมษายน 2553 พร้อมๆ กบัการเปิดประชมุใหญ่

ของสภาผู้แทนราษฎร ต่อมามีการเดินขบวนท่ีคล้ายคลงึกนัอีกทัว่ภมิูภาคต่างๆ 

ภายในเดือนเมษายน 2553 ซึง่การเดนิขบวนถงึจดุท่ีเข้มข้นท่ีสดุ ณ คฤหาสน์ของ

ประธานาธิบดีในเมืองจาการ์ต้าเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2553 ซึง่เป็นวนักรรมกร

สากล ผู้ใช้แรงงานประมาณ 150,000 คนเข้าร่วมการเดนิขบวนจากโรงแรมอินโด-

นีเซียสแควร์ถงึท�าเนียบของประธานาธิบดีซึง่เป็นท่ีท�างานของผู้น�าประเทศ

ผู้คนจ�านวนมากเดินขบวนและประท้วงเพ่ือเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบการ

ประกนัสงัคมระดบัชาติโดยบงัคบัใช้กฎหมายวา่ด้วยระบบประกนัสงัคมแหง่ชาติ

และพระราชบญัญตัิผู้ ให้การประกนัสงัคม และท�าให้ข้อปฏิบตัิหลกัสามประการ 

กลา่วคือ สวสัดิการด้านสขุภาพ เงินบ�านาญของคนอินโดนีเซีย รวมทัง้การก่อตัง้

หน่วยงานผู้ ให้การประกนัสงัคมกลายเป็นเร่ืองถกูกฎหมายซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐาน

ของระบบ “การจดัการทรัพย์สิน” (trustee system) และข้อปฏิบตัิเหลา่นีจ้ะถกู

ระบใุนพระราชบญัญตัิผู้ ให้การประกนัสงัคมซึง่ก�าลงัได้รับการพิจารณาโดยสภา

ผู้แทนราษฎร

ถึงแม้จะมีการประท้วง รัฐบาลยงัคงน่ิงเฉย ในวนัท่ี 10 มิถนุายน 2553 ณ ศาล

กลางของเมืองจาการ์ต้า คณะปฏิบตักิารงานประกนัสงัคมจงึฟอ้งร้องประธานาธิบดี 

รองประธานาธิบดี โฆษก และรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องอีกแปดคน ในข้อหาเพิกเฉย

และล้มเหลวในการท�าตามพันธะสญัญาท่ีจะมอบสิทธิด้านการประกันสงัคม

แก่ประชาชนตามท่ีระบไุว้ในรัฐธรรมนญู7 ถงึแม้ “การฟอ้งร้องรัฐบาลโดยประชาชน” 

(ประชาชนมีสิทธิฟ้องร้องรัฐบาลถ้าพวกเขาล้มเหลวในการท�าตามพนัธะสญัญา

ท่ีให้กบัประชาชนเอาไว้) จะไม่ถกูกฎหมายของอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ แต่
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ศาลก็มกัรับค�าฟอ้งร้องเอาไว้ การด�าเนินการทางกฎหมายของคณะปฏิบตักิารงาน

ประกันสงัคมท�าให้การท�างานของรัฐบาลหยุดชะงักและเป็นเร่ืองท้าทายของ

ประธานาธิบดียโูดโยโน่อย่างเห็นได้ชดั มีการว่าความในศาลอาทิตย์ละครัง้และ

สามารถท�าให้สือ่มวลชนหนัมาสนใจเร่ืองการปฏิรูปการประกนัสงัคมได้พอสมควร 

มกัมีผู้ใช้แรงงานจ�านวนหลกัสบิหรือแม้แตห่ลกัร้อยเข้าฟังการวา่ความ ซึง่บางครัง้

มีการประท้วงทัง้ภายในและภายนอกศาลด้วย

ค�าตดัสนิของศาลท่ีมีขึน้ในวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2554 นัน้ระบวุา่ศาลเหน็วา่จ�าเลย 

(ประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี โฆษก และรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องแปดคน) มี

ความผิดและละทิง้หน้าท่ีในการด�าเนินการตามกฎหมายหมายเลข 40/2004 

ว่าด้วยระบบการประกันสงัคม และประกาศให้จ�าเลยด�าเนินการดงักล่าวทนัที

โดยให้ท�าตามพระราชบญัญัติผู้ ให้การประกนัสงัคม กล่าวคือ ให้ออกกฎหมาย

เพ่ือปรับเปลี่ยนหนว่ยงานท่ีจดัการเร่ืองระบบการประกนัสงัคม ร่างกฎเกณฑ์และ

กฤษฎีกาประธานาธิบดีตามท่ีระบเุอาไว้ในรัฐธรรมนญูหวัข้อกฎหมายวา่ด้วยเร่ือง

ระบบประกนัสงัคมแห่งชาติ ปรับการด�าเนินงานของบริษัทท่ีจดัการเร่ืองระบบ

ประกนัสงัคมท่ีมีอยู่ให้ตรงกบักฎหมายว่าด้วยเร่ืองระบบประกนัสงัคมแห่งชาติ

ท่ีออกมาในปี 2557 ชยัชนะท่ีเกิดขึน้ในท่ีสดุของฝ่ายโจทก์ท�าให้เกิดความมัน่ใจ

ภายในสหภาพแรงงานและผู้ใช้แรงงานโดยทัว่ไป และเป็นการตัง้บรรทดัฐานทาง

กฎหมายท่ีแข็งแกร่งและก่อให้เกิดอ�านาจเชิงสถาบนัท่ีท�าให้การเรียกร้องของ

พวกเขานัน้ชอบด้วยกฎหมาย

หลงัจากค�าตดัสินของศาล คณะกรรมการชดุพิเศษท่ีประกอบด้วยสมาชิกสภาฯ 
____________________
7 คณะปฏิบตัิการงานประกนัสงัคมฟ้องศาลแทนคน 120 คนจากองค์กรภาคประชาสงัคมและ

ผู้ มีวิชาชีพแขนงตา่งๆ รวมทัง้สหภาพแรงงาน องค์กรไมแ่สวงหาผลก�าไร องค์กรของผู้ใช้แรงงาน

ในประเทศ ผู้ใช้แรงงานท่ีเป็นผู้อพยพ นกักฎหมาย ผู้ใช้แรงงานนอกระบบ นกัขา่ว ผู้ เช่ียวชาญ

และนกัศกึษา ศนูย์กลางสิทธิสหภาพแรงงานเป็นสถาบนัผู้น�าซึง่ดแูลการจดักิจกรรมต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการฟอ้งร้อง รวมถงึการร่างค�าฟอ้งร้อง การเข้าศาลเพ่ือฟังการวา่ความ และประสาน

งานกบัตวัแทนฝ่ายกฎหมาย 20 คนจากฝ่ายสนบัสนนุของสหภาพแรงงาน
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ได้ถูกจัดตัง้ขึน้และเร่ิมพิจารณาพระราชบัญญัติผู้ ให้การประกันสังคมอย่าง

เคร่งเครียด คณะปฏิบตัิการงานประกนัสงัคมคอยสงัเกตการณ์การท�างานของ

คณะกรรมการชดุพิเศษอยา่งใกล้ชิดโดยให้เจ้าหน้าท่ีหลายคนประจ�าการท่ีระเบียง

ของห้องประชุมในสภาฯ ทุกวันเพ่ือสังเกตการณ์การอภิปรายท่ีเกิดขึน้ การ

สงัเกตการณ์ยงัรวมไปถงึการสือ่สารโดยตรงกบัสมาชิกสภานิตบิญัญตั ิโดยเฉพาะ

เพ่ือตอบโต้ในกรณีท่ีพวกเขาให้ข้อมลูผิดหรือพยายามหยดุการอภิปราย กลยทุธ์นี ้

ได้รับการพิสจูน์ว่าได้ผล สมาชิกสภานิติบญัญัติตระหนกัได้ว่าพวกเขาก�าลงัถกู

เฝ้ามอง และคณะปฏิบตัิการงานประกันสงัคมก็สามารถมีอิทธิพลโดยตรงกับ

สมาชิกแตล่ะคนในคณะกรรมการชดุพิเศษโดยเฉพาะเม่ือมีการยกหวัข้อหนึง่ๆ ขึน้

อภิปรายในท่ีประชมุ

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการสง่ข้อความถงึสมาชิกสภานิติบญัญตัิ จงึมกัมีการสง่

ข้อความเป็นร้อยๆ ข้อความแก่พวกเขาในเวลาเดียวกนั โดยคณะปฏิบตัิการงาน

ประกนัสงัคมจะให้ค�าแนะน�าผู้สงัเกตการณ์วา่ควรจะสง่ข้อความอยา่งไรให้ได้ผล

ท่ีสดุ รวมทัง้แนะน�าการใช้ค�าในข้อความ การสง่ข้อความผา่นบญัชีโซเชียลมีเดีย

ซึง่ตัง้ขึน้เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมของคณะปฏิบตัิการฯ บญัชีโซเชียลมีเดียดงักลา่ว

ยงัใช้เพ่ือรวบรวมและปรับปรุงข้อมลูให้ใหมอ่ยูเ่สมอเพ่ือท่ีผู้สนบัสนนุคณะปฏิบตัิ

การฯ ในภมิูภาคตา่งๆ จะได้ตดิตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในสภาฯ ได้อยา่งทนัทว่งที 

ข้อมลูนัน้ประกอบไปด้วยบนัทกึการประชมุในรัฐสภา ขัน้ตอนการเตรียมการตอบโต้

และการเคลือ่นไหว บญัชีโซเชียลมีเดียนีไ้ด้รับการจดัการร่วมกนัโดยสมาชิกหลกัๆ 

ของคณะปฏิบตักิารฯ ประมาณ 20 คน ในชว่งกลางปี 2554 สมาชิกของคณะปฏิบตัิ

การฯ มีมากกวา่ 6,000 คนและเวบ็ไซต์ของพวกเขายงัเป็นสื่อกลางท่ีได้ผลในการ

อภิปรายและการแบง่ปันความรู้และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกนัสงัคม

และปัญหาแรงงานท่ีกว้างกว่า และเม่ือผู้ ใช้แรงงานจ�านวนมากสามารถเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตได้อย่างสม�่าเสมอทางโทรศพัท์มือถือ เฟซบุ๊กได้กลายเป็นเคร่ืองมือ

ท่ีได้ผลสงูในการรวมพลผู้ใช้แรงงานและในท่ีสดุก็มีสว่นท�าให้คณะปฏิบตักิารงาน

ประกนัสงัคมได้รับชยัชนะอยา่งชดัเจนเม่ือสภาฯ และรัฐบาลเหน็พ้องกนัและอนมุตัิ

ให้พระราชบญัญัติผู้ ให้การประกนัสงัคมกลายเป็นกฎหมายในวนัท่ี 28 ตลุาคม 
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2554 ซึง่ทัง้หมดนีท้�าให้เห็นศกัยภาพของคณะปฏิบตัิการฯ ในการออกเสียงและ

เป็นตวักลางได้เป็นอยา่งดี

อยา่งไรก็ตาม แม้ศาลจะมีค�าตดัสนิออกมาแล้วแตรั่ฐบาลก็ยงัแสดงความไมเ่ตม็ใจ

ในการท�าตามค�าสัง่ของศาล รัฐบาลอทุธรณ์ต่อศาลสงูสดุซึ่งท�าให้ขัน้ตอนการ

ฟ้องร้องขยายเวลาต่อไปอีก ย่ิงไปกว่านัน้ ในการประชมุรัฐสภา ตวัแทนรัฐบาล

ไมไ่ด้แสดงให้เหน็ถงึความเช่ือมัน่ท่ีจะสานตอ่เร่ืองพระราชบญัญตัผิู้ให้การประกนั

สงัคม ปฏิเสธท่ีจะท�าตามประเดน็หลกัๆ หลายประเดน็ตามท่ีระบเุอาไว้ในกฎหมาย

วา่ด้วยระบบประกนัสงัคมแหง่ชาต ิและเรียกร้องให้ทบทวนกฎหมายก่อนจะด�าเนิน

งานตามพระราชบญัญตัิผู้ ให้การประกนัสงัคม ประเดน็หนึง่ท่ีรัฐบาลคดัค้านเป็น

พิเศษคือการปรับโครงสร้างบริษัทของรัฐซึ่งรับผิดชอบเร่ืองการประกนัสงัคมทัง้

สีแ่หง่ รัฐบาลแย้งวา่การกระท�าเชน่นัน้จะท�าร้ายเศรษฐกิจของชาต ิ(Media Indo-

nesia 20 กนัยายน 2553)

การใช้กลยทุธ์ถ่วงเวลาของรัฐบาลท�าให้คณะปฏิบตักิารงานประกนัสงัคมต้องเพ่ิม

ความพยายามของตนให้มากขึน้ ซึง่รวมถงึการวางแผนการประท้วงครัง้ใหญ่ท่ีสดุ

ของผู้ใช้แรงงานตัง้แตเ่กิดการปฏิรูป โดยจะจดัในเดือนตลุาคม 2554 และสง่ผลให้

ต้องปิดพืน้ท่ีอตุสาหกรรมหลายแหง่ เส้นตายของสภาฯ ในการปิดประชมุคือวนัท่ี 

28 ตลุาคม 2554 และเม่ือถึงตอนนัน้ ถ้าสภาฯ ยงัไม่ลงมติ พระราชบญัญัติจะ

ถึงทางตนัและการพิจารณาพระราชบญัญัติต้องเลื่อนออกไปจนกระทัง่หลงัการ

เลือกตัง้ครัง้หน้า ดงันัน้ คณะปฏิบตัิการฯ จึงถึงจดุท่ีถอยไม่ได้แล้ว หนึ่งอาทิตย์

ก่อนเส้นตายซึง่ตรงกบัวนัท่ี 21 ตลุาคม 2554 การประชมุระหวา่งรัฐบาลกบัคณะ

กรรมการชุดพิเศษถูกยกเลิกเน่ืองจากมีการสลบัต�าแหน่งของสมาชิกในคณะ

รัฐมนตรีซึง่วางแผนเอาไว้แล้ว โดยเหตกุารณ์เกิดขึน้ในชว่งท่ีประธานาธิบดียโูดโยโน่

สัง่ห้ามไม่ให้รัฐมนตรีทกุคน “ตดัสินใจเร่ืองส�าคญัทางยทุธศาสตร์” (Republika 

12 ตลุาคม 2554) คณะปฏิบตักิารงานประกนัสงัคมสงสยัวา่รัฐบาลก�าลงัใช้กลยทุธ์

ถ่วงเวลาจงึตดัสนิใจใช้ทรัพยากรทัง้หมดท่ีมีเพ่ือเพ่ิมแรงผลกัดนัให้เกิดการปฏิรูป

ขึน้ ณ จดุนี ้รัฐสภาตระหนกัวา่มีการวางแผนการประท้วงขึน้ จงึตกลงวา่วนัท่ี 28 
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ตลุาคม 2554 คือวนัท่ีพวกเขาต้องตดัสนิใจวา่จะอนมุตัพิระราชบญัญตัหิรือไม่

ในวนัท่ี 28 ตลุาคม 2554 หลงัจากโน้มน้าวผู้น�าในสภาฯ ผู้น�าพรรคการเมืองและ

ตวัแทนของรัฐบาล ผนวกกบัการประท้วงของผู้ใช้แรงงานเรือนหม่ืนท่ีค้างคืนด้าน

นอกรัฐสภาในเมืองจาการ์ต้าในเวลาเดียวกนั รัฐสภาและรัฐบาลอินโดนีเซียจึง

เหน็พ้องให้ผา่นพระราชบญัญตัผิู้ ให้การประกนัสงัคมในท่ีสดุ

ถึงแม้จะเกิดความขดัแย้งขึน้ แต่ช่วงนีก็้เป็นช่วงเวลาแห่งประวตัิศาสตร์ท่ีท�าให้

ชาวอินโดนีเซียทกุคนเข้าถึงการประกนัสงัคมอย่างทัว่ถึง กฎหมายฉบบัใหม่ระบุ

ให้มีผู้ ให้การประกนัสงัคมสองชดุ ชดุท่ี 1 จะรับผิดชอบเร่ืองการดแูลสขุภาพของ

คนอินโดนีเซียแบบถ้วนหน้าคือครอบคลมุคนอินโดนีเซียทกุคน ทัง้ยงัมีการแปลง

สนิทรัพย์ สภาพสมาชิกและปรับเปลีย่นโครงสร้างของ บ.อาร์กส์ จ�ากดั และโอนถ่าย

โครงการตา่งๆ ออกจาก บ. จมัซอสเทก จ�ากดั และ บ. อาซาบริ จ�ากดั ซึง่ทัง้หมดนี ้

จะเร่ิมด�าเนินการในวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ผู้ให้การประกนัสงัคมชดุท่ี 2 จะจดัการ

เร่ืองก�าลงัคนท่ีดแูลเร่ืองอบุตัเิหตจุากการท�างาน การเสยีชีวิต ผู้ใช้แรงงานในวยัชรา 

และสวสัดิการบ�านาญของผู้ ใช้แรงงานในระบบ หรือการโอนถ่ายโครงการจาก 

บ.จมัซอสเทก จ�ากดัในวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ซึง่จะเร่ิมด�าเนินงานตอ่ไปอีกครัง้ใน

เดือนกรกฎาคม 2558 เป็นอยา่งช้า (Kompas 28 ตลุาคม 2554 และ Jakarta Post 

28 ตลุาคม 2554) ทัง้หมดนีน้บัเป็นความส�าเร็จในระดบัหนึง่ของอินโดนีเซียท่ีเดนิ

ก้าวแรกไปสูก่ารมีระบบการประกนัสงัคมแบบถ้วนหน้าเพ่ือประชาชนทกุคน

คณะปฏิบตัิการงานประกนัสงัคม ซึง่มีสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหล็กของ

อินโดนีเซียเป็นเสมือนกระดกูสนัหลงัอาจเป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีสดุในอินโดนีเซีย ซึง่

ท�าให้เหน็วา่สหภาพแรงงานตา่ง ๆ  สามารถใช้ความพยายามอยา่งแรงกล้าเพ่ือท�า

หน้าท่ีส�าคญัและท�าประโยชน์ให้สงัคมอินโดนีเซียได้มากเพียงใด คณะปฏิบตักิารฯ 

ระดมทรัพยากรจากสหภาพแรงงานตา่ง ๆ  และองค์กรพฒันาเอกชนท่ีท�างานด้าน

แรงงานจากท่ีต่างๆ จากนกัวิชาการ บุคคลท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงนกัการเมืองและ

สมาชิกในรัฐสภาท่ีเห็นชอบกับการปฏิรูป สิ่งท่ีคณะปฏิบัติการฯ ท�าคือความ
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พยายามในการสร้างพนัธมิตรของกลุม่ท่ีแตกตา่งกนัในระดบักว้างโดยการน�าของ

สหภาพฯ ท่ีประสบความส�าเร็จเป็นครัง้แรก และก่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีย่ิงใหญ่

กลา่วคือประชาชนทกุคนในประเทศสามารถเข้าถึงการประกนัสงัคมได้โดยผ่าน

การท�ากิจกรรมของมวลชน การโน้มน้าวและการเข้าไปรับฟังการอภิปรายในสภาฯ 

เป็นต้น ซึง่การกระท�าดงักลา่วเป็นวิธีหนึง่ท่ีท�าให้ขบวนการสหภาพแรงงานท่ีเพ่ิง

ก่อตัง้ได้ไมน่านในอินโดนีเซียมีอ�านาจเชิงสถาบนั ย่ิงไปกวา่นัน้ การท�างานท่ีผา่นมา

ของคณะปฏิบตัิการงานประกนัสงัคมและสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหล็ก

ของอินโดนีเซียยังส่งสัญญาณบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดท่ี

ส�าคญัเก่ียวกบัสหภาพแรงงานในอินโดนีเซียจากท่ีเคยเป็นสหภาพท่ีสนใจประเดน็

ปากท้อง ประเด็นทางเศรษฐกิจ มาสนใจในประเด็นทางสงัคม และนั่นท�าให้

สหภาพแรงงานมีแรงบนัดาลใจและความมัน่ใจในศกัยภาพและความสามารถของ

ตนในการโน้มน้าวให้เกิดความก้าวหน้าในอนาคต

หลงัจากคณะปฏิบตัิการงานประกนัสงัคมประสบความส�าเร็จในการผลกัดนัให้

พระราชบญัญัติผู้ ให้การประกันสงัคมกลายเป็นแนวทางของผู้ด�าเนินงานตาม

กฎหมายวา่ด้วยเร่ืองระบบประกนัสงัคมแหง่ชาตแิล้ว สหพนัธ์แรงงานของลกูจ้าง

งานเหล็กของอินโดนีเซียได้สร้างความเช่ือมัน่มากขึน้ในฐานะกลุ่มนกัการเมือง

รุ่นใหม ่และยงัคงข้องเก่ียวกบัการเมืองในระดบัปฏิบตักิารอยา่งการเลอืกตัง้ทัว่ไป 

(การเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประธานาธิบดี) ในปี 2557 โดยมีจดุ

มุ่งหมายเพ่ือใช้แรงกระตุ้นท่ีก�าลงัเกิดขึน้ในการเพ่ิมอ�านาจการต่อรองให้ผู้ ใช้

แรงงานและสหภาพแรงงาน โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในระดบัท้องถ่ิน และเพ่ือแสดงออก

วา่ผู้ใช้แรงงานไมไ่ด้ตอ่สู้เพ่ือปกปอ้งผลประโยชน์ของตนเทา่นัน้ แตย่งัท�าเพ่ือสงัคม

ด้วย อนัเป็นแนวคดิท่ีเกิดขึน้จากค�ากลา่วอยา่งไมเ่ป็นทางการระหวา่งการเลอืกตัง้

ท่ีวา่ “ดาริ พาบริก เค พาบลกิ (dari pabrik ke publik)” ท่ีแปลได้วา่ “จากโรงงาน

ถึงสงัคม” (Koran Perdjoeangan [สื่ออย่างเป็นทางการของสหพนัธ์สหภาพ-

แรงงานของลกูจ้างเหลก็] 9 เมษายน 2557)

ความพยายามเหล่านีย้งัรวมไปถึงการส่งนักสหภาพแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
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เจ้าหน้าท่ีในองค์กร ให้เข้าท�างานในฐานะสมาชิกสภาฯ ในระดบัภมิูภาคและให้การ

สนบัสนนุผู้สมคัรเข้ารับการเลือกตัง้ประธานาธิบดีบางคนเป็นพิเศษ กลยทุธ์ของ

สหภาพแรงงานท่ีใช้เพ่ือให้ได้คะแนนเสียงจากสมาชิกยงัเป็นโอกาสให้ความรู้แก่

ผู้ ใช้แรงงานเร่ืองสิทธิทางการเมืองและโอกาสของพวกเขาในการมีส่วนร่วมทาง

บวกในการพฒันาประเทศ สหภาพแรงงานและสมาชิกเช่ือวา่การเข้าร่วมกบัรัฐสภา 

จะท�าให้พวกเขาเข้าไปเก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ 

ของประเทศได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ เพ่ือท�าให้มัน่ใจวา่นโยบายและกฎเกณฑ์

เหลา่นัน้ยตุธิรรมกบัผู้ใช้แรงงานและประชาชนชาวอินโดนีเซียโดยทัว่ไปหรือไม ่และ

ยงัเป็นก้าวกระโดดเพ่ือการเพ่ิมอ�านาจเชิงสถาบนัในประเทศด้วย ซึง่เร่ืองนีจ้ะมี

การวิเคราะห์ในสว่นตอ่ไป





เมื่อแรงงานำเข้าสู่การเลือกตั้งทางการเมือง 2557
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ยทุธศาสตร์ทางการเมืองของขบวนการแรงงานส่วนใหญ่แล้วคือการด�าเนินงาน

ของผู้น�าแรงงานท่ีเร่ิมตระหนกัได้ว่าวิธีการเรียกร้อง “โดยตรง” เช่นการเรียกร้อง

ให้ขึน้คา่แรงนัน้ไม่ได้ผลทกุครัง้ เพราะต้องใช้พลงังานและความอดทนอย่างมาก

ในการระดมพลเพ่ือเคลื่อนไหวซึง่ยากท่ีจะบรรลผุล ในขณะท่ีฐานทางการเมือง

ของพวกเขาเองยังอ่อนแออยู่ ฉะนัน้ สหภาพแรงงานส่วนใหญ่จึงเร่ิมแสดง

บทบาททางการเมืองในระดับปฏิบัติการโดยการส่งผู้ปฏิบัติงานของตนเข้าสู่

พรรคการเมืองหลากหลายพรรคเพ่ือเป็นผู้สมคัรรับการเลือกตัง้เป็นสมาชิกสภา

นิติบญัญัติทัง้ในระดบัชาติและระดบัท้องถ่ิน

การกระท�าดงักล่าวไม่ใช่ยทุธศาสตร์ใหม่ของฝ่ายแรงงาน เพราะในการเลือกตัง้

ปี 2552 ผู้ปฏิบตัิงานจากสหภาพแรงงานหลายแห่งเข้าสมคัรรับเลือกตัง้สมาชิก

สภานิติบญัญัติในนามพรรคการเมืองหลายพรรค ซึ่งปกติแล้วการลงสมคัรรับ

เลือกตัง้จะเป็นเร่ืองสว่นตวัของแต่ละคน สหภาพมีสว่นเข้าไปข้องเก่ียวทางอ้อม

เทา่นัน้ สิง่ท่ีนบัเป็นเร่ืองใหมใ่นการเลือกตัง้ปี 2557 คือการท่ีสหภาพแรงงานเข้า

สนบัสนนุให้ผู้ปฏิบตัิการของตนลงรับสมคัรเป็นสมาชิกสภานิติบญัญตัิอยา่งเป็น

ทางการและเปิดเผย รวมทัง้ใช้โครงสร้างการท�างานของตนโดยเฉพาะในภมิูภาค

เพ่ือจดัการรณรงค์และการระดมสมาชิกในการสนบัสนนุผู้สมคัรท่ีพวกเขาช่ืนชอบ 

ในบรรดาสหภาพแรงงานท่ีทดลองใช้ยทุธศาสตร์ทางการเมืองนี ้หน่วยงานท่ีใช้

ยทุธศาสตร์ดงักลา่วอยา่งสงัเกตเหน็ได้ชดัคือสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหลก็

ของอินโดนีเซีย ซึง่สนบัสนนุให้ชนชัน้แรงงานพยายามเข้าไป “เลน่การเมือง” ให้ได้ 
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และยทุธศาสตร์นีไ้ด้กลายเป็นงานหลกัของสหพนัธ์ฯ ท่ีด�าเนินงานในปี 2557 ความ

ส�าเร็จของสหพนัธ์ฯ ในการสร้างอ�านาจเชิงโครงสร้างและศกัยภาพในการระดม

สมาชิกยงัเสริมสร้างความมัน่ใจให้หนว่ยงานลงเลน่การเมืองด้วย

ในการลงเลน่การเมือง สหภาพแรงงานได้รับแรงสนบัสนนุจากหนว่ยงานภายนอก

หลายแหง่ซึง่เป็นเร่ืองส�าคญัท่ีควรกลา่วถงึ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการสนบัสนนุจาก

องค์กรพฒันาเอกชนในเมืองจาการ์ต้าท่ีท�างานด้านแรงงานท่ีใช้ช่ือว่าศนูย์กลาง

สิทธิสหภาพแรงงาน (TURC) ซึ่งท�างานอย่างแข็งขันมาตลอดเพ่ือสร้างความ

เข้มแขง็แก่กลุม่ผู้ใช้แรงงานท่ีรวมตวักนัในอินโดนีเซียโดยเน้นไปท่ีกลุม่ผู้ใช้แรงงาน

ในเขตเบกาซี ซึง่อยู่ห่างจากเมืองหลวงจาการ์ต้าไปทางตะวนัออกเป็นระยะทาง 

40 กิโลเมตร8 กลุม่ดงักลา่วมีช่ือวา่โอมาฮ์ทานิ ซึง่แปลตรงตวัได้วา่ “สภาชาวบา้น” 

และเดิมทีท�างานเพ่ือสนบัสนนุกลุ่มชาวบ้านในเขตเบกาซีในจงัหวดัจาวากลาง

เทา่นัน้ แตต่อ่มาพวกเขาขยายการท�างานเร่ืองแรงงานด้วย โดยต้องขอบคณุการ

ริเร่ิมของศนูย์กลางสิทธิสหภาพแรงงาน9 และคณะสงัคมศาสตร์และรัฐศาสตร์

ของมหาวิทยาลยักาดจามาดา ซึ่งบงัเอิญก�าลงัท�าวิจยัเร่ืองประชาธิปไตยและ

____________________
8 ในเขตเบกาซี มีนกัเคลือ่นไหวของสหพนัธ์สหภาพแรงงานของลกูจ้างงานเหลก็ของอินโดนีเซีย

จ�านวนเก้าคนท่ีเป็นผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสภานิติบญัญัติ โดยสี่คนเป็นผู้สมคัรในระดบัเขต

เบกาซี หนึง่คนในระดบัจงัหวดัจาวา หนึง่คนในสภาผู้แทนราษฎรของสว่นกลาง และหนึง่คนเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระดบัภมิูภาค เดิมทีพวกเขาใช้ความพยายามของตนเองจนได้รับ

การเสนอช่ือ แตต่อ่มาองค์กรก็สนบัสนนุพวกเขา แผนการเร่ิมแรกในการคดัเลอืกบคุคล “ภายใน

องค์กร” เพ่ือเสนอช่ือผู้ ท่ีสมาชิกในกลุม่สนบัสนนุมากท่ีสดุถกูยกเลกิไปเพราะผู้น�าระดบัชาตขิอง

สหพนัธ์สหภาพแรงงานของลกูจ้างงานเหล็กปฏิเสธการคดัเลือกดงักล่าว เน่ืองจากพวกเขามี

ผู้สมคัรท่ีช่ืนชอบอยูแ่ล้ว และถ้าต้องใช้วิธี “เลือกตัง้” ภายใน คนเหลา่นัน้อาจไมไ่ด้รับการเลือก

เพราะสมาชิกไม่มีความรู้เก่ียวกับผู้ สมัครท่ีสหพันธ์ฯ สนับสนุน (ข้อมูลจากการสมัภาษณ์

นกัเคลื่อนไหวของสหพนัธ์สหภาพแรงงานขอลกูจ้างงานเหล็ก) งานส�าคญัๆ ได้รับการจดัการ

โดยโอบง ทาโบรนิ ผู้ประสานงานของสหพนัธ์ฯ ท่ีสาขาของสหพนัธ์ฯ ในเขตเบกาซี ซึง่ดแูลไมใ่ห้

เกิดความขดัแย้งระหวา่งผู้สมคัรท่ีเข้ารับการเลอืกตัง้ในพืน้ท่ีหนึง่ๆ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีสหพนัธ์ล้มเหลว

ในการด�าเนินงานทางการเมืองในภมิูภาคอ่ืนๆ อย่าง บาตาน เป็นต้น (ข้อมลูจากการสนทนา

เป็นการสว่นตวักบัฮอนโดโก วิโบโว ผู้ประสานงานของกลุม่โอมาฮ์ทานิในเขตบาตงั จงัหวดัจาวา)
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____________________
9 กลุ่มโอฮ์มาทานิเป็นท่ีรู้จกักนัดีในฐานะกลุ่มท่ีสนบัสนนุสิทธิของชาวนาในเขตบาตงัท่ีมีเร่ือง

ขดัแย้งกบับริษัทปลกูใบชาเร่ืองการใช้พืน้ท่ี ซึง่ชาวนาเป็นฝ่ายชนะเม่ือสามารถเอาท่ีดินมาใช้

ท�าอาชีพได้ในท่ีสดุ ผู้น�าของพวกเขา  ฮอนโดโก วิโบโว ได้รับรางวลัสทิธิมนษุยชนยพัเทียมเฮียน 

(Yap Thiam Hien Human Rights Award) ท่ีมีเกียรตใินปี 2558 จากการท�างานเพ่ือชาวนาของ

กลุ่มโอมาฮ์ทานิ (Jakarta Post 20 มกราคม 2559) การมีส่วนร่วมของเขาในการท�าให้ผู้ ใช้

แรงงาน “เลน่การเมือง” มีความส�าคญัเพราะเขามีประสบการณ์ในระดบัปฏิบตัิจากการเข้าไป

เก่ียวข้องกบัพรรคประชาธิปไตยเพ่ือการต่อสู้ของอินโดนีเซีย (PDIP) และการเลือกตัง้ในเขต

บาตงัเม่ือหนึง่ปีก่อนหน้านี ้

การพฒันาในเวลานัน้พอดี โดยมีเร่ืองการเคลื่อนไหวของชนชัน้แรงงานเป็นหวัข้อ

การวิจยัข้อหนึง่ ศนูย์กลางสิทธิสหภาพแรงงานมีบทบาทส�าคญัในฐานะตวัเช่ือม

หนว่ยงานทัง้สามท่ีสนบัสนนุให้สหภาพแรงงาน “เลน่การเมือง”

ศนูย์กลางสทิธิสหภาพแรงงานจดัการฝึกอบรมหลายหวัข้อ ตัง้แตก่ารให้ข้อมลูและ

มมุมองเร่ืองความส�าคญัของการเข้าไปเลน่การเมืองของชนชัน้แรงงานแก่สมาชิก

ของสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหลก็ ไปจนถงึการอบรมผู้ลงคะแนนเสยีงและ

สงัเกตการณ์การเลือกตัง้โดยร่วมมือกบัหนว่ยงานตรวจสอบการเลือกตัง้ พวกเขา

ด�าเนินการดงักล่าวอย่างเป็นเอกเทศและไม่เก็บค่าใช้จ่าย และยงัน�าผู้บรรยาย

ซึ่งเป็นสมาชิกรัฐสภาและนักเคลื่อนไหวเร่ืองการเลือกตัง้มาท่ีเขตเบกาซีด้วย 

ศนูย์กลางสทิธิสหภาพแรงงานอธิบายวา่ถงึแม้สหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหลก็

จะก�าลงัทดลองลงเลน่การเมืองในหลายภมิูภาคท่ีสมาชิกของหนว่ยงานอาศยัอยู ่

แต่ศนูย์กลางสิทธิสหภาพแรงงานก็เลือกสนบัสนนุกลุ่มคนในเขตเบกาซีเท่านัน้

เพราะมีทรัพยากรจ�ากดั และถ้าต้องการให้การรณรงค์ประสบความส�าเร็จ “พวก

เราต้องยดึมัน่ในคตขิองการเคลือ่นไหวคือการไมห่ยดุแม้ล้มเหลว” (ข้อมลูจากการ

สนทนาเป็นการสว่นตวักบัอนัดริโก โอตงั จากศนูย์กลางสทิธิสหภาพแรงงาน เดือน

สงิหาคม 2558)
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การทดลองลงเลน่การเมืองของสหภาพแรงงานในการเลอืกตัง้ปี 2557 แบง่ได้เป็น

สองช่วง ช่วงแรกคือการเข้าร่วมการเลือกตัง้สมาชิกสภานิติบญัญัติในวนัท่ี 9 

เมษายน 2557 และชว่งท่ีสองคือการเลือกตัง้ประธานาธิบดีในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 

2557 ในการเลือกตัง้สมาชิกสภานิติบญัญตัินัน้ การลงเลน่การเมืองภาคปฏิบตัิ

ของสหภาพแรงงานสง่ผลในทางบวก แต่ก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์บ้าง สหภาพ-

แรงงานไม่เพียงแต่สร้างความตระหนักเร่ืองการเมืองแก่ผู้ ใช้แรงงานในระบบ 

โดยเฉพาะในเขตเบกาซีซึง่เป็นพืน้ท่ีหลกัในการเคลือ่นไหวเร่ืองแรงงานในปัจจบุนั

ได้เป็นผลส�าเร็จเทา่นัน้ แตย่งัสง่นกัเคลื่อนไหวสองคนเข้าสูส่ภาผู้แทนราษฎรของ

ภมิูภาคเบกาซีได้ด้วย (Antaranews.com 5 สงิหาคม 2557) อยา่งไรก็ตาม ส�าหรับ

การเลือกตัง้ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีนัน้ เน่ืองจากมีผู้ เข้ารับการ

เลือกตัง้จากพรรคการเมืองเพียงสองฟาก บวกกบัยทุธวิธีการหาเสียงท่ีสกปรก

ซึง่มุง่ท�าร้ายช่ือเสยีงของโจโค วิโดโด้ ผู้สมคัรเป็นประธานาธิบดีคนหนึง่ ท�าให้สงัคม

และสหภาพแรงงานแตกแยกเป็นสองฝ่ายอย่างเดน่ชดัขึน้ โดยความแตกแยกถึง

จุดสูงสุดเม่ือมีการประกาศจัดตัง้คณะกรรมการการเลือกตัง้ขึน้ในวันท่ี 22 

กรกฎาคม 2557 ซึง่จะขยายความตอ่ไป

การเลือกตัง้สมาชกิสภานิตบิญัญัติ

ถึงแม้ผู้สมคัรส่วนใหญ่จะไม่สามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งในรัฐสภาในส่วนกลางได้ 

แตมี่ผู้สมคัรเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นสมาชิกสภานิตบิญัญตัจิากสหพนัธ์แรงงานของ

ลกูจ้างงานเหลก็ของอินโดนีเซียได้รับการเลอืกเข้าไปท�างานในรัฐสภาของภมิูภาค

เบกาซี คนแรกคือเนอร์ดิน มฮิูดนิ จากพรรคอาณตัแิหง่ชาต ิ(National Mandate 

Party) ซึง่เป็นผู้น�าของผู้ ใช้แรงงานในบริษัทเคร่ืองใช้ไฟฟา้แหง่หนึง่ในเขตเบกาซี 

และคนท่ีสองคือนยมูาโน่ จากพรรคประชาธิปไตยเพ่ือการต่อสู้ของอินโดนีเซีย 

(Indonesian Democratic Party of Struggle หรือพรรค PDIP) ซึง่เป็นผู้ใช้แรงงาน

ท่ีถูกให้ออกจากงานและเข้าไปท�างานด้านกฎหมายเพ่ือสนับสนุนสมาชิกของ

สหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหลก็
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เม่ือดจูากสถิตแิล้ว ทัง้ผู้ ท่ีได้รับการเลอืกตัง้ให้เข้าไปท�างานในรัฐสภาระดบัภมิูภาค

และตวัสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหลก็เองตา่งได้รับการคาดหวงัให้มีอิทธิพล

ทางการเมืองในท้องถ่ิน ในพิธีเข้ารับต�าแหน่ง ณ ท่ีวา่การเขตเบกาซี มีการเฉลิม

ฉลองโดยให้พวกเขานัง่บน “รถจ๊ีปของทหาร” ซึง่ติดตัง้ล�าโพงซึง่เคยใช้ในการน�า

การประท้วงมาก่อน และมีการเดินแห่พวกเขาไปท่ีเขตซึ่งดึงดดูความสนใจของ

สาธารณะและมีสื่อมวลชนสนใจท�าขา่วเก่ียวกบัการเข้ารับต�าแหนง่ด้วย

อยา่งไรก็ตาม สิง่ท่ีหลดุรอดไปจากความสนใจของสาธารณะและการท�าขา่วของ

สื่อมวลชน รวมทัง้สิ่งท่ีสมาชิกของสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหลก็หลายคน

ไมเ่ข้าใจคือท่ีพวกเขาประสบความส�าเร็จได้สว่นหนึง่เป็นเพราะโชคชว่ย ไมใ่ชเ่พราะ

พวกเขาสามารถโน้มน้าวให้สมาชิกในเขตเบกาซีลงคะแนนเสียงให้ผู้สมคัรจาก

สหพนัธ์ฯ ได้ทัง้หมดเสียทีเดียว ในรายงานระบุว่าเขตการเลือกตัง้ของเนอร์ดิน

เป็นท้องท่ีท่ีมีสมาชิกของสหพนัธ์ฯ อาศยัอยูม่ากกวา่เขตอ่ืนๆ ในฐานะของผู้สมคัร

จากพรรคอาณตัแิหง่ชาต ิเขาได้คะแนนประมาณ 10,000 เสยีงในเขตของเขาและ

เป็นคะแนนท่ีมากท่ีสดุในบรรดาคะแนนของผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสภานิตบิญัญตัิ

ทัง้หมดจากพรรคนี ้ในขณะท่ีพรรคอาณัติแห่งชาติได้คะแนนเสียงรวมทัง้หมด

ประมาณ 22,000 เสยีง ซึง่ไมมี่ใครได้รับการคดัเลอืกเข้าสภาฯ เน่ืองจากผู้ชนะต้อง

มีคะแนนเสยีงมากถงึ 30,000 เสยีงก่อน แตเ่นอร์ดนิได้เก้าอีใ้นสภาฯ หลงัจากการ

นบัคะแนนครัง้ท่ีสองซึง่เขาได้เสยีงจากพรรคการเมืองพรรคอ่ืนๆ ท่ีไมป่ระสบความ

ส�าเร็จเพราะระบบดงักลา่ว ฉะนัน้พวกเขาจงึไมมี่ผู้แทนในสภาฯ

ในขณะเดียวกนั นยมูาร์โน ่ซึง่เป็นผู้สมคัรจากพรรคประชาธิปไตยเพ่ือการตอ่สู้ของ

อินโดนีเซียได้คะแนน 6,000 เสียง ซึง่เป็นคะแนนท่ีมากเป็นอนัดบัสองในบรรดา

ผู้สมคัรทัง้หมดของพรรคนีใ้นเขตของเขา นยมูาร์โน่ได้รับประโยชน์จากความจริง

ท่ีว่าพรรคประชาธิปไตยเพ่ือการตอ่สู้ของอินโดนีเซียเป็นพรรคท่ีชนะการเลือกตัง้

ปี 2557 และถงึแม้พรรคจะชนะในการนบัคะแนนรอบท่ีสอง แตก็่สามารถชิงเก้าอี ้

ท่ีสองในสภาฯ ท้องถ่ินมาได้ จริงๆ แล้ว นยมูาร์โนอ้่างวา่ถงึเขาจะตัง้ทีมอาสาสมคัร

ผู้ใช้แรงงานขึน้มาได้ แตค่ะแนนเสยีงสว่นใหญ่มาจากสมาชิกครอบครัวของภรรยา



196

ท่ีสนบัสนนุเขาซึง่เป็นผู้น�าในชมุชนในท้องถ่ิน และไมไ่ด้เป็นผู้ใช้แรงงาน10

น่ีแสดงให้เห็นว่า โดยทั่วไปแล้ว เสียงของผู้ ใช้แรงงานทางการเมืองนัน้ยังไม่

แข็งแกร่ง และบอกไมไ่ด้อยา่งแนน่อนนกัวา่สหภาพแรงงาน เชน่ สหพนัธ์แรงงาน

ของลกูจ้างงานเหลก็เป็นหนว่ยงานท่ีจดัการเร่ืองศกัยภาพการเคลือ่นไหวได้ดีท่ีสดุ 

เห็นได้ชดัว่าความเช่ือมัน่ของสมาชิกสหภาพแรงงานท่ีมีตอ่พรรคการเมืองนัน้ยงั

คงมีมากกว่าองค์กรของพวกเขา แม้ผู้น�าสหภาพฯ ให้ค�าแนะน�าแล้ว นอกจากนี ้

ยงัคงมีเพียงผู้ใช้แรงงานในระดบัผู้น�าระดบัชาตท่ีิมีความต่ืนตวัทางการเมือง ไมใ่ช่

สมาชิกในสาขาหรือในท้องถ่ิน พวกเขาจึงล้มเหลวในการมองว่าสมาชิกทัว่ไป

ในระดบัท่ีต�่ากวา่เป็นกลุม่คนท่ีเป็นประชาธิปไตยในระดบัรากหญ้า ซึง่อธิบายถงึ

ความล้มเหลวของผู้สมคัรเข้าเป็นสมาชิกสภานิติบญัญตัิอีกแปดคนจากสหพนัธ์

แรงงานของลกูจ้างงานเหลก็ของอินโดนีเซีย

ถงึกระนัน้ เนอร์ดนิและนยมูาร์โนแ่ละสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหลก็ประสบ

ความส�าเร็จในการทดลองท�างานทางการเมืองโดยสามารถเข้าเป็นสมาชิกสภาฯ

ในระดบัภมิูภาคได้ แรงสนบัสนนุจากหนว่ยงานอยา่งเป็นทางการจะท�าให้พวกเขา

สร้างอิทธิพลได้อยา่งแนน่อน แตก็่เป็นเร่ืองส�าคญัท่ีควรรับทราบไว้วา่ความส�าเร็จ

ดงักลา่วไม่ใช่ผลงานของสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหล็กเพียงล�าพงัเท่านัน้ 

แต่รวมถึงองค์กรและบุคคลหลากหลายระดับท่ีสนับสนุนการทดลองลงเล่น

การเมืองนี ้11 ในบางบริบท ความส�าเร็จของพวกเขาอาจสร้างแรงบนัดาลใจให้

____________________
10 นยมูาร์โน่ยงัอ้างอีกวา่เดิมที เขาไม่ได้รับ “ค�าอวยพร” จากผู้น�าของสหพนัธ์สหภาพแรงงาน

ของลกูจ้างงานเหลก็ของอินโดนีเซียท่ีเข้ารับการเลือกตัง้ ซึง่สง่ผลกระทบกบักลยทุธ์และโอกาส

ของหนว่ยงาน เขาอ้างวา่อาศยัอยูใ่นภมิูภาคท่ีการเลอืกตัง้ “ดเุดือดท่ีสดุ” เพราะไมใ่ชเ่ขตเลอืกตัง้

ของผู้ ใช้แรงงานและไม่มีสมาชิกของสหพนัธ์สหภาพแรงงานของลกูจ้างงานเหล็กอาศยัอยู่ใน

ภูมิภาคนัน้มากนัก นอกจากปัจจัยเร่ืองท่ีเขามีครอบครัวให้การสนับสนุนแล้ว เขายังได้รับ

ผลประโยชน์เร่ืองหนึง่จากการอยู่ในพืน้ท่ีใกล้ๆ กบัริเกอร์ ไดอาฮ์ ปิตาโลก้า สมาชิกของพรรค

ประชาธิปไตยเพ่ือการต่อสู้ของอินโดนีเซีย (PDIP) ผู้ เคยจ้างเขาท�างานเป็นเจ้าหน้าท่ีในสภา

ผู้แทนราษฎรมาก่อน (ข้อมลูจากการสมัภาษณ์นยมูาร์โน ่กมุภาพนัธ์ 2559)
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____________________
11 นกัเคลื่อนไหวเร่ืองแรงงานได้ถามเป็นเชิงวิจารณ์ว่าหลงัจากสาบานตนเข้ารับต�าแหน่งแล้ว 

พวกเขาจะสนบัสนนุการเคลือ่นไหวเร่ืองแรงงานในเขตเบกาซีโดยทัว่ไปจริงหรือไม ่หรือสนบัสนนุ

เพียงกิจกรรมของสหพนัธ์สหภาพแรงงานของลูกจ้างงานเหล็กเท่านัน้ สถานการณ์มีความ

น่าสนใจขึน้เม่ือเนอร์ดิน มฮิูดิน ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ประสานงานสาขาของสหพนัธ์ฯ ใน

เขตเบกาซี ซึ่งหมายความว่าเขาต้องท�าหน้าท่ีสมาชิกสภาฯ และเป็นผู้น�าสาขาขององค์กรท่ี

ท�างานเร่ืองแรงงานด้วย โดยนกัเคลื่อนไหวได้ตัง้ค�าถามวา่ “เขาจะแยกแยะหน้าท่ีในภาครัฐใน

ฐานะสมาชิกของรัฐสภาออกจากหน้าท่ีในสหภาพแรงงานของเขาได้อย่างไร” (ข้อมลูจากการ

สนทนาเป็นการสว่นตวักบันกัเคลื่อนไหวเร่ืองแรงงานจากเมืองจาการ์ต้า กมุภาพนัธ์ 2559)

นกักิจกรรมแรงงานและสหภาพอ่ืน ๆ  ของพวกเขาในพืน้ท่ีอ่ืนของประเทศได้อยา่ง

มากมาย

อยา่งไรก็ตาม สถานการณ์ท่ีแตกตา่งออกไปเกิดขึน้ในการเลือกตัง้ประธานาธิบดี

และรองประธานาธิบดีซึง่ท�าให้เห็นลางร้ายว่าสหภาพแรงงานก�าลงัจะแตกแยก

จากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ก่อนและหลงัการเลือกตัง้ในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 ซึง่

เก่ียวข้องกับผลการนบัคะแนนการเลือกตัง้โดยคณะกรรมการการเลือกตัง้ของ

อินโดนีเซียในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2557 และด�าเนินไปจนกระทัง่ก่อนท่ีศาลรัฐ-

ธรรมนญูจะจดัการข้อพิพาทของผลการนบัคะแนนดงักลา่วในวนัท่ี 21 สิงหาคม 

2557

การเลือกตัง้ประธานาธิบดี

ตรงกนัข้ามกบัขัน้ตอนการทดลองท�างานทางการเมืองโดยลงรับการเลือกตัง้เป็น

สมาชิกในสภา ในการเลือกตัง้ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีนัน้ ผู้น�าของ

สหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหล็กใช้ยทุธศาสตร์ “บนลงล่าง” โดยผู้ตดัสินใจ

สนบัสนนุปราโบโว ซเุบียนโต้ เป็นผู้สมคัรเป็นประธานาธิบดี ซึง่ตอ่มาเป็นนโยบาย

ของ องค์กร KPSI ซึง่เป็นองค์กรแรงงานระดบัชาติท่ีสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้าง

เหลก็เป็นสมาชิกได้ให้สตัยาบนัท่ีสนามกีฬาบงักาโน่ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 

ตอ่หน้าสมาชิกขององค์กรเกือบ 100,000 คน แตใ่นทางปฏิบตัคืิอการตดัสนิใจของ

ซาอิด อิคบลัซึง่เป็นประธานกบัผู้น�าเพียงไมก่ี่คน การตดัสนิใจนีส้ร้างความแปลกใจ
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ภายในหมู่ผู้ น�าแรงงานของสหพันธ์ฯ บางคนตัง้ข้อกังขากับกระบวนการการ-

ตดัสนิใจดงักลา่วท่ีนบัวา่เป็นการกระท�าท่ีมีสว่นร่วมไมม่ากเพียงพอ12 และยงัชีใ้ห้

เหน็ถงึความล้มเหลวขององค์กรในการแสดงบทบาทในฐานะเป็นตวักลาง ซึง่เป็น

ศกัยภาพท่ีเคยปรากฏให้เหน็ในชว่งการเคลือ่นไหวของคณะปฏิบตักิารงานประกนั

สงัคมในปี 2553

ถึงแม้ในตอนแรกจะมีการโต้เถียงอย่างรุนแรงภายในองค์กร แตผู่้น�าของสหพนัธ์

แรงงานของลกูจ้างงานเหล็ก/องค์กร KSPSI ในส่วนกลางก็สามารถจดัการให้มี

การสนับสนุนอย่างเต็มท่ีจากองค์กรในประกาศหนุนปราโบโว อย่างไรก็ตาม

การสนบัสนนุก็มาพร้อมความกดดนัท่ีเกือบจะถึงระดบัคกุคามจากองค์กรทัง้ใน

ระดบัชาติและระดบัท้องถ่ินตอ่ผู้ ท่ีถกูพิจารณาวา่ไมเ่ห็นด้วยกบันโยบายดงักลา่ว 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายธุรการคนหนึ่งในสาขาของสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหล็ก

ในเมืองสรุาบายา่ซึง่ความจริงแล้วมีความใกล้ชิดกบัพรรค APIP ซึง่สนบัสนนุผู้สมคัร

เป็นประธานาธิบดีฝ่ายตรงข้ามคือ โจโค วิโดโด้ ต้องสูญเสียต�าแหน่งของเขา

หลงัจากถกูปลดออกจากงานโดยผู้น�าสหภาพฯ สว่นกลาง13 หลงัจากนัน้ สหพนัธ์- 

แรงงานของลกูจ้างานเหล็กในส่วนกลางยงัส่งหนงัสือเวียนเป็นการภายในเพ่ือ

ห้ามไมใ่ห้สมาชิกเข้าร่วมการประชมุใดๆ ก็ตามท่ีสนบัสนนุวิโดโด้ และสมาชิกของ

สหพนัธ์ในสว่นภมิูภาคบางคนถกูหนว่ยงานเรียกซกัถามเพราะเข้าร่วมการประชมุ

ท่ีต้องสงสยัว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างพันธมิตรกับวิโดโด้ มีรายงานว่าเกิด

เร่ืองราวท่ีคล้ายคลงึกนัในเหตกุารณ์อ่ืนๆ ด้วยเชน่กนั14

____________________
12 เช่นริดวนั โมเนาฟา รองประธานของสหพนัธ์สหภาพแรงงานของลกูจ้างงานเหล็ก ซึง่เป็น

สมาชิกของคณะกรรมการผู้ดแูลทรัพย์สินของผู้ ให้การประกนัสงัคม (หน่วยงานท่ีด�าเนินงาน

เร่ืองการประกนัสงัคม) ท่ีรับผิดชอบเร่ืองการประกนัสขุภาพ ได้แสดงความประหลาดใจกบัการ

ตดัสนิใจของสหพนัธ์ฯ และได้ปฏิเสธค�ากลา่วอ้างท่ีวา่ปราโบโว ซเุบียนโต้ได้รับแรงสนบัสนนุจาก

สหพนัธ์ฯ อย่างเต็มท่ี (ข้อมลูจากการสนทนาเป็นการส่วนตวักบัริดวนั โมเนาฟา กมุภาพนัธ์ 

2559)
13 ข้อมลูจากการสนทนาเป็นการส่วนตวักบัผู้น�าสหพนัธ์สหภาพแรงงานของลกูจ้างงานเหล็ก

ในเมืองสรุาบายา่ กมุภาพนัธ์ 2559
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____________________
14 ข้อมลูจากการสนทนาเป็นการสว่นตวักบัผู้น�าของสหพนัธ์สหภาพแรงงานของลกูจ้างงานเหลก็

ในเมืองจาการ์ต้า มิถนุายน 2557
15 ซามาฮ์ และ ซูซานติ (2557) ได้ระบวุ่าในการเลือกตัง้ประธานาธิบดีอินโดนีเซียในปี 2557 

ได้เกิดปรากฏการณ์ท่ีแตกต่างไปจากประวตัิศาสตร์การเมืองของประเทศ กลา่วคือประชาชน

ท่ีร่วมการสนบัสนนุโจโค วิโดโด้ และยเูซฟ คลัลา เป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี

ก่อนการเลือกตัง้นัน้มีจ�านวนมหาศาล ผู้สนบัสนนุเรียกตวัเองวา่ “อาสาสมคัร” ซึง่ประกอบด้วย

บคุคลและชมุชนท่ีเก่ียวข้องกบัการเลือกตัง้ในปี 2557 ท่ีต้องการเห็น “อินโดนีเซียเป็นประเทศ

ท่ีดีขึน้” จริงอยูท่ี่กลุม่อาสาสมคัรหลายกลุม่ถกูผลกัดนัจากพรรคการเมืองหลายพรรค แตก่ลุม่

ใหม่ๆ ก็เกิดขึน้มากมายเพราะความกลวัว่ารัฐบาลเผด็จการจะกลบัมามีอ�านาจอีกครัง้ โดยมี

ปราโบโว ซเุบียนโต้ และฮตัตา ราจาซา ผู้สมคัรประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีจากอีกฟาก

เป็นตวัแทน (กรุณาด ูAspinall and Mietzner 2557) นโูกรโฮและเซเทีย (2557) ถึงกบัเรียก

ปรากฏการณ์ครัง้นีว้่า “พลงัมวลชน” เพ่ืออธิบายการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ ในสงัคมและ

ความกระตือรือร้นทางการเมืองท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน แต่ปรากฏขึน้เม่ือความเช่ือมัน่ของ

สาธารณชนท่ีมีตอ่การท�างานของพรรคการเมืองตา่งๆ เกือบจะมลายหายไปหมด 

สถานการณ์ดงักล่าวแย่ลงไปอีกเพราะมีผู้สมคัรเป็นประธานาธิบดีเพียงสองคน

เทา่นัน้ และพวกเขาทัง้คูมี่ภมิูหลงัและลกัษณะนิสยัท่ีแตกตา่งกนั ปราโบโว ซเุบียนโต้ 

ผู้ ท่ีสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหล็กสนบัสนุนอยู่นัน้เป็นตวัแทนจากทหาร

ซึง่มาจากตระกลูท่ีท�างานทางการเมืองและใกล้ชิดกบัครอบครัวของประธานาธิบดี

ซฮูาโต้และรัฐบาลเผดจ็การชดุก่อน แม้จะถกูกลา่วหาวา่มีความเก่ียวข้องกบัการ

ละเมิดสิทธิมนษุยชนในขณะท่ีด�ารงต�าแหน่งผู้บงัคบับญัชาของกองปฏิบตัิการ

พิเศษ แตพ่รรคการเมืองพรรคใหญ่ท่ีสดุในรัฐสภาก็ยงัสนบัสนนุเขา สว่นผู้สมคัร

อีกคนคือโจโค วิโดโด้ นัน้เป็นตวัแทนของนกัการเมืองท่ีมาจากคนธรรมดาๆ และ

เป็นคนรุ่นใหม่กว่า โจโค วิโดโด้ มาจากภูมิภาคท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับตระกูล

นกัการเมืองและได้รับการสนบัสนนุจากพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกบัปราโบโว

และพรรคการเมืองขนาดเล็กบางพรรคเท่านัน้ แต่เขาได้รับแรงสนบัสนุนอย่าง

แข็งแกร่งจากกลุม่คนชนชัน้กลางท่ีเรียกวา่กลุม่ “อาสาสมคัรโจโควี” ซึง่กลายเป็น

ปรากฏการณ์ท่ีนา่สนใจของการเมืองอินโดนีเซียในเวลานัน้ (กรุณาด ูSamah and 

Susanti 2557 และ Nugroho and Setis 2557)15
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ในเม่ือมีผู้สมคัรเป็นประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีเพียงสองคู่ จึงมีการ

แขง่ขนักนัอยา่งดเุดือดและถงึขัน้ใช้ความรุนแรง ท�าให้สงัคมแบง่แยกเป็นสองฝ่าย 

จนผู้สงัเกตการณ์บางคนระบวุา่ประชาธิปไตยท่ียงัเยาว์วยัอยูข่องอินโดนีเซียก�าลงั

ตกอยูใ่นอนัตรายอยา่งมาก (Aspinall and Mietzner 2557) สถานการณ์ดงักลา่ว

เลวร้ายขึน้เม่ือมีการใช้กลยทุธ์เพ่ือการรณรงค์ในด้านลบ ซึง่รวมถงึการใช้ข้อความ

ท่ีแบ่งพรรคแบ่งพวกและเต็มไปด้วยความเกลียดชงัโดยเฉพาะอย่างย่ิงจากฟาก

ของปราโบโว ซเุบียนโต้ ท่ีโจมตีโจโค วิโดโด้ (Supriatma 2557) การแบง่ฝ่ายเป็น

สองฝ่ังนีย้งัเกิดขึน้ภายในสหภาพแรงงานด้วย

ผู้ สงัเกตการณ์การเลือกตัง้ประธานาธิบดีในปี 2557 โต้แย้งว่าการรณรงค์ใน

ด้านลบดเูหมือนจะสง่เสริมให้เกิด “การคิดแบบกลุม่ (groupthink) ในสงัคมขึน้ 

(Poerwandari 2557) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้เม่ือผู้ ท่ีมีความคิดเห็นและ

คา่นิยมท่ีแปลกแยกจากคนอ่ืนๆ อาจต้องประสบกบัความกดดนัทางจิตวิทยาและ

ทางสงัคมในระดบัสงูถงึขัน้เลอืกท่ีจะไมอ่อกเสยีงหรือกระทัง่ไมเ่ช่ือในคา่นิยมของ

ตนเอง แต่เลือกท่ีจะแสดงความเห็นแบบเดียวกบักลุ่มเพราะพวกเขาคิดว่าเป็น

เร่ืองยากท่ีจะทนรับความกดดนั

มีรายงานว่าปรากฏการณ์นีเ้กิดขึน้ภายในสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหล็ก

ระหว่างการรณรงค์เร่ืองการเลือกตัง้เช่นกนั โดยมีสมาชิกสหพนัธ์ฯ หลายคนท่ีมี

ความเห็นทางการเมืองแตกตา่งออกไป ถกูกดดนัจากกลุม่ของพวกเขาและเลือก

ท่ีจะเงียบเพ่ือหลีกเลี่ยงการถกูกดดนัมากขึน้ไปอีก ผู้น�าของสหพนัธ์ฯ อนญุาต

ให้ท�าการรณรงค์ในด้านลบได้อยา่งกว้างขว้างซึง่รวมถงึการใช้ข้อความท่ีแบง่ฝ่าย

และเต็มไปด้วยความเกลียดชงัในการณรงค์และเพ่ือกดดนัสมาชิกท่ีไม่เห็นด้วย

ได้โดยตรง (กรุณาด ูSolidaritas.net 31 ธนัวาคม 2557)

นกักิจกรรมของสหพนัธ์ผู้ ใช้แรงงานของลกูจ้างงานเหล็กบางคนรู้สกึเสียใจ แตก็่

ไม่กล้ายอมรับอย่างเปิดเผย ท่ีสหพนัธ์ฯ มีแนวโน้มท�าเร่ืองข้างต้นซึ่งกลายเป็น

สิง่ท่ีกระท�าอยา่งไมผ่อ่นปรนและท�าให้ผู้ ท่ีมีความเห็นท่ีตา่งออกไปถกูมองวา่เป็น
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ปฏิปักษ์ท่ีหนว่ยงานต้องจดัการ16 นอกจากนัน้ องค์กรภาคประชาสงัคมหลายแหง่

และนกัเคลื่อนไหวเร่ืองสิทธิมนษุยชนหลายคนยงัแสดงความห่วงใยในแนวโน้ม

ท่ีเกิดขึน้นีก้บัสหพนัธ์ฯ/องค์กร KSPSI ซึง่พวกเขาเคยมีสว่นในการต่อต้านพระ- 

ราชบญัญตัิการจดัการชมุชนท่ีไม่สง่เสริมประชาธิปไตยร่วมกบัสหพนัธ์ฯ/องค์กร 

KSPSI เม่ือหนึง่ปีก่อนหน้านี ้17

ดงัท่ีกลา่วข้างต้น ดเูหมือนวา่ผู้น�าแรงงานจะไมเ่ข้าใจปัญหา เชน่ ปัญหาการละเมิด

สทิธิมนษุยชนและประชาธิปไตยโดยทัว่ไปอยา่งดีพอ หรือถ้าเข้าใจ ก็ยงัคดิวา่เป็น

____________________
16 ในบริบทนี ้การให้ความสนใจกบัการอภิปรายในอินเทอร์เน็ตระหวา่งการรณรงค์การเลือกตัง้

ประธานาธิบดีปี 2557 นัน้นา่สนใจมาก โดยเฉพาะการอภิปรายในเฟซบุ๊กซึง่นกัเคลือ่นไหวเร่ือง

แรงงานและนกัเคลือ่นไหวของสหพนัธ์สหภาพแรงงานของลกูจ้างงานเหลก็ใช้กนัอยูเ่ป็นประจ�า 

มีการโพสต์ข้อความวา่ “โบโด อามดั (ใครจะไปสน)” และ “พดูตอ่หน้าส”ิ กนัอยูบ่อ่ยครัง้ ข้อความ

แรกคือค�าตอบท่ีแสดงความเฉยเมยต่อค�าวิพากษ์วิจารณ์ต่อสหพนัธ์ฯ ท่ีสนบัสนุนปราโบโว

ซึ่งเป็นผู้ท�าให้เกิดความขดัแย้ง ส่วนข้อความท่ีสองคือค�าตอบท่ีมีต่อการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่ง 

“คกุคามหนว่ยงาน” และสมาชิกของสหพนัธ์ฯ ต้องเตรียมเผชิญหน้ากบัผู้ ท่ีวิจารณ์เหลา่นัน้ การ

ตอบโต้ด้วยวิธีการนีเ้ป็นการบอกวา่สมาชิกมีทางเลือกเพียงสองทางเท่านัน้ คือจะอยู่หรือออก

จากสหพนัธ์ฯ
17 องค์กรภาคประชาสงัคมดงักลา่วคือ KontraS YLBHI Imparsial Yippika กลุม่เฝา้ระวงัการ

คอร์รัปชนัในอินโดนีเซีย และอ่ืนๆ เป็นต้น การแนะน�าสหพนัธ์สหภาพผู้ ใช้แรงงานของลกูจ้าง

งานเหล็ก/องค์กร KSPI และซาอิด อิคบลั ประธานของพวกเขาแก่องค์กรภาคประชาสงัคมท่ี

ส�าคญัๆ นัน้ได้รับการริเร่ิมโดยศนูย์กลางสทิธิสหภาพแรงงาน โดยผา่นทางผู้อ�านวยการศนูย์ เซอ

ญ่า จนัดรา ผู้ เขียนรายงานฉบบันี ้มีการจดัให้ไปเย่ียมเยียนองค์กรภาคประชาสงัคมตา่งๆ ซึง่ตอ่

มาท�าให้เกิดการก่อตัง้คณะปฏิบตักิารสทิธิของพลเมืองและผู้ใช้แรงงานขึน้ และกลายเป็นหนว่ย

งานท่ีดแูลการเคลือ่นไหวของผู้ใช้แรงงาน ชาวนา องค์กรภาคประชาสงัคมและอ่ืนๆ เพ่ือตอ่ต้าน

พระราชบญัญตักิารจดัการชมุชนท่ีไมส่ง่เสริมประชาธิปไตย (Berita9.com 12 กมุภาพนัธ์ 2556) 

องค์กรภาคประชาสงัคมมีความคาดหวงัสงูในเวลานัน้วา่สหพนัธ์สหภาพผู้ใช้แรงงานของลกูจ้าง

งานเหลก็/องค์กร KSPI จะกลายเป็นเคร่ืองยนต์ท่ีผลกัดนัการเคลื่อนไหวทางสงัคมในประเทศ 

ซึง่เป็นความคาดหวงัท่ีดบัวบูลงเพราะตวัเลือกผู้สมคัรชิงเก้าอีป้ระธานาธิบดีในปี 2557 ของ

สหพนัธ์ฯ (ข้อมลูจากการสมัภาษณ์เป็นการสว่นตวักบัฮาริส อซัฮาร์ จากองค์กรภาคประชาสงัคม 

KontraS เดือนกมุภาพนัธ์ 2559)
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เร่ืองท่ีมีความส�าคญัล�าดบัสอง รองจากปัญหาแรงงานแบบดัง้เดมิ เชน่ ปัญหาการ

ได้คา่จ้างท่ีเหมาะสมหรือปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการจ้างงานนอกระบบ18 อาจกลา่ว

ได้อีกอย่างหนึ่งคือ ผู้น�าแรงงานและนักเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ยังมีชุดความคิด

ท่ีจ�ากดัอยูแ่ตเ่ร่ืองปัญหาแรงงานท่ีเก่ียวพนัโดยตรงกบัชะตากรรมของผู้ใช้แรงงาน

เทา่นัน้ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีควรตัง้ข้อสงสยัโดยเฉพาะอยา่งย่ิงเม่ือมีความคาดหวงัเพ่ิมขึน้

วา่การเคลือ่นไหวเร่ืองแรงงานจะท�าให้เกิดการเคลือ่นไหวทางสงัคมและการเมือง

ทางเลือกในประเทศด้วย

สถานการณ์ดงักลา่วมีความสลบัซบัซ้อนขึน้เม่ือหลงัจากการเลอืกตัง้ประธานาธิบดี

จบลงในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 นัน้ มีการนบัคะแนนอยา่งรวดเร็วโดยโพลส�านกั

ต่างๆ ซึ่งผลท่ีออกมานัน้แตกต่างและไม่เป็นเอกฉันท์ สหพนัธ์ผู้ ใช้แรงงานของ

ลกูจ้างงานเหลก็/องค์กร KSPI เลือกท่ีจะเข้าไปข้องเก่ียวกบักิจกรรมบางกิจกรรม

ท่ีสนบัสนุนปราโบโวหลงัจากการเลือกตัง้ ซึ่งจุดสงูสดุของการเข้าร่วมกิจกรรม

คือการระดมผู้ใช้แรงงานของสหพนัธ์ฯ 10,000 คนเข้าปิดล้อมสถานท่ีท�างานของ

คณะกรรมการการเลอืกตัง้ของอินโดนีเซียในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2557 การกระท�า

ดงักล่าวท�าให้นกัเคลื่อนไหวกลุ่มหนึ่งตอบโต้โดยการเข้าร่วมกับคณะกรรมการ

ทางการเมืองของผู้ ใช้แรงงานอินโดนีเซีย (KPBI) ซึง่ตอ่ต้านสหพนัธ์ผู้ ใช้แรงงาน

ของลกูจ้างงานเหลก็/องค์กร KSPI อยา่งเปิดเผย และเรียกการปิดล้อมดงักลา่ววา่ 

“การคกุคามประชาธิปไตย” (Kompas 18 กรกฎาคม 2557)19

ส�าหรับนกัเคลื่อนไหวบางคน การกระท�าท่ีคกุคามคณะกรรมการการเลือกตัง้โดย

สหภาพแรงงานซึง่สนบัสนนุผู้สมคัรเป็นประธานาธิบดีคนหนึง่นัน้เป็นการกระท�า
____________________
18 ในระหว่างการรณรงค์ช่วงการเลือกตัง้ประธานาธิบดี ซาอิด อิคบลั ประธานของสหพนัธ์

สหภาพแรงงานของลกูจ้างงานเหลก็ได้ถกูกลา่วถงึในสือ่เม่ือเขาระบวุา่ผู้ใช้แรงงานไมค่วรกงัวล

กบัปัญหาเร่ืองสทิธิมนษุยชนดงัตอ่ไปนี ้“มีผู้กลา่ววา่ปราโบโวนัน้มีความน่าคลางแคลงใจเร่ือง 

(การละเมิด) สิทธิมนษุยชน แตผู่้ ใช้แรงงานไม่ได้ประสบกบัเร่ืองดงักลา่ว จงึยากท่ีพวกเขาจะ

เข้าไปข้องเก่ียวด้วย” (Tribunenews.com มีนาคม 2557) ซึ่งเป็นค�ากล่าวท่ีเขาปฏิเสธใน

ภายหลงัวา่ไมเ่คยได้กลา่วไว้
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____________________
19 คณะกรรมการทางการเมืองของผู้ ใช้แรงงานอินโดนีเซีย (KPBI) คือฟากการเมืองของผู้ ใช้

แรงงานซึง่ก่อตัง้ขึน้ในวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 โดยนกัเคลือ่นไหวบางคนเชน่ อินดรา มนุสัวาร์ 

เซอญ่า จนัดรา ทิมโบล เซอร์การ์ บาย ูเมอเนียนโต้ และ เยอมนั องัเจนท์ (ข้อมลูจากการแถลง

ขา่วของ KPBI 30 พฤษภาคม 2557) พวกเขาเคยเป็นท่ีรู้จกัในนามกลุม่ผู้ท�างานหลกัและสมาชิก

ของคณะปฏิบตักิารงานประกนัสงัคม แตย่กเว้น ซาอิด อิคบลั โดยในแถลงการณ์ของคณะปฏิบตัิ

การฯ ระบวุา่หนว่ยงานจะสนบัสนนุโจโค วิโดโด้ ผู้สมคัรเป็นประธานาธิบดีอยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะ

โปรแกรม 3ดี (three decents) (งานดี ค่าจ้างดี ชีวิตความเป็นอยู่ดี ) ท่ีโจโค วิโดโด้ ประกาศ

เอาไว้วา่เป็นวิสยัทศัน์และภารกิจของเขา (Sebelanews.com 29 พฤษภาคม 2557)

ท่ีเกินความจ�าเป็นและไม่เป็นไปตามอดุมคติของการต่อสู้ทางการเมืองของผู้ ใช้

แรงงาน ท�าให้เกิดความกงัวลและค�าถามเก่ียวกบัอนาคตของขบวนการแรงงาน

เอง เช่น นักกิจกรรมแรงงานคนหนึ่งจากจังหวดัจาวาตะวนัออกโต้แย้งว่าการ

แบง่แยกเร่ือง “การเลน่การเมืองเพ่ือผู้ ใช้แรงงาน” กบั “การเลน่การเมืองของผู้ ใช้

แรงงาน” นัน้มีความส�าคญัย่ิง (ข้อมลูจากการสนทนาเป็นการสว่นตวักบัโซนี มาร์-

เดียนโต้ นกัเคลื่อนไหวขององค์กร KSPSI ในจงัหวดัจาวาตะวนัออก สิงหาคม 

2558) การเล่นการเมืองเพ่ือผู้ ใช้แรงงานนัน้ สหภาพแรงงานจ�าเป็นต้องมีความ

เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกนั แตก่ารเลน่การเมืองของผู้ ใช้แรงงานนัน้ เน่ืองจาก

สถานการณ์ยงัไมเ่อือ้ให้ด�าเนินการเชน่นัน้ได้ สหภาพแรงงานจงึจ�าเป็นต้องกระจาย

โอกาสให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ในการเปิดพืน้ท่ีทางการเมืองเพ่ือผลประโยชน์

ของผู้ใช้แรงงาน การจดัการให้การเคลือ่นไหวเพ่ือผู้ใช้แรงงานเกิดขึน้เพ่ือสนบัสนนุ

งานทางการเมืองเพียงทิศทางเดียวไม่ได้ผลทางยทุธศาสตร์และอาจไร้ประโยชน์ 

เพราะเป็นการปิดชอ่งทางการเจรจากบัผู้ มีอ�านาจในตอนนัน้

บางคนตัง้ข้อสงสยัในยทุธศาสตร์ของสหพนัธ์ผู้ ใช้แรงงานของลกูจ้างงานเหล็ก/

องค์กร KSPSI เร่ืองอนาคตการตอ่สู้ เพ่ือปกปอ้งสทิธิของผู้ใช้แรงงานวา่จะยงัคงมี

อิทธิพลอยู่หรือไม่ เม่ือหน่วยงานกลายเป็นผู้สนบัสนนุเจ้าใหญ่ของปราโบโวผู้ ท่ี

ไมย่อมรับความพ่ายแพ้ของเขาอย่างเต็มปากนกั และยงัท�าให้วิโดโด้กลายเป็น

เปา้หมายของการด�าเนินการทางการเมือง โดยใช้ถ้อยค�าโน้มน้าวผู้ใช้แรงงานและ

ระดมผู้คนจ�านวนมากเพ่ือต่อต้านเขา อย่างไรก็ตาม ผู้น�าบางคนของสหพนัธ์- 
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แรงงานของลกูจ้างงานเหลก็/องค์กร KSPSI ระบวุา่ในอนาคตพวกเขามุง่ใช้ยทุธ- 

ศาสตร์ท่ีจะก่อตัง้พรรคการเมืองแนวประชานิยม ซึง่มีผู้ใช้แรงงานเป็นฐานสนบัสนนุ 

(ข้อมลูจากการสนทนาเป็นการส่วนตวักับผู้น�าสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงาน

เหล็ก/องค์กร KSPSI ในเขตเบกาซี สิงหาคม 2558) เม่ือดูความสามารถของ

สหพนัธ์ฯ เปรียบเทียบกบัองค์กรของผู้ใช้แรงงานอ่ืนๆ เชน่การเก็บคา่สมาชิกอยา่ง

คอ่นข้างมีประสทิธิภาพและการมีสมาชิกท่ีร่วมกิจกรรมอยา่งแข็งขนัพอสมควรแล้ว 

พวกเขาอาจเป็นหนว่ยงานท่ีมีศกัยภาพท่ีสดุท่ีจะตัง้พรรคการเมืองได้จริงๆ

ถงึกระนัน้ ดงัท่ีเหน็จากตวัอยา่งท่ีเกิดขึน้ในหลายประเทศ เชน่ บราซลิ แม้แตพ่รรค

แรงงานเพียงพรรคเดียวยงัไม่สามารถมีอ�านาจได้ ผู้ ใช้แรงงานควรรวมพลงักบั

หนว่ยงานท่ีท�างานเพ่ือสงัคมอ่ืนๆ ถ้าพวกเขาต้องการเป็นกลุม่การเมืองทางเลือก

ท่ีประชาชนต้องการ และน่ีคือความท้าทายท่ีสหพนัธ์ฯ ต้องเผชิญหลงัจากเลือก

สนบัสนนุปราโบโวในการเลือกตัง้ประธานาธิบดี ทางเลือกนีท้�าให้ความเช่ือมัน่

ขององค์กรภาคประชาสงัคมท่ีคาดหวงัวา่องค์กรจะน�าการเคลือ่นไหวทางการเมือง

ท่ีแตกสาขามาจากขบวนการทางสงัคมในอนาคตนัน้ลดลง สิ่งท่ีเกิดขึน้ระหว่าง

การเลือกตัง้ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีได้ท�าให้เห็นถึงปัญหาประชา- 

ธิปไตยภายในองค์กรและปัญหาการพฒันาประชาธิปไตยขององค์กรส�าคญัแหง่นี ้

ซึง่เป็นเร่ืองท่ีจะต้องใช้เวลานานทีเดียวกวา่ท่ีจะเยียวยาได้





ผลกระทบจากคำณะปฏิบัติการงานำประกันำสังคำม
และการท�งานำการเมืองของสหภาพแรงงานำ
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เม่ือองค์กรหนึ่งๆ พยายามรวมอ�านาจของสหภาพแรงงานต่างๆ เพ่ือด�าเนินงาน

ใหญ่อย่างการมอบการประกนัสงัคมแบบถ้วนหน้าให้แก่คนอินโดนีเซีย จึงเป็น

เร่ืองธรรมดาท่ีคณะปฏิบตัิการงานประกนัสงัคมต้องเผชิญกบัคนและองค์กรท่ีมี

ผลประโยชน์และตอ่ต้านการกระท�าดงักลา่ว ผู้ตอ่ต้านท่ีส�าคญัท่ีสดุคือรัฐบาลซึง่

สามารถเข้าถงึกองทนุการประกนัสงัคมได้โดยตรงผา่นบริษัทท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของ

ในชว่งทศวรรษท่ีผา่นมา บริษัทดงักลา่วคือ บ. จมัซอสเทก จ�ากดั ซึง่สะสมสนิทรัพย์

จากเบีย้ประกันของผู้ ใช้แรงงานจ�านวนกว่า 109 ล้านล้านรูเปียอินโดนีเซียใน

ปี 2554 นบัเป็นรายได้ท่ีอดุมสมบรูณ์ของรัฐบาล ในปี 2554 นัน้ มีการคาดคะเน

ว่าสินทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทมีจ�านวนประมาณ 648 ล้านล้านรูเปียอินโดนีเซีย 

(Detikfinance 12 สงิหาคม 2554)

กลุ่มผู้ต่อต้านคณะปฏิบตัิการงานประกันสงัคมกลุ่มอ่ืนๆ คือสหพนัธ์สหภาพ-

แรงงานและสมาพนัธ์แรงงานระดบัชาติจ�านวนหนึ่งซึ่งได้รับการสนับสนุนทาง 

การเงินจาก บ. จมัซอสเทก จ�ากดั ผ่าน “ความร่วมมือในการด�าเนินงาน (kerja 

sama operasional)”  สมาชิกของกลุม่นีท่ี้เหน็ได้ชดัคือสหภาพแรงงานหลายแหง่

ท่ีผู้น�าของพวกเขาได้รับการแต่งตัง้จากรัฐบาลให้เป็น “ตวัแทน” ผู้ ใช้แรงงานใน

คณะกรรมการการท�างานของ บ. จมัซอสเทก จ�ากดั ซึ่งสหภาพแรงงานเหล่านี ้

ต่อต้านพระราชบญัญัติผู้ ให้การประกนัสงัคมอย่างแข็งขนั เพราะความร่วมมือ

กับรัฐบาลข้างต้นอาจไม่เป็นท่ียอมรับในระบบประกันสังคมแบบใหม่ซึ่งเน้น

การท�างานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ผู้ ให้การประกนัสงัคมรวมถึงบริษัทท่ี
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บ. จมัซอสเทกต้องเข้าไปรวมอยูด้่วยในเวลาตอ่มาต้องถกูตรวจสอบโดยสาธารณะ

เน่ืองจากต้องถกูควบคมุดแูลโดยกองทนุเงินลงทนุสาธารณะ

แตถ่ึงแม้จะมีทัง้ผลดีและผลเสียและปัญหาการเมืองในสหภาพแรงงานท่ีอธิบาย

ไว้ข้างต้น แตค่ณะปฏิบตักิารงานประกนัสงัคมก็ได้พิสจูน์แล้ววา่สามารถรวมพลงั

การเคลื่อนไหวเร่ืองแรงงานเพ่ือผลกัดนัให้เกิดการปฏิรูปการประกนัสงัคม การ

ประสบความส�าเร็จในการรวบรวมผู้ ใช้แรงงานหลายหม่ืนคนเพ่ือท�าการประท้วง

ในวนักรรมกรสากลซึง่ตรงกบัวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2553 และอีกครัง้ในวนักรรมกร

สากลของปี 2554 ซึง่การประท้วงทัง้สองครัง้นัน้ได้ลงข่าวในสื่ออย่างแพร่หลาย 

ท�าให้ปัญหาท่ีมีผู้ เข้าใจผิดในวงกว้างและขาดการสนบัสนนุจากบรรดาผู้น�าของ

สหภาพแรงงานรวมถึงประชาชนทัว่ไป กลายเป็นหวัข้อหลกัในการอภิปรายของ

สาธารณะ ในประเทศท่ีไมมี่พรรคการเมืองท่ีสนบัสนนุวาระทางสงัคมและการเมือง 

เชน่ เร่ืองการประกนัสงัคมนัน้ การปรากฏตวัของคณะปฏิบตักิารงานประกนัสงัคม

มีความส�าคญัย่ิงในพืน้ท่ีทางการเมือง โดยเฉพาะในรัฐบาลท่ีซึง่คณะปฏิบตักิารฯ 

ท�าหน้าท่ีควบคมุดแูลอยู่

เม่ือสมาชิกบางคนในคณะรัฐบาลแสดงออกถงึความหงดุหงิดร�าคาญใจท่ีรัฐบาล

ไมเ่ตม็ใจท่ีจะอภิปรายเก่ียวกบัพระราชบญัญตัผิู้ ให้การประกนัสงัคม คณะปฏิบตัิ

การงานประกันสงัคมได้จดั “การประชุมของประชาชนเร่ืองการประกันสงัคม” 

ขึน้เป็นระยะเวลาสองสปัดาห์ ซึง่ได้กลายเป็นวิธีการรวบรวมและประสานงานความ

พยายามในการปฏิรูปก่อนถงึวนักรรมกรสากล การตอ่ต้านในระดบันีค้งไมส่ามารถ

เกิดขึน้ได้โดยสหภาพแรงงานทัว่ๆ ไปท่ีก่อตัง้ขึน้เม่ือหลายปีก่อน แตอ่ยา่งไรก็ตาม 

ตอ่มาพวกเขาก็ได้กลายเป็นผู้สนบัสนนุหลกัของคณะปฏิบตักิารฯ เชน่กนั

คณะปฏิบตักิารงานประกนัสงัคมยงัมีพฒันาการท่ีส�าคญัจากการท�าให้ผู้ใช้แรงงาน

ชาวอินโดนีเซียมีความตระหนกัในปัญหาแรงงานมากขึน้ ไม่ใช่เน้นเพียงเร่ืองใน

วงแคบๆ อยา่งท่ีเกิดขึน้ในอดีตท่ีมองท่ีผลประโยชน์แบบดัง้เดิม เช่น ปัญหาเร่ือง

ค่าจ้างและสภาพการจ้างงานท่ีไม่แน่นอน แต่บอกเล่าปัญหาทางสงัคมท่ีกว้าง
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กว่าเดิม คณะปฏิบตัิการงานประกนัสงัคมยงัคงสามารถท�างานได้ในระยะยาว

และยงัคงให้ความสนใจจดัการกับเร่ืองเดิมอย่างกระตือรือร้นและคงเส้นคงวา 

ไม่เหมือนกบัคณะปฏิบตัิการฯ ชดุก่อนหน้านีข้องอินโดนีเซีย เม่ือไม่มีกลุม่อ่ืนมุ่ง

ความสนใจไปท่ีปัญหาเดียวกับคณะปฏิบัติการฯ หรือไม่มีกลุ่มไหนใช้วิธีการ

เดียวกนัในการจดัการกบัปัญหา ความส�าเร็จของคณะปฏิบตัิการฯ จึงสร้างแรง

บนัดาลใจแก่สหภาพแรงงานหวัก้าวหน้าอ่ืน ๆ  ท่ีน�าการตอ่สู้ของคณะปฏิบตักิารฯ 

ไปปรับใช้เป็นของตนเอง ไม่ใช่เพราะผู้ มีอ�านาจสงูกว่าชีแ้นะ แต่เพราะพวกเขา

เลือกท่ีจะท�าเชน่นัน้เอง

นอกจากนี ้คณะปฏิบตักิารงานประกนัสงัคมยงัสง่เสริมการร่วมมือโดยตรงระหวา่ง

นกัเคลื่อนไหวเร่ืองแรงงานในองค์กรส่วนกลางกบัองค์กรในระดบัรากหญ้า และ

ส่งเสริมให้สหภาพแรงงานท�างานเพ่ือผลประโยชน์ของสงัคมโดยรวมมากกว่า

ผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์ขององค์กร ดงัเช่นท่ีผู้น�าคนหนึ่งของคณะ

ปฏิบตักิารฯ ในเขตเบกาซีได้กลา่วไว้วา่ หลงัจากองค์กรประสบความส�าเร็จในการ

โน้มน้าวให้สภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลผา่นพระราชบญัญตัผิู้ให้การประกนัสงัคม

แล้ว สหภาพในระดบัรากหญ้าหลายแหง่ได้เข้าพบคณะปฏิบตักิารฯ เพ่ือ “ประสาน

แนวคดิเร่ืองปัญหาแรงงานหลายประเดน็ให้ตรงกนั” เชน่เร่ืองการประกนัสงัคมและ

คา่จ้าง โดยเขาได้ระบวุา่ “หลายคนเอาความหวงัของพวกเขามาให้เรา และเราหวงั

วา่เราจะสามารถท�าให้มนัเป็นจริงได้” น่ีคือพฒันาการท่ีส�าคญัเป็นพิเศษของการ

เคลื่อนไหวเร่ืองแรงงานในอินโดนีเซียและแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนถงึอ�านาจทาง

สงัคมของสหภาพแรงงานในอินโดนีเซียด้วย

ภายในระยะเวลาค่อนข้างสัน้ คณะปฏิบตัิการงานประกนัสงัคมได้สร้างอิทธิพล

ในฐานะพลงัทางสงัคมและการเมือง ความส�าเร็จในการโน้มน้าวให้เกิดการประชมุ

สภาเพ่ือเห็นชอบพระราชบญัญัติผู้ ให้การประกันสงัคมโดยสภาผู้ แทนราษฎร

เป็นผู้น�า และศกัยภาพในการรวมสหภาพแรงงานในระดบัชาติถึงระดบัท้องถ่ิน

ท�าให้พวกเขาแสดงบทบาทในฐานะตวัเร่งท่ีหยดุการท�างานอย่างเช่ืองช้าภายใน

สภาฯ ระหวา่งการพิจารณาพระราชบญัญตัผิู้ให้การประกนัสงัคม เม่ืออิทธิพลของ
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คณะปฏิบตักิารฯ มีมากขึน้ อิทธิพลของสหภาพแรงงานของอินโดนีเซียก็มีมากขึน้

เชน่กนั ก่อนท่ีสภาฯ จะพิจารณาผา่นพระราชบญัญตัิดงักลา่ว ถงึความพยายาม

ของคณะปฏิบตัิการฯ จะเพียงพอท่ีจะท�าให้แผนการของรัฐบาลป่ันป่วน แต่ก็ไม่

เพียงพอท่ีจะกระตุ้นรัฐบาลให้ด�าเนินงานตามวาระการปฏิรูปเร่ืองประกนัสงัคมได้

ความท้าทายท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุของคณะปฏิบตัิการงานประกนัสงัคมในอนาคตและ

สหภาพแรงงานของอินโดนีเซียโดยทัว่ไปนัน้ ยงัคงเป็นค�าถามท่ีวา่จะปฏิรูปขบวนการ

ของพวกเขาให้กลายเป็นพลงัทางการเมืองท่ีเข้มแข็งได้อย่างไร จะท�าเช่นนีไ้ด้ 

จ�าเป็นต้องมีผู้น�าท่ีแข็งแกร่ง ความเช่ือมัน่ของสมาชิกท่ีเป็นกลุม่คนและบคุคล และ

พลงังานท่ีเพียงพอในการต่อสู้ เร่ืองแรงงานต่อไปในระยะยาว น่ีไม่ใช่งานง่ายๆ 

โดยเฉพาะส�าหรับหน่วยงานท่ีค่อนข้างไม่เป็นทางการและยืดหยุ่นได้อย่างคณะ

ปฏิบตัิการฯ ในความเป็นจริงแล้ว การต่อสู้ เร่ืองแรงงานนัน้น่าจะด�าเนินการโดย

พรรคการเมืองมากกวา่ แตไ่มมี่พรรคการเมืองใดในอินโดนีเซียท่ีสนบัสนนุแนวคดิ

ทางสงัคมท่ีก้าวหน้าดงัเชน่เร่ืองการประกนัสงัคม

ขบวนการแรงงาน ในความหมายกว้างๆ คือการท่ีคนท�างานในหลายๆ หนว่ยงาน

ท�าการรณรงค์เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของตนและโดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือให้

นายจ้างและรัฐบาลปฏิบตัิต่อตนดีขึน้โดยการด�าเนินงานตามกฎหมายแรงงาน

ท่ีเก่ียวข้องนัน้ ไมใ่ชว่า่ไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อน เพียงแตห่ลงัจาก “ปฏิรูป” ครัง้นีแ้ล้ว 

ซึ่งคือระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านหลงัจากท่ีซูฮาโต้สิน้อ�านาจ สหภาพแรงงานจึง

สามารถท�ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัเร่ืองสทิธิอยา่งเข้มข้นได้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกิจกรรม

ท่ีท�าโดยคณะปฏิบตัิการงานประกนัสงัคม โดยกิจกรรมดงักลา่วเก่ียวข้องกบัผู้ ใช้

แรงงานท่ีรวมตวักนัเป็นกลุ่มและผู้สนบัสนนุ รวมถึงองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร

และภาคสว่นหลายภาคสว่นของรัฐ ทัง้นีเ้พ่ือเป็นตวัแทนปกปอ้งผลประโยชน์ของ

ชนชัน้แรงงานและสงัคมโดยรวม

เม่ือสหภาพแรงงานในอินโดนีเซียได้รับการยอมรับมากขึน้ พวกเขาก็เร่ิมเผชิญกบั

ทางเลือกและความคาดหวงัทางการเมือง ซึง่เป็นพฒันาการท่ีสมเหตสุมผลและ
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จริงๆ แล้วมีความส�าคญัเพ่ือท่ีกระบวนการการเตบิโตของสหภาพแรงงานจะเร่ิมต้น

และด�าเนินตอ่ไปได้ แตปั่ญหาท่ีเกิดขึน้คือบทบาทของผู้น�าเร่ิมมีความส�าคญัเม่ือ

ต้องเผชิญกบัทางเลือกทางการเมืองต่างๆ บางครัง้ส�าคญัมากจนกระทัง่ต้องลบ

บทบาทของสมาชิกอนัเป็นพืน้ฐานประชาธิปไตยขององค์กรท่ีควรจะเป็นรากฐาน

ท่ีมัน่คงของการทดลองท�างานทางการเมืองของสหภาพแรงงานทัง้หมด แต่ผิด

ความหมาย สหภาพแรงงานไม่ได้พิจารณาฟังความเห็นจากมิตรสหายรวมทัง้

นกัวิจารณ์ สิง่ท่ีปรากฏคือได้เกิดมีคณาธิปไตยกลุม่เลก็ๆ ใหมเ่กิดขึน้ในขบวนการ

แรงงาน แสดงให้เห็นว่าผู้น�าของพวกเขาสร้างปัญหาท่ีเกิดขึน้แล้วในระดบัชาติ

อีกครัง้ ซึง่เดิมทีเป็นปัญหาท่ีสหภาพแรงงานต้องการขจดัออกไปให้หมด เห็นได้

ชดัว่าความส�าเร็จท่ีขบวนการแรงงานของอินโดนีเซียได้รับในเวลาท่ีผ่านมานัน้

ไมแ่ข็งแกร่งอยา่งท่ีคาด เพราะองค์กรยงัต้องขึน้อยูก่บัผู้น�าท่ีท�าหน้าท่ีตดัสนิใจท�า

เร่ืองตา่งๆ และตดัสนิใจแทนผู้ใช้แรงงานทัง้หมด ซึง่เป็นเร่ืองท่ีเสี่ยงเป็นพิเศษเม่ือ

การตดัสนิใจและทางเลอืกทางการเมืองของผู้น�าไมท่�าให้เกิดโอกาสในการประเมิน

และเหน็ภาพสะท้อนของความส�าเร็จและความล้มเหลวของหนว่ยงาน หรือไมแ่ก้ไข

วิธีการท�างานและหยดุการเลือกตวัเลือกทางการเมืองท่ีไมถ่กูต้อง

อย่างไรก็ตาม สิ่งท่ีเห็นได้ชดัคือถ้าขบวนการสหภาพแรงงานอินโดนีเซียต้องการ

เป็นกลุม่พลงัทางการเมืองทางเลอืกท่ีได้รับการยอมรับในอนาคต สหภาพแรงงาน

ต้องสร้างความร่วมมือกบักลุม่ องค์กร และนกัเคลื่อนไหวกลุม่อ่ืนๆ ท่ีมีเปา้หมาย

และคามสนใจเหมือนกนั และควรร่วมมือกนัตอ่ไปหลงัจากสิน้สดุวนักรรมกรสากล

และหลงัจากการเลอืกตัง้ประธานาธิบดีด้วย ขบวนการแรงงานควรก่อตัง้พนัธมิตร

ในวงกว้างและขยายขนาดการเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มพลงัทางสงัคมอ่ืนๆ เช่น 

ชาวนาและคนจนในเมืองใหญ่ รวมถงึร่วมมือกบักลุม่นกัวิชาการและนกัเคลือ่นไหว

จากองค์กรท่ีไมส่งักดัภาครัฐและปัจเจกชนท่ีเข้าใจการท�างานของสหภาพแรงงาน

ตอ่ไป

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในการเลือกตัง้ปี 2557และการเข้าไปข้องเก่ียวกบัการเลือกตัง้

ดงักล่าวของสหภาพแรงงานนัน้ได้แสดงให้เห็นว่าสหภาพแรงงานมีแนวโน้มใน
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ระดบัสงูท่ีจะเน้นเพียงการท�างานเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานในมมุมองแคบๆ  

ถงึแม้ผลประโยชน์นีอ้าจไมต่รงกบัผลประโยชน์โดยรวมของคนในสงัคม แทนท่ีจะ

เป็นผู้สนบัสนนุประชาธิปไตย สหภาพแรงงานกลบัคกุคามประชาธิปไตยเสียเอง 

สถานการณ์นีอ้าจเป็นตวัอย่างของสิ่งท่ีโรเบิร์ต มิเชลส์ เรียกว่า “กฎเหล็กแห่ง

คณาธิปไตย” (Michels 2505) ซึง่ใช้อธิบายสภาพและขัน้ตอนจ�านวนหนึง่ท่ีกระตุ้น

ให้แม้แตอ่งค์กรท่ีเป็นประชาธิปไตยมากท่ีสดุต้องถกูแบง่แยกเป็นกลุม่อภิชนหรือ

กลุม่ผู้ปกครองไปอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้

การสงัเกตการณ์ข้างต้นสามารถให้บทเรียนหลายเร่ือง และเป็นบทเรียนท่ีมีค่า

อยา่งย่ิงแก่ประเทศอยา่งอินโดนีเซียซึง่เพ่ิงเป็นประเทศประชาธิปไตยไมน่านมานี ้

โดยพวกเขามีมมุมองวา่การปลดแอกประเทศออกจากรัฐบาลเผดจ็การจะน�าไปสู่

มาตรฐานการด�าเนินชีวิตท่ีดีกวา่และชอบธรรมกวา่ (Bhakti 2547) การท�าให้ความ

ทะเยอทะยานดงักลา่วเป็นจริงนัน้ยงัคงเป็นเร่ืองท่ีท้าทายส�าหรับรัฐบาลอินโดนีเซีย

และผู้สนบัสนนุประชาธิปไตยทกุคนท่ีต้องการโน้มน้าวผู้ มีสทิธิเลอืกตัง้วา่การเมือง

ระบอบประชาธิปไตยของรัฐบาลดีกวา่การมีชีวิตภายใต้การปกครองของระบอบ

เผดจ็การ (Ghoshal 2547)

สหพนัธ์แรงงานของลูกจ้างงานเหล็ก/องค์กร KSPSI อาจเป็นสหภาพแรงงาน

ท่ีก้าวหน้าท่ีสดุในอินโดนีเซียเร่ืองความสามารถในการระดมสมาชิก ซึ่งเป็นสิ่ง

จ�าเป็นท่ีต้องมีก่อนท่ีจะกลายเป็นองค์กรท่ีมีอ�านาจทางการเมืองทรงอิทธิพลได้ 

ความจริงแล้ว องค์กรนีคื้อกระดกูสนัหลงัของการเคลื่อนไหวท่ีจดัโดยคณะปฏิบตัิ

การงานประกนัสงัคม และขบัเคลื่อนให้เกิดกฎหมายผู้ ให้การประกนัสงัคมขึน้ใน

ท่ีสดุ ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีมอบผลประโยชน์แก่สงัคมโดยรวม การเคลื่อนไหวของ

คณะปฏิบตัิการงานประกนัสงัคมเป็นกิจกรรมท่ีประสบความส�าเร็จงานแรกท่ีมี

การจัดการอย่างมีระบบของสหภาพแรงงานในอินโดนีเซีย ซึ่งต้องการพัฒนา

นโยบายทางเลือก และหลุดจากกรอบท่ีสร้างขึน้และด�าเนินการอยู่โดยพรรค 

การเมืองและชนชัน้น�า นอกจากนี ้ความส�าเร็จในการสง่สมาชิกสหภาพแรงงาน

เข้าไปนัง่ในสภาฯ นบัเป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เหน็ศกัยภาพของหนว่ยงาน ถงึแม้จะ
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ต้องใช้ความพยายามร่วมจากกลุม่ตา่งๆ นอกสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหลก็/

องค์กร KSPSI ก็ตาม

เพราะแรงสนบัสนนุจากสหภาพแรงงาน เชน่ สหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหลก็/

องค์กร KSPSI และจากภาคอตุสาหกรรมท่ีทนัสมยัและคอ่นข้างแข็งแกร่ง จงึเป็น

โอกาสดีท่ีคณะปฏิบตัิการงานประกนัสงัคม (และสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงาน

เหลก็) จะกลายเป็นกลุม่พลงัการเมืองทางเลอืกและพฒันานโยบายท่ีเปลีย่นแปลง

ได้เพ่ือปรับปรุงศกัยภาพของคนธรรมดาและฝ่ายก้าวหน้าอ่ืน ๆ รวมถึงสหภาพ-

แรงงานและองค์กรท่ีท�างานเพ่ือผู้ อ่ืน และเพ่ือท�าให้ประชาธิปไตยเข้มแข็งและการ

พฒันาท่ีก้าวไกล (กรุณาด ูStokke and Tornquist 2556) อยา่งไรก็ตาม ถงึจะมี

ศกัยภาพดงัท่ีกลา่วถงึข้างต้น แตย่งัมีเง่ือนไขหลายข้อท่ีสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้าง

งานเหลก็/องค์กร KSPSI ต้องท�าให้ส�าเร็จก่อนท่ีจะสามารถเป็นกลุม่พลงัการเมือง

ทางเลือกท่ีคนอินโดนีเซียจ�านวนมากรอคอยอย่างจดจ่อได้ โดยเฉพาะปัจจยัท่ี

ส�าคญัคือความเต็มใจในการเปิดกว้างรับความเห็นจากภาคส่วนอ่ืนๆ ในสงัคม

ดงัเช่นท่ีพวกเขาเคยปฏิบตัิระหว่างการรณรงค์เร่ืองการประกันสงัคมของคณะ

ปฏิบตัิการงานประกนัสงัคมในปี 2553 และพนัธสญัญาในการท�าให้หน่วยงาน

ภายในมีประชาธิปไตยซึง่มีความแข็งแกร่งระหว่างการเลือกตัง้สมาชิกสภานิติ-

บญัญตั ิแตอ่อ่นแอลงอยา่งมากระหวา่งการเลอืกตัง้ประธานาธิบดีในปี 2557 การ

ปฏิบตัิเร่ืองดงักลา่วให้ได้นัน้ จะสง่ผลให้อ�านาจทางสงัคมของหน่วยงานเข้มแข็ง

ขึน้ ซึ่งจะส่งให้สหภาพแรงงานอยู่ในต�าแหน่งผู้ เล่นคนส�าคญัในสงัคมท่ีท�างาน

เพ่ือท�าให้สงัคมอินโดนีเซียดีขึน้



บทเรียนำที่ได้รับ
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ค�าถามท่ียงัคงอยูคื่อเราเรียนรู้เร่ืองใดได้บ้างจากเร่ืองราวเก่ียวกบัขบวนการแรงงาน

และการพฒันาในประเทศอินโดนีเซีย

อนัดบัแรก การเคลื่อนไหวของคณะปฏิบตัิการงานประกนัสงัคมเป็นการร่วมกนั

เคลื่อนไหวของผู้ใช้แรงงานอินโดนีเซียเพ่ือพฒันานโยบายทางเลือกและหลดุจาก

กรอบท่ีสร้างขึน้และด�าเนินการอยู่โดยพรรคการเมืองและชนชัน้น�า ซึ่งเป็นการ

เคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบและประสบความส�าเร็จเป็นครัง้แรก ท�าให้ขบวนการ

แรงงานมีความมัน่ใจมากขึน้และองค์กรภาคประชาสงัคมรวมทัง้นกัเคลื่อนไหว

มีความหวงัสงูขึน้วา่ความส�าเร็จดงักลา่วจะท�าให้เกิดพนัธมิตรเพ่ือการเคลือ่นไหว

ทางสงัคมท่ีขยายวงกว้างขึน้

บทเรียนอีกเร่ืองหนึ่งคือความเป็นผู้น�าของสหภาพแรงงานเป็นเร่ืองส�าคญั และ

บางครัง้ความเป็นผู้น�าก็เปลีย่นทิศทางไปยงัด้านท่ีไมไ่ด้คาดการณ์ไว้ เม่ือต้องเผชิญ

กับทางเลือกทางการเมืองในขณะท่ีความส�าคญัของบทบาทของผู้น�าท่ีเพ่ิมขึน้

เร่ิมมีความจ�าเป็น ซึง่บางครัง้จ�าเป็นมากเสียจนต้องลบบทบาทของสมาชิกของ

สหภาพในฐานะเจ้าของเสียงท่ีควรเป็นรากฐานของการทดลองลงเล่นการเมือง

ของสหภาพแรงงาน

ความเช่ือมัน่ท่ีมากเกินไปและการสนใจเพียงปัญหาในวงแคบท่ีมีผลกระทบกบั

ชะตาของผู้ใช้แรงงานนัน้ยงัคงมีน�า้หนกัมากในความนกึคดิของผู้น�าและขบวนการ
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แรงงานสว่นใหญ่ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีเร่ิมมีความส�าคญัเม่ือความคาดหวงัท่ีมีตอ่สหภาพ-

แรงงานในความสามารถท่ีจะน�าขบวนการทางสงัคมและการเมืองในประเทศนัน้

เพ่ิมสงูขึน้

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการเลือกตัง้ประธานาธิบดีในปี 2557 และการเข้าไป

เก่ียวข้องกบัการเลือกตัง้ดงักลา่วของสหภาพแรงงานแสดงให้เห็นวา่แม้สหภาพ-

แรงงานท่ีเช่ียวชาญอยา่งสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหลก็/องค์กร KSPSI ก็ยงั

ต้องดิน้รนเพ่ือหาสมดลุท่ีถกูต้องระหวา่งความต้องการท�างานอยา่งมีประสทิธิภาพ

และประชาธิปไตยภายในองค์กร เหน็ได้ชดัวา่เร่ืองนีเ้ป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัองค์กร

ท่ีท�างานด้านแรงงานและนกัเคลือ่นไหวในอินโดนีเซีย เพราะส�าหรับพวกเขาจ�านวน

มากแล้ว เร่ืองประชาธิปไตยและสิทธิมนษุยชนยงัเป็น “นามธรรม” มากเกินกว่า

ท่ีจะเข้าใจได้ จงึไมมี่ความส�าคญักบัพวกเขานกั ประชาธิปไตยและหลกันิติธรรม

สมยัใหมมี่พืน้ฐานบนเสรีภาพของปัจเจกชนและการเคารพความแตกตา่ง แตส่ิง่ท่ี

เกิดขึน้ระหวา่งการข้องเก่ียวเร่ืองทางการเมืองในทางปฏิบตัใินปี 2557 นัน้ แสดง

ให้เห็นแนวโน้มท่ีวา่สหภาพแรงงานอาจบงัคบัสมาชิกให้สญูเสียความเป็นตวัของ

ตวัเองและเปลีย่นพวกเขาจากประชาชนท่ีมีความรู้เป็นเพียง “คนหมูม่าก” เทา่นัน้ 

ไม่วา่พวกเขาจะรู้หรือไม่ก็ตาม ซึง่ท�าให้พวกเขาถึงจดุท่ีเร่ิมสงสยั ประณาม และ

กระทัง่กระท�าการรุนแรงกบัผู้ ท่ีมีความเหน็แตกตา่งจากตน เร่ืองนีเ้ป็นความท้าทาย

ท่ีแท้จริงส�าหรับการหาพนัธมิตรในวงกว้างกบัขบวนการทางสงัคมกลุม่อ่ืนๆ ความ

ล้มเหลวของสหพนัธ์แรงงานของลกูจ้างงานเหลก็ในการบริหารศกัยภาพการเป็น

ตวักลางและวางกรอบการด�าเนินงาน ซึง่เป็นศกัยภาพท่ีเคยมีและเคยใช้ประโยชน์

ในการท�างานผ่านคณะปฏิบตัิการงานประกนัสงัคมในปี 2553 นัน้อาจสง่ผลให้

หนว่ยงานล้มเหลวในการเลอืกตัง้ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีในปี 2557

เหตกุารณ์ทัง้สองเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการรณรงค์เร่ืองการประกนัสงัคมใน

ปี 2553 และการเข้าร่วมกิจกรรมการเลือกตัง้ในปี 2557 แสดงให้เหน็ความส�าคญั

ของอ�านาจเชิงสงัคมและความสามารถของสหภาพแรงงานในการท�าให้เกิดกลุม่

พลงัการเมืองชนชัน้ทางเลอืกซึง่เป็นท่ีรอคอยในอินโดนีเซีย สหภาพแรงงานสามารถ
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ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมได้อย่างชดัเจนและน่าคล้อยตาม อนัท�าให้

เห็นว่าสหพนัธ์ฯ เองเป็นองค์กรท่ีเป็นประชาธิปไตยและสนบัสนนุประชาธิปไตย 

และท�าเช่นนัน้ผ่านการสะสมและใช้อ�านาจในการร่วมมือกนัและตัง้คณะท�างาน 

ซึง่เป็นการสร้างสมัพนัธ์ของการพึง่พิงกนักบักลุม่คน นกัเคลือ่นไหว และองค์กรตา่งๆ 

ท่ีมีเปา้หมายและความสนใจหลายๆ อยา่งเหมือนกนั

สดุท้ายแล้ว ดงัค�าสอนของฌ็อง-ฌากส์ รุสโซใ่นสญัญาประชาคมท่ีวา่ “ทนัทีท่ีใคร

ก็ตามคดิวา่งานของภาครัฐ “ไมเ่หน็เก่ียวกบัฉนั” แล้วละ่ก็ เม่ือนัน้ภาครัฐก็ล้มเหลว

ตัง้แต่ยงัไม่เร่ิมท�าอะไร” เราไม่ควรสิน้หวงักบัสหภาพแรงงานแม้ว่าพวกเขาต้อง

เผชิญกบัความท้าทายในปัจจบุนัและอนาคต เพราะสหภาพแรงงานในอินโดนีเซีย

ได้แสดงให้เห็นศกัยภาพของตนในการเป็นผู้ มีอิทธิพลทางการเมืองทางเลือกท่ีมี

ความจ�าเป็นต่อการพฒันารัฐสวสัดิการท่ีพวกเราหวงัจะฝากชีวิตเอาไว้อย่างมี

เกียรตแิละมีความมัง่คัง่ ทัง้ในฐานะปัจเจกชนและประชาชนของรัฐ
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เกี่ยวกับผู้เขียนำ

เซอญ่า จันดรา เป็นนักเคลื่อนไหวและนักวิชาการเร่ืองแรงงาน และเป็นผู้  

อ�านวยการของศนูย์กลางสิทธิสหภาพแรงงาน ซึง่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร

ท่ีสนบัสนนุการเคลื่อนไหวอย่างอิสระของสหภาพแรงงานในอินโดนีเซีย เขาสอน

วิชากฎหมายแรงงานในมหาวิทยาลยัคริสเตียนอตัมาจาญ่า (Atma Jaya Catholic 

University) ในเมืองจาการ์ต้า งานวิจยัของเขาเน้นเร่ืองการพฒันากฎหมายแรงงาน

ในอินโดนีเซียระหวา่งช่วงเวลาการ “ปฏิรูป” หลงัจากรัฐบาลเผดจ็การของซฮูาโต้

สิน้อ�านาจ 



ประสบการณ์ของศูนำย์กลางแรงงานำเพื่อคำวามเป็นำ
เอกภาพแห่งบราซิล (CUT)1 
ในำช่วงการบริหารประเทศของรัฐบาลจากพรรคำแรงงานำ
ในำประเทศบราซิล (2546-2559)

โฮเซ่ ดาริ เครน และ ฮิวโก้ ดิแอส
ตุลาคม 2560

การเปลี่ยนำผ่านำของสหภาพแรงงานำ

____________________
1 ในบทความนีจ้ะใช้อกัษรยอ่ CUT แทนการเรียกช่ือเตม็ของ ศนูย์กลางแรงงานเพ่ือความเป็น

เอกภาพแหง่บราซลิ



221

• ศนูย์กลางแรงงานเพ่ือความเป็นเอกภาพแหง่บราซิล (CUT) คือองค์กรแรงงาน

ระดบัชาตขิองประเทศบราซลิและในทวีปอเมริกาใต้ซึง่เป็นองค์กรแรงงานท่ีมีขนาด

ใหญ่เป็นอนัดบัห้าของโลก โดยเป็นตวัแทนผู้ใช้แรงงานท่ีรวมตวักนัได้ 7.8 ล้านคน 

CUT คือหวัใจท่ีท�าให้เกิดนโยบายทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีก้าวหน้าภายใต้การ

ปกครองของรัฐบาลฝ่ายซ้าย โดยการน�าของประธานาธิบดีลลูา่และดลิมา่ รูสเซฟ 

เน่ืองจาก CUT เป็นพนัธมิตรท่ีแนบแน่นกับพรรคแรงงาน พวกเขาจึงสามารถ

โน้มน้าวให้เกิดนโยบายเพ่ือผู้ใช้แรงงาน และเสริมความแขง็แกร่งในการใช้อ�านาจ

เชิงโครงสร้าง อ�านาจเชิงสงัคมและอ�านาจเชิงสถาบนัให้กบัฝ่ายแรงงาน 

• อยา่งไรก็ตาม ในเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ความก้าวหน้าทางสงัคมได้กระตุ้นให้เกิด

ปฏิกิริยาตอบโต้อย่างรุนแรงจากฝ่ายขวา เป็นผลให้ประธานาธิบดีดิลม่า รูสเซฟ

ต้องถกูปลดออกจากต�าแหนง่อยา่งไมช่อบด้วยกฎหมาย ไมน่านมานี ้เกิดการปฏิรูป

ท่ีถอยหลงัในหลายด้าน เชน่ ด้านประกนัสงัคม และรัฐบาลยงัผลกัดนัเร่ืองสทิธิของ

ผู้ใช้แรงงานซึง่เป็นบททดสอบ CUT ได้เป็นอยา่งดี ศกัยภาพท่ีได้รับการพิสจูน์แล้ว

ของ CUT ในการปลกุระดม การสร้างพนัธมิตร และความสามารถในการวางกรอบ

การด�าเนินงานนัน้เป็นสิ่งส�าคญัท่ีจะสร้างความแข็งแกร่งให้อ�านาจเชิงองค์กร

หรืออ�านาจท่ีเกิดจากการรวมตวัของ CUT และท�าให้พวกเขาได้อ�านาจทางสงัคม

กลบัคืนมา นอกจากนัน้ยงัสามารถคงความเป็นประชาธิปไตยในบราซิลเอาไว้

ได้ด้วย

• การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงานคือโครงการของ FES ซึ่งมุ่งท่ีจะชีใ้ห้เห็น

ทรัพยากรอ�านาจและศกัยภาพของสหภาพแรงงานท่ีมีสว่นท�าให้การเคลื่อนไหว

ของสหภาพฯ ประสบผลส�าเร็จ รายงานฉบบันีจ้ะเสนอกรณีศกึษาจ�านวน 6 กรณี

จากทัว่โลกท่ีจะแสดงให้เห็นว่าสหภาพแรงงานมีการเปลี่ยนผ่านจนท�าให้องค์กร

แข็งแกร่งขึน้ได้อยา่งไร





บทคัดย่อ

บทน�า

ช่วงระหว่างการแต่งตัง้ลูล่า

เป็นประธานาธิบดใีนปี 2546 

จนกระทั่งวกิฤตเิศรษฐกจิในปี 2548 

ระหว่างปี 2549 และ 2553 

ยุครุ่งเรืองสูงสุดของลัทธิลูล่า

รัฐบาลของดลิม่า รูสเซฟ (2554-2557) 

ยุคแห่งความแปลกแยกที่เพิ่มมากขึน้

ของขบวนการแรงงาน

ช่วงการเกดิวกิฤตปีิ 2558 

และการปลดดลิม่า รูสเซฟ 

ออกจากต�าแหน่งประธานาธิบดใีนปี 2559 

บทสรุป

ภาคผนวก

224

228

236

242

250

258

264

270



บทคำัดย่อ



225

รายงานฉบบันีศ้กึษาพฒันาการของศนูย์กลางแรงงานเพ่ือความเป็นเอกภาพแหง่

บราซลิ (CUT) ในชว่งเวลาท่ีประเทศบราซลิอยูภ่ายใต้การบริหารของรัฐบาลท่ีมา

จากพรรคแรงงานตดิตอ่กนัสี่สมยั ชว่งท่ีหนึง่ คือ สมยัของลอิูส อินคัคโิอ ลลูา่ ดา 

ซิลวา และตอ่มาคือสมยัของดิลม่า รูสเซฟ (2546-2559) โดยผู้ เขียนคิดเสมอวา่

ช่วงเวลาดงักล่าวเป็นระยะท่ีสอดคล้องกบัเวลาสิบห้าปีแรกของสหสัวรรษนี ้ซึ่ง

แตกตา่งจากชว่งอ่ืนเพราะมีสว่นประกอบพืน้ฐานหลายอยา่งท่ีขดัแย้งกนั ในด้าน

หนึ่ง ปัจจยัต่างๆ เช่น นโยบายทางสงัคมและเศรษฐกิจท่ีด�าเนินการแล้ว ความ

สมัพนัธ์ท่ีแนน่แฟน้ของ CUT กบัพรรคแรงงาน รวมถงึความก้าวหน้า ความส�าเร็จ

ของการเจรจาตอ่รองร่วมและการสร้างความแข็งแกร่งให้กบัอ�านาจเชิงโครงสร้าง 

อ�านาจเชิงองค์กรและอ�านาจเชิงสถาบนัของ CUT แขง็แกร่งขึน้ แตใ่นอีกด้านหนึง่ 

CUT จ�าต้องหาวิธีจดัการกบัหน้าท่ีทัง้สองสว่นของกลุม่ กลา่วคือการเป็นตวัแทน

ปกปอ้งผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานและการมีสว่นร่วมในงานของภาครัฐและงาน

ในระดบัรากหญ้า ในขณะเดียวกนัยงัต้องเผชิญกบัการวิพากษ์วิจารณ์จากสงัคม

ส่วนหนึ่งท่ีมีความคิดแบบอนุรักษ์นิยม อ�านาจทางสงัคมของ CUT เร่ิมลดลง

นบัตัง้แต่ปี 2556 แม้ว่าจะมีความพยายามอยู่ตลอดเวลาในการสร้างพนัธมิตร 

และอ�านาจนัน้ยงัคงลดลงอีกเพราะวิกฤติทางเศรษฐกิจและการเมืองท่ีเกิดขึน้

ในปี 2558 ซึง่ท้ายท่ีสดุแล้วท�าให้ประธานาธิบดีดลิมา่ รูสเซฟต้องออกจากต�าแหนง่

อย่างไม่ชอบธรรม เม่ือมิเชล เทอเมอร์เข้าควบคมุรัฐบาล การปฏิรูปท่ีล้าสมยัใน

หลายๆ ภาคสว่น เชน่ ระบบประกนัสงัคมและเร่ืองสทิธิของผู้ใช้แรงงานได้ปรากฏ

ขึน้ในวาระการท�างานของเขา รัฐบาลได้ท�าการทดสอบ CUT และศกัยภาพในการ
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ระดมพล การสร้างพันธมิตรและการเสริมสร้างศกัยภาพในการวางกรอบการ

ท�างานของ CUT จะเป็นสิง่ส�าคญัในการคงระดบัของอ�านาจเชิงองค์กรและอ�านาจ

ทางสงัคมของตนไว้





บทนำ�
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รายงานฉบบันีม้องไปท่ีพฒันาการของ CUT ในช่วงการบริหารของรัฐบาลจาก

พรรคแรงงานเป็นเวลาติดต่อกนัสี่สมยั หนึ่งคือสมยัของลอิูส อินคัคิโอ ลลู่า ดา 

ซลิวาสองสมยั (2546-2549 และ 2550-2553) และตอ่มาคือสมยัของดลิมา่ รูสเซฟ 

อีกสองสมยั (2554-2557 และ 2558-2559)2 ปัจจบุนันี ้CUT คือองค์กรระดบัสภา

แรงงานหลกัของประเทศบราซลิและทวีปอเมริกาใต้ และเป็นองค์กรแรงงานท่ีใหญ่

เป็นอนัดบัห้าของโลก โดยมีองค์กรสมาชิกทัง้หมด 3,800 องค์กร โดยมีคนงานเป็น

สมาชิกขององค์กรรวมทัง้สิน้ 7.8 ล้านคน เป็นตวัแทนของผู้ใช้แรงงานจ�านวน 24 

ล้านคนในภาคอตุสาหกรรมและภมิูภาคท่ี CUT ท�างานอยู่ ในระดบัสากล CUT 

มีบทบาทส�าคญัในองค์กรแรงงานระดบัภมิูภาคเชน่ สมาพนัธ์แรงงานของภมิูภาค

อเมริกา (TUCA) ในระดบัโลก CUT ท�างานผา่นองค์กรแรงงานระดบัโลกตา่งๆ รวม

ทัง้มีบทบาทในสมาพนัธ์แรงงานระหว่างประเทศ (ITUC) ซึ่งปัจจบุนัมีประธาน

องค์กรซึง่อดีตเคยเป็นประธานของ CUT มาก่อน

แม้จะมีกฎหมายห้ามเอาไว้ แตC่UTก็ได้รับการก่อตัง้ขึน้ในปี 2526 ทา่มกลางการ

ต่อสู้ เพ่ือประชาธิปไตยในประเทศท่ีขณะนัน้ยงัปกครองโดยทหาร (2507-2528) 

CUT ถือเป็นตวัแทนของ “ลทัธิสหภาพแรงงานแนวใหม ่(New Trade Unionism)”  

____________________
2 การด�ารงต�าแหน่งหวัหน้ารัฐบาลของดิลม่า รูสเซฟ ในสมยัท่ีสองต้องหยดุลงเพราะเกิดการ

ปฏิวตัิขึน้ในเดือนพฤษภาคม 2559 ซึง่ได้รับการสนบัสนนุโดยกลุม่พลงัอนรัุกษ์นิยมท่ีมีบริษัท

สื่อมวลชนขนาดใหญ่หนนุหลงัอยู ่
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ซึง่ได้รับการพดูถึงกนัมากจนถึงปัจจบุนักบัโครงสร้างสหภาพแรงงานท่ีสหภาพ-

แรงงานท่ีถกูควบคมุโดยภาครัฐ และเป็นผลจากยทุธศาสตร์การฟืน้ฟขูบวนการ

แรงงานเม่ือปลายทศวรรษ 1970 (2513-2522) ขบวนการแรงงานชนิดนีมี้รากฐาน

มาจากชนชัน้แรงงานสมยัใหมซ่ึง่เช่ือมัน่ในแนวความคิดเก่ียวกบัสหภาพแรงงาน

แบบใหม่โดยอิงจากหลกัการของอนสุญัญาขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ 

เชน่ หลกัการเสรีภาพในการสมาคม รวมถงึการท�ากิจกรรมบนพืน้ฐานความรู้เร่ือง

ชนชัน้และการตอ่สู้ทางชนชัน้

นบัตัง้แตท่ศวรรษ 1930 (2473-2482) และ 1940 (2483-2492) สหภาพแรงงาน

ของประเทศบราซิลถูกควบคุมโดยรัฐด้วยกรอบคิดท่ีเน้นเร่ืองความร่วมมือ 

(corporatist) โดยมีสว่นประกอบท่ีส�าคญัคือ (ก) หลกัการวา่ด้วยความเป็นหนึง่

เดียว ซึง่ท�าให้ในเทศบาลหนึ่งๆ มีสหภาพแรงงานในพืน้ท่ีได้เพียงแห่งเดียวและ

ห้ามไมใ่ห้มีการก่อตัง้สหภาพแรงงานในโรงงาน (ข) ระบบโครงสร้างองค์กรแนวดิง่ 

(มีสภาแรงงานระดบัชาติ สหพนัธ์แรงงานระดบัรัฐ และสหภาพแรงงานในระดบั

อตุสาหกรรมและสาขาวิชาชีพ) ซึ่งห้ามไม่ให้มีระบบโครงสร้างองค์กรแนวนอน

และ/หรือการรวมตวักนัในรูปแบบต่างๆ จนกระทัง่ปี 2529 และเพ่ิงมีกฎหมาย

อนญุาตให้องค์กรมีโครงสร้างแบบแนวนอนและมีการรวมตวักนัได้ในปี 2551 นีเ้อง 

(ค) การเจรจาเพ่ือท�าข้อตกลงร่วมกนัระหวา่งสหภาพแรงงานและสมาคมนายจ้าง

ท่ีรับผิดชอบ (ง) สหภาพแรงงานต้องการได้รับการยอมรับทางกฎหมายเพ่ือใช้สทิธิ

ของตน (จ) การมอบเงินแก่รัฐโดยการประกนัเงินอดุหนนุจากรัฐบาลด้วยการบงัคบั 

ได้แก่ คา่ใช้จ่ายท่ีจ�าเป็น กลา่วคือ การจ่ายภาษีสหภาพแรงงานและการจ่ายเงิน

บ�ารุงให้แก่องค์กรระดบัสภาแรงงาน3 รวมทัง้ต้องท�าหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

เจรจาตอ่รองร่วมและการจ่ายคา่สมาชิก และ (ฉ) อ�านาจการตดัสินใจขึน้อยู่กบั

สหภาพแรงงานท้องถ่ิน

____________________
3 ผู้ใช้แรงงานต้องเป็นผู้เสยีภาษีสหภาพแรงงานซึง่เทียบเทา่กบัวนัท�างานหนึง่วนัในหนึง่ปี จ�านวน

ของภาษีท่ีต้องจ่ายให้แก่สมาพันธ์สหภาพแรงงานถูกก�าหนดโดยสมัชชาใหญ่ของแต่ละ

สมาพนัธ์ฯ
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โครงสร้างเช่นนีมี้ความไม่แน่นอนและยืดหยุ่นได้ในระดบัสงู ในแง่หนึ่ง รัฐเป็น

ผู้ปกปอ้งและควบคมุระบบของสหภาพแรงงาน ซึง่ท�าให้มีการก่อตัง้สหภาพฯ ขึน้

เป็นจ�านวนมาก โดยในปี 2559 มีสหภาพฯ จ�านวนมากกว่า 22,000 แห่ง ซึ่ง

สว่นใหญ่แล้วตวัสหภาพฯ เองไมไ่ด้เป็นตวัแทนของใคร การก่อตัง้สหภาพแรงงาน

ขึน้มาเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายไม่ใช่เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้

แรงงานซึ่งสหภาพเป็นตัวแทนแต่อย่างใด ในอีกแง่หนึ่งกฎหมายของบราซิล

อนญุาตให้สหภาพแรงงานมีสทิธิและอ�านาจพิเศษชดุหนึง่ซึง่ท�าให้พวกเขาท�างาน

ได้ เช่น สิทธิท่ีผู้น�าสหภาพแรงงานจะต้องได้รับการคุ้มครอง มีหลกัประกันว่า

สหภาพฯ จะได้รับเงินอดุหนนุจากรัฐ สิทธินดัหยดุงาน (ท่ีจ�ากดั) และสิทธิในการ

รวมตวัและเจรจาตอ่รองร่วมเพ่ือก�าหนดมาตรฐานในเร่ืองตา่งๆ

สหภาพแรงงานมีแนวทางและการด�าเนินกิจกรรมท่ีแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัจดุยืน

ทางการเมืองของผู้น�าแรงงานซึง่เป็นระบบท่ีท�าให้การเปลีย่นแปลงอ�านาจภายใน

องค์กรเกิดขึน้ได้ยาก เน่ืองจากตวัสหภาพฯ เองเป็นผู้ก�าหนดกฎเกณฑ์ขององค์กร

และอาจจ�ากดักฎเกณฑ์เพ่ือท�าให้กลุม่ท่ีมีความคดิตรงกนัข้ามไมส่ามารถเข้าร่วม

กิจกรรมของตนได้ กฎหมายของบราซิลยงัอนญุาตให้สหพนัธ์แรงงานท่ีแตกต่าง

กนัอยู่ร่วมกนัได้ ซึ่งท�าให้แต่ละองค์กรต้องแข่งขนักนัเพ่ือดึงให้สหภาพแรงงาน

ท้องถ่ินเข้ามาเป็นสมาชิกของตน จงึกลา่วได้วา่ระบบการเป็นตวัแทนผู้ใช้แรงงาน

มีลักษณะพิเศษคือมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในระดับล่างแต่มีความแตกต่าง 

หลากหลายในระดบัสงู

เม่ือมองกลบัไปยงัประวตัศิาสตร์แล้ว สามารถมองเหน็ตวัอยา่งของการท่ีสหภาพ-

แรงงานตา่งๆ น�ากฎหมายข้อเดียวกนัไปใช้ในทางท่ีแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัวา่ผู้ใดมี

อ�านาจทางเมืองอยูใ่นตอนนัน้ ชว่งระหวา่งปี 2473 และ 2523 คือชว่งเวลาท่ีประเทศ

บราซลิเข้าสูก่ารเป็นประเทศอตุสาหกรรม และต้องตกอยูภ่ายใต้การปกครองของ

รัฐบาลอ�านาจนิยมเป็นเวลา 35 ปีและมีการปกครองแบบประชาธิปไตยอีก 15 ปี 

ซึง่นบัเป็นช่วงท่ีประเทศไม่มีเสถียรภาพในระดบัสงู รัฐบาลอ�านาจนิยมพยายาม

แทรกแซงและขดัขวางสหภาพแรงงานในการใช้สิทธิของตนในการเป็นตวัแทน
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ปกปอ้งผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน สว่นในชว่งท่ีบราซลิเป็นประเทศประชาธิปไตย

นัน้ องค์กรภาครัฐบางสว่นมีบทบาทส�าคญัในการประสานงานและวางแผนการ

ท�ากิจกรรมต่างๆ และดิน้รนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของคนท�างานในวิชาชีพบาง

แขนงและเพ่ือผู้ใช้แรงงานทัว่ไปในสงัคม ในระหวา่งปี 2493 และ 2507 ซึง่เป็นชว่ง

ของรัฐบาลทหารและชว่งก่อนการหมดยคุของรัฐบาลเผดจ็การในปี 2528 ซึง่เป็น

ชว่งท่ีการรวมตวัเป็นสหภาพแรงงานในรูปแบบใหมก่�าลงัเร่ิมต้นขึน้นัน้ การก่อตัง้

สหภาพแรงงานอนัเป็นตวัแทนของผู้ ใช้แรงงานให้มีโครงสร้างแบบแนวนอน ซึง่

ต่างจากโครงสร้างแนวตัง้ตามท่ีกฎหมายก�าหนดนัน้เป็นเร่ืองท่ีท�ากนัโดยทัว่ไป 

โดย CUT คือองค์กรในลกัษณะดงักลา่วท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุและก่อตัง้ขึน้ทัง้ๆ ท่ี

กฎหมายของบราซลิห้ามไมใ่ห้มีการก่อตัง้องค์กรท่ีมีโครงสร้างเชน่นี ้

CUT ได้พืน้ท่ีในสงัคมโดยบูรณาการกิจกรรมเพ่ือการปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจ 

ประเด็นหลกัคือการเรียกร้องให้ขึน้ค่าจ้าง หลงัจากมีการตดัค่าจ้างก่อนหน้านัน้ 

และปรับปรุงสภาพการจ้างพร้อมๆ กบัการต่อสู้ทางการเมืองเพ่ือต่อต้านรัฐบาล

อ�านาจนิยมและเรียกร้องเกิดความหลากหลายในทางการเมืองและความเป็น

ประชาธิปไตยในบราซลิ สว่นการรณรงค์ให้เกิดประชาธิปไตยในบราซลินัน้ มีการ

นดัหยดุงานอย่างจริงจงัซึ่งได้รับการพิสจูน์แล้วว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีส�าคญัในการ 

(ก) จดัองค์การสหภาพแรงงานใหมโ่ดยการเลือกตัง้ผู้น�าท่ีกระตือรือร้นท่ีต้องการ

จะสง่เสริมให้สหภาพแรงงานมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึน้ (ข) ก่อตัง้องค์กร

ท่ีมีโครงสร้างแนวดิ่งแบบใหม ่กลา่วคือมีสหพนัธ์และสมาพนัธ์แรงงานของแตล่ะ

อุตสาหกรรม (ค) สร้างเอกภาพในการเจรจาต่อรองร่วม (ง) มอบเวทีแก่ผู้น�า

สหภาพแรงงานแต่ละแห่งเพ่ือสร้างช่ือเสียงระดบัชาติ ทัง้นี ้ลอิูส อินคัคิโอ ลลู่า 

ซลิวา ผู้ด�ารงต�าแหนง่ประธานาธิบดีในเวลาตอ่มาคือหนึง่ในผู้น�าแรงงานดงักลา่ว 

(จ) การสร้างความชอบธรรมให้กบัสหภาพแรงงาน ซึง่ท�าให้สหภาพฯ มีช่ือเสียง

ในฐานะองค์กรท่ีน่าเช่ือถือในสงัคมบราซิลในช่วงทศวรรษ 1980 (2523-2532) 

อยา่งไรก็ตาม มีการก่อตัง้องค์กรแรงงานระดบัสภาขึน้อีกสองแหง่ในชว่งนัน้ ได้แก่

กลุม่สมาพนัธ์ผู้ใช้แรงงานทัว่ไป (CGT)4 ในปี 2529 และกลุม่พลงัสหภาพแรงงาน 

(FS) ในปี 25345
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จดุมุ่งหมายของรายงานฉบบันีคื้อการวิเคราะห์เร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่าง CUT 

กบัรัฐบาลจากพรรคแรงงานของลลู่า ดา ซิลวา และดิลม่า รูสเซฟ โดยใช้กรอบ

ความคดิเร่ืองทรัพยากรอ�านาจและศกัยภาพขององค์กรในการวิเคราะห์ (Schmalz/

Dorre 2557) ผู้ เขียนยงัคงยืนยนัวา่เกิดความขดัแย้งในความสมัพนัธ์ดงักลา่วขึน้

ระหว่างปี 2546 และ 2559 กล่าวคือ ในด้านหนึ่ง CUT สามารถท�าให้บทบาท

ส�าคญัของตนในฐานะหุ้นสว่นท่ีปรึกษาของรัฐบาลจากพรรคแรงงานนัน้แข็งแกร่ง

ขึน้ โดยการเข้าร่วมในการก�าหนดนโยบายตา่งๆ ซึง่มีความจ�าเป็นในการพฒันา

สภาพความเป็นอยูข่องคนงานบราซลิสว่นใหญ่ แตใ่นอีกด้านหนึง่นัน้ CUT ก็ต้อง

สญูเสียการยอมรับและการสนบัสนนุจากสหภาพแรงงานและสงัคม เน่ืองมาจาก

การมีมติสนบัสนนุนโยบายทางการเมืองของพรรคท่ีคอ่นข้างจะไปทางสายกลาง 

เน่ืองจากบทบาทในการเมืองบราซิลขณะนัน้ท่ีรัฐบาลบราซิลท่ีต้องรับผิดชอบอยู ่

(Boito Jr., Galvao และ Marcelino 2558) แตถ่งึกระนัน้ CUT ยงัคงเป็นองค์กร

แรงงานหลกัอนัเป็นศนูย์กลางของประเทศ

ทศวรรษ 1990 (2533-2542) เป็นช่วงท่ีผู้ ใช้แรงงานได้รับผลกระทบเชิงลบจาก

นโยบายของรัฐบาล อนัเป็นผลจากแนวคิดเสรีนิยมใหมท่ี่ต้องการให้เกิดเสรีนิยม

ทางเศรษฐกิจ สร้างเสถียรภาพของคา่เงินและการปรับโครงสร้างของภาคการผลติ

เป็นสาเหตใุห้เกิดการเพ่ิมขึน้ของการวา่งงานและการจ้างงานนอกระบบ ในชว่งนี ้

CUT ได้ถกูท�าให้อ่อนแอลงและได้เร่ิมใช้กลยทุธ์การรณรงค์แบบใหม่ท่ีเน้นเร่ือง

ต่อไปนีม้ากขึน้ (ก) การเจรจาต่อรองร่วมกันของภาคเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน 

(ข) การท�ากิจกรรมในระดบัสถาบนัโดยก�าหนดนโยบายสาธารณะขึน้และสร้าง

____________________
4 กลุม่สมาพนัธ์ผู้ ใช้แรงงานทัว่ไปก่อตัง้ขึน้เพ่ือให้เป็นองค์กรท่ีท�างานร่วมกบักลุม่ผู้ ใช้แรงงาน

กลาง และมีจุดมุ่งหมายหลกัในการปกป้องโครงสร้างอย่างเป็นทางการของสหภาพแรงงาน 

มีองค์กรในเครือตัง้แตส่หภาพแรงงานรูปแบบดัง้เดิมท่ีไมมี่สว่นเก่ียวข้องกบัพรรคการเมืองใดๆ 

จนถงึสหภาพแรงงานของพรรคคอมมิวนิสต์ 
5 แรกเร่ิมนัน้ กลุม่พลงัสหภาพแรงงานปกปอ้งแนวคิดท่ีดจูะคล้ายคลงึกบัแนวคิดเสรีนิยมใหม ่

(neoliberal) แตต่อ่มาทางกลุม่ฯ เน้นการปฏิบตัมิากขึน้และด�าเนินงานโดยอาศยักลยทุธ์ท่ีเน้น

ผลลพัธ์ โดยมีฐานท่ีกระจกุตวัอยูภ่ายในภาคเอกชน 
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กฎเกณฑ์เร่ืองแรงงานสมัพนัธ์ (ค) การขยายวาระการท�างานโดยระบปัุญหาใหม่ๆ  

เพ่ือดงึดดูคนกลุม่ใหม่ๆ  ในสงัคม (ง) เช่ือมโยงเป็นเครือขา่ยกบัขบวนการทางสงัคม 

อ่ืนๆ ในการต่อต้านเสรีนิยมใหม่ (จ) ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใน

แง่บวก ซึ่งต่อมาเกิดขึน้จากการเลือกตัง้ท่ีท�าให้ลลู่าได้เป็นประธานาธิบดีของ

บราซลิ

ยทุธศาสตร์ท่ี CUT ใช้เพ่ือสร้างการเปลีย่นแปลงทางการเมืองนัน้มีพืน้ฐานมาจาก

การท่ีองค์กรเองเป็นสว่นหนึง่ของกลุม่การเมืองท่ีมีขนาดใหญ่อยูแ่ล้ว ถงึแม้ CUT 

จะสญูเสยีอ�านาจเชิงโครงสร้างและอ�านาจเชิงองค์กรบางสว่นจากวิกฤตเิศรษฐกิจ 

แตย่ทุธศาสตร์นีก็้น�าไปสูก่ารสร้างความเข้มแข็งให้อ�านาจเชิงองค์กรและอ�านาจ

เชิงสงัคม โดยอาศยัความสมัพนัธ์กบัพรรคแรงงานและการขยายความร่วมมือ

กบัขบวนการทางสงัคมตา่งๆ 

ทัง้ๆ ท่ี CUT จะเป็นองค์กรท่ีมีความอิสระในการด�าเนินงาน และในข้อเทจ็จริงแล้ว 

CUT เช่ือมโยงกบัพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายหลายพรรค แต ่CUT และพรรคแรงงาน

มีลกัษณะท่ีเหมือนกันหลายประการ อนัดบัแรกคือจุดก�าเนิดพรรคแรงงานนัน้

ก่อตัง้ขึน้ในปี 2522 ระหวา่งท่ีประเทศอยูภ่ายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารและ

หลงัจากท่ีมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมือง พรรคแรงงานและ CUT 

ตา่งมีฐานสนบัสนนุท่ีมาจากคนกลุม่ใกล้เคียงกนั คือ การน�าเอากลุม่จดัตัง้ฝ่ายซ้าย

ต่างๆ มารวมเข้าด้วยกัน กลุ่มคริสเตียนฝ่ายซ้ายท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหว

ปลดแอกจากลทัธิเทววิทยา นกัวิชาการ และนกัสหภาพแรงงานทัง้หลาย พรรค

แรงงานและ CUT มีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกนัทางประวตัิศาสตร์ มีการท�างาน

ร่วมกนัท่ีคล้ายคลงึกบักลุม่แรงงานตา่งๆ ในทวีปยโุรป ประธานาธิบดีลลูา่ ดา ซลิวา 

เป็นผู้น�าแรงงานท่ีมีช่ือเสียงและเป็นประธานคนแรกของพรรคแรงงาน

การท่ีลลูา่ได้รับการเลอืกตัง้ให้เป็นประธานาธิบดีในปี 2545 เป็นการเพ่ิมความหวงั

แก่สหภาพแรงงานตา่งๆ วา่รัฐบาลจะเร่ิมให้ความส�าคญักบัการสร้างงานและการ

สง่เสริมนโยบายทางสงัคมท่ีครอบคลมุคนทกุชนชัน้ (social inclusion) โดยด�าเนิน
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งานตามแผนการพฒันาชาติแบบใหม ่รัฐบาลของลลูา่ท�าการปฏิรูปทางการเมือง

และสงัคม ในขณะเดียวกนั ความสมัพนัธ์ระหวา่ง CUT กบัพรรคแรงงานได้เสริม

ให้อ�านาจเชิงโครงสร้าง อ�านาจเชิงองค์กร และอ�านาจเชิงสถาบนัของ CUT แขง็แกร่ง

มากขึน้ สว่นอ�านาจทางสงัคมนัน้ CUT พยายามท�างานทัง้สองรูปแบบของตนอยา่ง

เตม็ท่ี ทัง้การปกปอ้งผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานและการร่วมท�างานในโครงการ

ทางการเมืองใหม่ๆ แต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความกดดนัได้เพราะ CUT ได้รับ 

ค�าวิจารณ์จากกลุม่อนรัุกษ์นิยมในสงัคม ตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นมา จะเห็นได้ว่า

อ�านาจเชิงสงัคมของ CUT ลดน้อยลง ซึ่งน�าไปสู่การสญูเสียพืน้ท่ีภายในสงัคม

บราซิลในท่ีสดุ และปี 2558 คือปีท่ีรัฐบาลบราซิลปฏิรูปการเมืองแบบถอยหลงั

อีกครัง้ เน่ืองจากเกิดวิกฤตทิางเศรษฐกิจและวิกฤตทิางการเมืองท่ีเลวร้ายอนัเป็น

ผลให้เกิดการขบัไล่ประธานาธิบดีดิลม่า รูสเซฟ ให้ออกจากต�าแหน่งและมิเชล 

เทอเมอร์เข้าด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดี ซึง่เหตกุารณ์ดงักลา่วท�าให้อ�านาจเชิง

โครงสร้าง อ�านาจเชิงองค์กร และอ�านาจเชิงสถาบนัของ CUT ออ่นแอลงไปอีก

รายงานฉบบันีจ้ะวิเคราะห์เหตกุารณ์ในชว่งเวลาสี่ชว่งด้วยกนัคือ (ก) ชว่งระหวา่ง

การขึน้ด�ารงต�าแหนง่ประธานาธิบดีของลลูา่ในปี 2546 จนกระทัง่วิกฤติเศรษฐกิจ

ในปี 2548 (ข) การกลบัมาด�ารงต�าแหน่งเดิมอีกครัง้ของลลู่าระหว่างปี 2549 ถึง

ปี 2553 (ค) การด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีครัง้แรกของดิลม่า รูสเซฟ (2554-

2557) และ (ง) ชว่งการเกิดวิกฤตทิางการเมืองซึง่น�าไปสูก่ารถอดถอนดลิมา่ รูสเซฟ 

ออกจากต�าแหนง่ในปี 2559



ช่วงระหว่างการแต่งตั้งลูล่าเป็นำประธานำาธิบดีในำปี 2546 
จนำกระทั่งวิกฤติเศรษฐกิจในำปี 2548 
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การชนะการเลือกตัง้ของลลูา่ท�าให้สหภาพแรงงานโดยสว่นใหญ่มีความหวงัเพ่ิม

มากขึน้วา่รัฐบาลจะแก้ไขนโยบายเสรีนิยมใหมท่ี่เร่ิมถกูน�ามาใช้ในทศวรรษ 1990 

อยา่งไรก็ตามชว่งแรกนัน้นโยบายในหลายๆ ด้านของรัฐบาลเป็นแบบอนรัุกษ์นิยม

เป็นสว่นใหญ่เน่ืองจากประเทศยงัอยู่ในสภาวะวิกฤติ วาระการประชมุในรัฐสภา

เน้นเร่ืองนโยบายและหวัข้อทางเศรษฐกิจเป็นหลกั เชน่ การปฏิรูประบบการประกนั

สงัคมของลกูจ้างในภาครัฐ ในขณะเดียวกนัมีการด�าเนินนโยบายหลายระดบัท่ี

เก่ียวข้องกับความยากจนด้วย เช่น โครงการซีโร่ฮังเกอร์ (ความหิวเป็นศูนย์) 

โครงการดงักลา่วท�าให้เกิดโครงสร้างการประสานงานและการมีสว่นร่วมในระดบั

สถาบนัซึง่เปิดให้เกิดการจดัตัง้ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม ตวัอยา่งขององค์กร

ท่ีมีโครงสร้างเชิงสถาบันซึ่งถือก�าเนิดขึน้ในช่วงเวลานัน้และท่ียังคงเห็นได้ใน

ปัจจบุนัคือคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของบราซลิ (CDES) ซึง่

มีภารกิจในการร่างแผนพฒันาชาติและฟอรัมแรงงานแหง่ชาติ (FNT) ซึง่เป็นเวที

การประชมุไตรภาคีระหวา่งนายจ้าง สหภาพแรงงาน และรัฐบาลเพ่ือปรึกษาหารือ

เร่ืองการปฏิรูประบบของสหภาพแรงงานและกฎหมายแรงงาน คณะกรรมการการ

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของบราซิลประสบความส�าเร็จในการท�าให้รัฐบาล

ใกล้ชิดกบัองค์กรจากภาคประชาสงัคมท่ีแตกต่างกนั แต่ฟอรัมแรงงานแห่งชาติ

ไมส่ามารถท�าให้เกิดฉนัทามตใินประเดน็เพ่ือการปฏิรูปได้

ในชว่งนี ้CUT ประสบกบัความขดัแย้ง กลา่วคือ ในด้านหนึง่ เน่ืองจากทาง CUT 

มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงทางประวตัศิาสตร์กบัภาคการเมืองท่ีสนบัสนนุประธานาธิบดี
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ลลูา่มาแตอ่ดีต จงึปกปอ้งรัฐบาลจากการโจมตีของพลงัอนรัุกษ์นิยมและค�าวิจารณ์

จากฝ่ายซ้าย ถึงแม้ทาง CUT เองก็ไม่ได้สนบัสนุนการปฏิรูปและนโยบายทาง

เศรษฐกิจของพรรคแรงงานในขณะนัน้เสียทัง้หมดก็ตาม การปราศจากจุดยืน

ท่ีชดัเจนในเร่ืองดงักลา่วท�าให้กลุม่การเมืองฝ่ายซ้ายอีกสองกลุม่ออกจาก CUT6 

และเรียกร้องให้ทาง CUT หนัมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลให้มากกว่านี ้ในอีกด้าน

หนึง่ CUT สามารถเพ่ิมความร่วมมือกบัรัฐใช้อ�านาจเชิงสถาบนัผา่นการเป็นสมาชิก

ของสภา ท่ีประชมุ และหนว่ยงานตา่งๆ ในการอภิปราย ก�าหนดและด�าเนินนโยบาย

สาธารณะในบราซลิ (Araujo และ Veras de Oliveira 2554 หน้า 36) 

นโยบายสาธารณะท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่กลุม่คนซึง่เคยถกูเลอืกปฏิบตัใินสงัคมบราซลิ 

เช่น ผู้ หญิง วัยรุ่น กลุ่มรักร่วมเพศและกลุ่มคนสีผิวได้ถูกยกขึน้เป็นวาระทาง 

การเมือง กระทรวงท่ีท�างานด้านผู้หญิงโดยเฉพาะได้ถกูก่อตัง้ขึน้เพ่ือสร้างความ

แข็งแกร่งแก่ผู้หญิงและท�าให้ผู้หญิงมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีอิสระรวมถึง

สง่เสริมเร่ืองความเสมอภาคทางเพศและสทิธิมนษุยชนด้วย ผู้น�าของ CUT บางคน

มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับการด�าเนินนโยบายเหล่านี ้ซึ่งส่งผลให้อ�านาจเชิง

สถาบนัของ CUT เข้มแข็งมากขึน้ นกัสหภาพแรงงานหลายคนได้รับการเลือกตัง้

เข้าสูรั่ฐสภามากขึน้ โดยในระหวา่งปี 2546-2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ�านวน 

69 คนจากทัง้หมด 513 คนมาจากผู้น�าแรงงานจากองค์กรแรงงานตา่งๆ7 การสร้าง

____________________
6 กลุม่ดงักลา่วคือกลุม่สหภาพกลางของประชาชน/ผู้ประสานงานการเคลือ่นไหวแหง่ชาต ิ(CSP/

CONLUTAS) และกลุม่สหภาพแรงงานร่วม (Intersindical) ซึง่ตอ่มาแยกเป็น หนึง่ กลุม่สหภาพ

กลางชนชัน้แรงงานและ สอง กลุ่มเพ่ือการต่อสู้และเป็นหนึ่งเดียวของชนชัน้แรงงาน ทัง้หมด

เทา่กบัเครือขา่ย 10 เปอร์เซน็ต์ของกลุม่ผู้ ใช้แรงงานกลาง อยา่งไรก็ตาม องค์กรเหลา่นีไ้มผ่า่น

บรรทดัฐานทางกฎหมายจงึไมไ่ด้รับการยอมรับในฐานะสหภาพแรงงานกลาง
7 มีพรรคการเมืองมากกวา่ 20 พรรคในสภาฯ ซึง่สว่นใหญ่ไมมี่อิทธิพลมากนกั ดงันัน้ ความส�าเร็จ

ในการด�าเนินนโยบายตามวาระของรัฐบาลขึน้อยูเ่สียงสว่นมากเป็นใหญ่และความสามารถใน

การสร้างพนัธมิตรกับพรรคอ่ืนๆ ซึ่งเหตุการณ์จะย่ิงเป็นเช่นนีต้่อไป เน่ืองจากมีสมาชิกจาก

พรรคการเมืองฝ่ายซ้าย รวมทัง้พรรคของผู้ ใช้แรงงานเอง ไม่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ท่ีมีอ�านาจ

ออกเสียงในสภาฯ
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เครือขา่ยกบัขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมกลุม่อ่ืนๆ และการร่วมมือกบัสหพนัธ์

แรงงานหลากหลายแหง่คือกิจกรรมส�าคญัท่ีท�าให้ CUT มีอ�านาจทางสงัคม CUT

ยงัเป็นสว่นหนึง่ของสมาพนัธ์ขบวนการทางสงัคม (CMS) ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปี 2549 

และมีสมาชิกคือสหภาพแรงงานหลกัๆ ของประเทศ CUT สมาพนัธ์สหภาพแรงงาน

ของลกูจ้างชาวบราซลิ (CTB) สมาคมนกัเรียน สหภาพนกัศกึษาแหง่ชาต ิ(UNE) 

สหภาพนกัเรียนมธัยมปลายบราซลิ (UBES) สมาคมผู้เรียนสงูกวา่ระดบัอดุมศกึษา

แหง่ชาต ิ(ANPG) สมาคมสตรีตา่งๆ กลุม่เวิร์ลมาร์ชออฟวเูมน (WMW) สหภาพ-

แรงงานหญิงของบราซิล (UBM) องค์กรปกปอ้งสิทธิของคนผิวสีต่างๆ และสว่น

ประสานงานชาวผิวสีแหง่ชาติ (CONEN) สหภาพเพ่ือความเทา่เทียมของคนผิวสี 

(UNEGRO) และกลุ่มคนท่ีเคลื่อนไหวเร่ืองการปฏิรูปท่ีดิน กล่าวคือ ขบวนการ

แรงงานคนไร้ท่ีท�ากิน (MST) กลุม่นกัเคลื่อนไหวกลางเพ่ือประชาชน (CMP) กลุม่

นกัเคลือ่นไหวเพ่ือแรงงานไร้บ้าน (MTST) สมาคมเพ่ือพนัธมิตรเพ่ือนบ้านแหง่ชาต ิ

(CONAM) และอ่ืนๆ

การฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจในปี 2547 เป็นต้นมา ซึง่เร่ิมต้นจากการเพ่ิมขึน้ของสนิค้า

โภคภณัฑ์และท�าให้ตลาดในประเทศเข้มแข็งขึน้ในเวลาต่อมา ซึง่เกิดขึน้พร้อมๆ 

กับวิกฤติทางการเมืองในปี 2548 มีความพยายามหลายครัง้จากฝ่ายขวาเพ่ือ

โคน่ล้มรัฐบาลของลลูา่ รัฐบาลจงึขอแรงสนบัสนนุจากสหภาพแรงงานและขบวนการ

ทางสงัคมตา่งๆ หลงัจากเจรจากบัสหพนัธ์แรงงานตา่งๆ แล้ว ได้มีการน�านโยบาย

ซึ่งช่วยปทูางให้เศรษฐกิจเติบโตขึน้อย่างครอบคลมุเพ่ือคนในสงัคมทกุระดบัมา

ปรับใช้ เช่นการเพ่ิมค่าจ้างขัน้ต�่า การเพ่ิมผลประโยชน์ทางสงัคมและโปรแกรม

บอลซ่า ฟามิเลียเพ่ือชว่ยขจดัความหิว รวมทัง้การท�าแผนการการกู้ เงิน8 เพ่ืออ�านวย

ความสะดวกให้ผู้ใช้แรงงานได้รับสนิเช่ือ (Baltar และ Leone 2559)

ถึงแม้เวทีประชมุไตรภาคีของฟอรัมแรงงานแห่งชาติ (FNT) จะไม่ประสบความ

ส�าเร็จในการหาข้อตกลงเพ่ือท�าการปฏิรูปโครงสร้างของสหภาพแรงงานและ

____________________
8 แผนการกู้ เงินดงักลา่วคือการปลอ่ยกู้ โดยตดัยอดเงินจากรายได้ของผู้ใช้แรงงาน
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กฎหมายแรงงานได้ แต่การประชมุก็น�าไปสู่ผลลพัธ์ทางบวกหลายข้อ เช่น การ

เจรจาร่วมท�าให้ค่าจ้างจริงของผู้ ใช้แรงงานในสาขาวิชาชีพส่วนใหญ่ถกูปรับให้

เพ่ิมขึน้ตัง้แต่ปี 2547 เป็นต้นมา (กรุณาดตูาราง 2) ค่าจ้างขัน้ต�่ายงัเพ่ิมขึน้ด้วย 

ซึ่งส่งผลให้ช่องว่างของรายได้ลดลงและเป็นการเพ่ิมอ�านาจการใช้จ่ายแก่ผู้ ใช้

แรงงาน นอกจากนี ้การขยายการจ้างงานในระบบยงัท�าให้จ�านวนคนวา่งงานและ

แรงงานนอกระบบลดลงด้วย ในขณะเดียวกนั คนจ�านวนมากก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิก

ของสหภาพแรงงาน (กรุณาดตูาราง 4)

ดังนัน้ จึงนับได้ว่าระยะเวลานีเ้ร่ิมต้นด้วยความตึงเครียดและองค์กรสมาชิก

บางสว่นได้ออกจาก CUT แตท่าง CUT ก็ได้อาศยัอ�านาจท่ีมีในตอนนัน้เพ่ือขยาย

การท�างานตามนโยบายซึ่งได้ผลลพัธ์ในทางบวกแก่ผู้ ใช้แรงงานและขบวนการ

แรงงาน  ชว่งเวลานี ้อ�านาจเชิงโครงสร้าง อ�านาจเชิงองค์กร อ�านาจเชิงสงัคม และ

อ�านาจเชิงสถาบนัของสหพนัธ์เข้มแขง็ขึน้มาก เน่ืองจากมีการสร้างโครงสร้างใหม่

ขึน้ในการร่วมมือกบัรัฐบาล อยา่งไรก็ตาม มีจดุท่ีควรให้ความส�าคญักลา่วคือ ใน

ภมิูภาคท่ีมัง่คัง่กว่าของบราซิลคือทางใต้และตะวนัออกเฉียงใต้ของประเทศนัน้ 

เร่ิมมีสญัญาณท่ีบ่งบอกถึงความเบ่ือหน่ายของกลุ่มชนชัน้กลางซึ่งอาศยัอยู่ใน

ภมิูภาคดงักลา่ว9

____________________
9 รวมถงึลกูจ้างภาครัฐและลกูจ้างท่ีมีรายได้ระดบัสงู เชน่ แพทย์ วิศวกร นายธนาคาร เป็นต้น





ระหว่างปี 2549 และ 2553
ยุคำรุ่งเรืองสูงสุดของลัทธิลูล่า10

____________________
10 ลทัธิลลูา่คือแนวความคดิขององัเดร ซงิเงอร์ (2555) เพ่ือแสดงถงึการท่ีลลูา่ได้รับการสนบัสนนุ

จากภาคสว่นท่ีกระจดักระจายในสงัคมเน่ืองจากช่ืนชมนโยบายทางสงัคมของเขา
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ระหว่างปี 2549 ถึง 2553 นัน้ รัฐบาลพรรคแรงงานเปลี่ยนแนวความคิดในการ

พฒันาประเทศและรัฐเข้ามาแสดงบทบาทท่ีส�าคญัในระบบเศรษฐกิจโดยการปรับ

โครงสร้างในภาคบริการสาธารณะใหม่ทัง้หมด โดยการเปิดประมลูโครงการและ

ท�าให้การจ้างงานในภาครัฐน่าดงึดดูใจมากขึน้ การท�าให้บรรษัทท่ีรัฐเป็นเจ้าของ

เข้มแข็งขึน้ และการส่งเสริมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างครอบคลมุแก่คนทกุระดบั

ในสงัคม

เม่ือต้องเผชิญกบัวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี 2551 รัฐบาลบราซิลได้หนัมาปรับใช้

นโยบายเพ่ือกระตุ้นอปุสงค์ภายในประเทศ (domestic demand) ผา่นการเจรจา

กบัสหพนัธ์แรงงานต่าง ๆ ซึง่เป็นนโยบายน�าไปสู่การขยายการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ และเม่ือด�าเนินงานเร่ืองดงักล่าวพร้อมกบันโยบายท่ีเอือ้ประโยชน์แก่

ทกุคนในสงัคมอยา่งครอบคลมุโดยกระตุ้นการบริโภคของภาคเอกชนด้วยแล้วนัน้ 

ย่ิงท�าให้เกิดผลลพัธ์ในทางบวกเป็นอยา่งมาก กลา่วคือ การวา่งงานและการจ้าง

งานนอกระบบลดลง ค่าจ้างของผู้ ใช้แรงงานเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ ท่ีมี

คณุสมบตัิด้อยกว่าคนอ่ืน ความแตกต่างของค่าจ้างลดน้อยลงและผู้ ใช้แรงงาน

อายนุ้อยเร่ิมท�างานในวยัท่ีสงูขึน้ (Krein และ Manzano 2557) ทัง้หมดทัง้มวล

เกิดขึน้เพราะขัน้ตอนการเปลี่ยนโครงสร้างตลาดแรงงานและการท�าให้เกิดการ

จ้างงานในระบบในวงกว้างขึน้ อยา่งไรก็ตาม โมเดลในการพฒันาประเทศหาได้มี

การเปลี่ยนแปลงในหลกัการส�าคญั การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและมาตรการตา่งๆ 

ท่ีท�าให้สกลุเงินของบราซลิแข็งคา่ขึน้ (แม้จะสามารถเพ่ิมก�าลงัซือ้ของชาวบราซลิ
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ได้ก็ตาม) สง่ผลให้ประเทศเข้าสูภ่าวะภาคอตุสาหกรรมถดถอย

ในขณะเดียวกนั สหภาพแรงงานสามารถท�าให้อ�านาจเชิงโครงสร้างของตนเข้มแข็ง

ขึน้ โดยจะเห็นได้จากการท่ีลกูจ้างในสายอาชีพท่ีแตกต่างกนัต่างได้รับค่าจ้างท่ี

เพ่ิมขึน้จริง ซึง่เป็นผลจากการเจรจาตอ่รองร่วมอยา่งได้ผลตอ่เน่ืองเป็นเวลา 10 ปี

จากปี 2549 เป็นต้นมา ยทุธศาสตร์การด�าเนินงานของ CUT ตัง้อยู่บนเสาหลกั

สองต้น ได้แก่ การสนบัสนนุประชาธิปไตยและการสร้างมลูคา่ของแรงงาน นบัตัง้แต่

ปลายปี 2547 CUT ได้จดัการเดินขบวนของชนชัน้แรงงานเป็นประจ�าทกุปีโดย

ร่วมมือกบัสหพนัธ์แรงงานอ่ืนๆ ในขณะท่ีการเดนิขบวนสามครัง้แรกมีจดุประสงค์

เพ่ือเพ่ิมคา่จ้างขัน้ต�่า การเดินขบวนในปี 2551 นัน้เป็นการเรียกร้องให้รัฐบาลน�า

วาระซึง่ได้รับการก�าหนดโดยสหพนัธ์แรงงานตา่ง ๆ ไปออกเป็นกฎหมาย ระหวา่งนี ้

CUT ได้การร่างเอกสารท่ีส�าคญัขึน้มาสองฉบบัร่วมกบัสหพนัธ์สหภาพแรงงานอ่ืนๆ 

กล่าวคือ ข้อเสนอเร่ืองการพฒันาเพื่อการกระจายรายได้และการสร้างมูลค่า

แก่งาน (2550) และโครงการการพฒันาประเทศเพือ่อธิปไตย ประชาธิปไตยและ

เพ่ิมมูลค่าของงาน (2553) เอกสารทัง้สองฉบบัเรียกร้องให้รัฐบาลมีบทบาทท่ี

แข็งขนักว่านีใ้นการส่งเสริมงานพฒันาและให้ความส�าคญัเร่ืองการเพ่ิมค่าจ้าง

ขัน้ต�่าและการสร้างงานเพ่ือการเจริญเตบิโตและพฒันาเศรษฐกิจ

ชว่งเวลานีเ้องท่ีสหพนัธ์แรงงานหลกัๆ ในบราซลิ (ยกเว้นกลุม่ฝ่ายซ้ายจ�านวนหนึง่) 

ได้เข้าร่วมสนบัสนนุ CUT ซึง่อีกด้านหนึ่งก็เป็นการค�า้จนุรัฐบาลด้วย การท่ีทาง 

CUT ตัง้ใจเสนอนโยบายและน�าเร่ืองเศรษฐกิจเข้าไปรวมในวาระได้นัน้แสดงให้

เหน็วา่อ�านาจเชิงโครงสร้างของ CUT มีความแขง็แกร่งขึน้ ระหวา่งวิกฤตเิศรษฐกิจ

ในปี 2551 CUT ยังคงใช้ยุทธศาสตร์เดิมและสนับสนุนนโยบายท่ียับยัง้วงจร

เศรษฐกิจท่ีเสนอโดยรัฐบาล เชน่ การงดการจดัเก็บภาษีเพ่ือสง่เสริมการลงทนุและ

การใช้จา่ยเพ่ือการบริโภค รวมทัง้การปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดการเลกิจ้างงานครัง้ใหญ่

ผลลพัธ์ทางบวกเร่ืองแรงงานท�าให้ยทุธศาสตร์การด�าเนินนโยบายของรัฐบาลใน

การกระชบัความสมัพนัธ์กบัสหพนัธ์แรงงานตา่งๆ นัน้กระท�าได้งา่ยขึน้ และรัฐบาล



245

เองก็น�าทศันคติเร่ืองการร่วมมือมาปรับใช้เช่นกนั โครงสร้างของสถาบนัยงัคงอยู่

และทัง้สองฝ่ายได้เจรจากนัเพ่ือก�าหนดนโยบายท่ีจะใช้จดัการกบัผลกระทบจาก

วิกฤตเิศรษฐกิจ การท่ีผู้น�าของสหภาพแรงงานเข้าพบปะหารือและร่วมท�างานเพ่ือ

แก้ปัญหาสงัคมกบัภาคส่วนรัฐนบัเป็นการกระชบัความสมัพนัธ์โดยตรงระหว่าง

รัฐบาลและสหภาพแรงงานท่ีท�าการเคลื่อนไหว ตวัอย่างเช่น รัฐบาลได้มอบให้

สภาแรงงานท่ีมีความส�าคญัเป็นอนัดบัสองของประเทศเป็นผู้ดแูลงานของกระทรวง

แรงงานและการจ้างงาน เป็นต้น

ในระหวา่งนี ้CUT เป็นสมาชิกท่ีท�างานอยา่งแขง็ขนัในคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ 

(CRT) และคณะท่ีปรึกษากองทนุการชว่ยเหลือผู้ใช้แรงงาน (CODEFAT) โดยได้

เข้าร่วมการอภิปรายเร่ืองนโยบายแรงงานและออกแบบ รวมทัง้ด�าเนินงานตาม

นโยบายการจ้างงานของรัฐบาล CUT ยงัมีส่วนเก่ียวข้องโดยเฉพาะกบันโยบาย

ท่ีก�าหนดขึน้ส�าหรับกลุม่ออ่นไหวในสงัคม เช่น ผู้หญิง คนหนุ่มสาว ชมุชนคนรัก

ร่วมเพศและกลุม่คนผิวสี

ในการด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีเป็นวาระท่ีสองของลลูา่ ระหว่างปี 2550 ถึง 

2553 นัน้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีมาจากสหภาพแรงงานมีจ�านวนลดลงจาก 

69 เป็น 55 คน แต่สหภาพแรงงานยงัคงเป็นเสียงส�าคญัในรัฐสภาและได้ด�ารง

ต�าแหน่งสงูสดุในภาคส่วนรัฐ (D’Araujo 2552) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอ�านาจเชิง

สถาบนัของสหภาพแรงงานยงัคงอยู่

ส่วนเร่ืองกฎหมายแรงงานนัน้ มีตวัอย่างให้เห็นว่า CUT สามารถผลกัดนัเร่ือง

แรงงานและการจ้างงาน (คา่จ้างขัน้ต�่า การได้รับเงินกู้  โปรแกรมการโอนคา่จ้าง) 

ให้เป็นวาระของรัฐบาลได้โดยผา่นการรณรงค์ตา่งๆ อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลเองก็มี

มาตรการในการจ�ากดัสทิธิของผู้ใช้แรงงานหลายเร่ือง เชน่ การปฏิรูปการประกนั

สงัคม สิ่งท่ี CUT ด�าเนินการเพ่ือเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานซึง่เห็นเดน่ชดัคือ

การออกเสียงให้มีการผ่อนปรนกฎหมายแรงงานและลดการปกป้องทางสงัคม

ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องจากภาคเอกชนในทศวรรษ 1990 ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้
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ผู้ใช้แรงงานซบัคอนแทร็กต์ ท�างานและท�าการเจรจาท�าข้อตกลงตามกรอบกฎหมาย

ได้ เม่ือพิจารณานโยบายของรัฐบาลแล้ว สามารถกล่าวได้ว่านโยบายเหล่านัน้

มีสว่นประกอบท่ีขดัแย้งกนั บางมาตรการเพ่ิมความคุ้มครองแก่ผู้ ใช้แรงงาน แต่

บางมาตรการกลบัเพ่ิมความยืดหยุน่แก่นายจ้าง

สว่นประกอบของนโยบายดงัตอ่ไปนีส้ง่ผลให้อ�านาจเชิงองค์กรของสหภาพแรงงาน

แข็งแกร่งขึน้ (ก) กิจกรรมท่ีสร้างเครือข่ายและกิจกรรมท่ีระดมความร่วมมือ

จากสหพนัธ์แรงงานตา่งๆ เชน่ การเดินขบวนของชนชัน้แรงงานและกิจกรรมอ่ืนๆ 

นบัตัง้แตว่ิกฤตปีิ 2551 (ข) สมาชิกของสหภาพแรงงานเพ่ิมขึน้แตส่ดัสว่นระหวา่ง

สมาชิกสหภาพกบัจ�านวนคนงานทัง้หมดลดลง เน่ืองจากมีการสร้างงานมากขึน้

แตผู่้ ใช้แรงงานรวมตวักนัน้อยลง และ (ค) การจดัท�าร่างกฎหมายท่ีให้การรับรอง

สหพนัธ์แรงงานอย่างเป็นทางการในปี 2551 ซึ่งเป็นร่างกฎหมายท่ีรัฐบาลและ

สหพนัธ์แรงงานตา่งๆ เหน็ชอบร่วมกนั ระหวา่งการเจรจานัน้ CUT ผอ่นปรนระหวา่ง

การเจรจาในฐานะสหภาพแรงงาน ในประเด็นการบริจาคภาคบงัคบัและการท�า

หน้าท่ีปกปอ้งหลกัการในฐานะตวัแทนของผู้ใช้แรงงาน11 การรับรองสหพนัธ์แรงงาน

อยา่งเป็นทางการท�าให้ 10 เปอร์เซน็ต์ของภาษีสหภาพแรงงานตกเป็นของสหพนัธ์

แรงงาน (เทียบเท่ากบั 3.3 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างรายเดือนต่อปี) ซึ่งในปี 2551 

คดิเป็นเงินจ�านวนประมาณ 38 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐ และในปี 2557 คดิเป็นเงินเกือบ 

80 ล้านดอลลา่ร์สหรัฐซึง่ CUT ได้รับมาทัง้สิน้หนึง่ในสามสว่น

การท่ีสหพนัธ์แรงงานต่างๆ ได้รับการยอมรับตามกฎหมายยงัท�าให้อ�านาจเชิง

องค์กรและอ�านาจเชิงสถาบนัแข็งแกร่งขึน้ด้วย แม้ว่าจะส่งผลท่ีไม่ต้องการสาม

ประการ กลา่วคือ หนึง่ กิจกรรมการรณรงค์ในทกุระดบัของสหภาพแรงงานเกิดขึน้

____________________
11 ตามกฎหมายแล้ว สหพนัธ์สหภาพแรงงานจ�าต้องผา่นเกณฑ์บางข้อเพ่ือให้การท�าหน้าท่ีเป็น

ตวัแทนผู้ ใช้แรงงานได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ เช่น การกระจายการท�างานในส่วน

ภมิูภาคและการท�างานในภาคสว่นเศรษฐกิจ รวมทัง้ต้องเป็นตวัแทนของสมาชิกสหภาพแรงงาน

อยา่งน้อย 7 เปอร์เซน็ต์จากจ�านวนสมาชิกทัง้หมด
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____________________
12 สหภาพแรงงานกลางท่ีได้รับการยอมรับตามกฎหมายคือ CUT กลุม่พลงัสหภาพแรงงาน (FS) 

สหภาพผู้ ใช้แรงงานทั่วไป (UGT) สมาพันธ์สหภาพแรงงานของลูกจ้างชาวบราซิล (CTB) 

กลุม่ผู้ ใช้แรงงานกลางใหม ่(NCST) และสหภาพบราซลิเลี่ยนกลาง (CSB) สว่นสหภาพแรงงาน

ท่ีไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการคือ CSP/CONLUTAS กลุ่มผู้ ใช้แรงงานกลางเพ่ือ

ประชาธิปไตยในบราซลิ (CBDT) กลุม่เจ้าหน้าท่ีรัฐแหง่บราซลิ (CSPB) สมาคมชนชัน้ผู้ใช้แรงงาน

กลาง และ สมาคมเพ่ือการตอ่สู้ของชนชัน้แรงงาน

อยา่งกระจดักระจายเน่ืองจากมีการก่อตัง้องค์กรท่ีรวมตวัผู้ใช้แรงงานขึน้มาใหม่

สหพันธ์แรงงานมีจ�านวนเพ่ิมขึน้เป็น 12 แห่ง ซึ่ง 6 แห่งได้รับการรับรองทาง

กฎหมาย12 สหภาพท่ีมีแนวความคดิเช่ือเร่ืองชนชัน้ได้ถอนตวัจาก CUT ในปี 2550 

และไปก่อตัง้สมาพนัธ์แรงงานของลกูจ้างชาวบราซลิ (CTB) ขึน้มา อยา่งไรก็ตาม 

CUT ก็ยงัคงถือว่าเป็นองค์กรแรงงานหลกัของประเทศอยู่ สว่นผลลพัธ์ซึง่ไม่เป็น

ท่ีต้องการประการท่ีสอง คือ สหภาพแรงงานต่างๆ เร่ิมไม่เห็นพ้องกบัการปฏิรูป

โครงสร้างของสหภาพแรงงาน ซึง่ท�าให้ระบบสหภาพแรงงานของบราซิลไม่เป็น

หนึง่เดียวกนั ท�าให้มีกลุม่ผู้ใช้แรงงานหลายกลุม่ท่ีไมมี่ตวัแทนปกปอ้งผลประโยชน์

ของตน ผลลพัธ์ท่ีไมเ่ป็นท่ีต้องการประการท่ีสาม คือ การเกิด “ตลาดสหภาพแรงงาน” 

ซึ่งเป็นพืน้ท่ีซึ่งสหพนัธ์แรงงานต่างๆ แข่งขนักนัเพ่ือหาสมาชิกใหม่ เพราะการมี

สมาชิกใหม่ๆ  ท�าให้มีรายได้เพ่ิมขึน้ กลายเป็นอปุสรรคตอ่การปฏิรูปองค์กร พดูอีก

แง่หนึ่งคือมีการว่ิงเต้นให้เกิดโครงสร้างใหม่ ซึ่งเป็นการเน้นย�า้ให้เห็นถึงความ

ขดัแย้งของโครงสร้างสหภาพแรงงานในบราซิล กลา่วคือเป็นองค์กรท่ีมีเอกภาพ

ในระดบัฐานรากแตมี่ความแตกตา่งหลากหลายในระดบัท่ีสงูขึน้ อีกหนึง่เร่ืองท่ีควร

กลา่วถงึคือในชว่งหลายปีผา่นมาไมมี่ความก้าวหน้าในการควบรวมสหภาพแรงงาน

ต่างๆ เข้าด้วยกัน และการเข้าไปท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทนให้กับผู้ ใช้แรงงานซับ- 

คอนแทร็กต์ และกลุม่ท่ีได้รับผลกระทบจากการวา่งงาน

สว่นอ�านาจเชิงสงัคมนัน้ ความร่วมมือกบัสหพนัธ์แรงงานและขบวนการทางสงัคม

อ่ืน ๆ  มีความแนน่แฟน้ขึน้ กิจกรรมของสมาพนัธ์ขบวนการทางสงัคม (CMS) มุง่เน้น

ท่ีการส่งเสริมอธิปไตยของชาติ การพฒันาเศรษฐกิจและมลูค่าของงาน CMS 
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อ้างว่ากิจกรรมของตนเป็นเวทีให้กลุ่มท่ีโดยปกติแล้วจะถกูกีดกนัให้อยู่ข้างนอก

ได้เข้าร่วมกิจกรรมและเพ่ือให้กลุ่มนกัคิดท่ีเสนอหาทางออกท่ีเป็นทางเลือกอ่ืนๆ 

แก่ประเทศได้มีพืน้ท่ี ข้อเรียกร้องของการรณรงค์ซึ่ง CUT เข้าร่วมนัน้ส่วนใหญ่

ให้ความส�าคญักบัการปกปอ้งผลประโยชน์จากรัฐบาลพรรคแรงงานท่ีเกิดขึน้จาก

การด�าเนินงานพฒันาตามรูปแบบทางเลอืกซึง่สง่เสริมประชาธิปไตย การกระจาย

รายได้และการสร้างมลูคา่ให้งาน รวมทัง้การตอ่สู้ เร่ืองการเป็นประชาธิปไตยของ

สื่อด้วย

ดชันีความน่าเช่ือมัน่ทางสงัคมของสหภาพแรงงาน (ICS) ในช่วงเวลานีไ้มมี่อะไร

เคลือ่นไหวเปลีย่นแปลง ในปี 2553 ชาวบราซลิ 46 เปอร์เซน็ต์เหน็วา่สหภาพแรงงาน

มีความน่าเช่ือถือ (กรุณาดภูาพ 1) ซึ่งนบัว่าต�่ากว่าความเช่ือมัน่ท่ีพวกเขามีต่อ

สถาบนัทางการเงินและศาสนา แตส่งูกวา่สถาบนัทางการเมืองอ่ืนๆ





รัฐบาลของดิลม่า รูสเซฟ (2554-2557) 
ยุคำแห่งคำวามแปลกแยกที่เพิ่มมากขึ้นำของขบวนำการแรงงานำ
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ช่วงเวลาท่ีผ่านมามีความก้าวหน้าในการจัดโครงสร้างใหม่ของตลาดแรงงาน 

ดงันัน้ผู้สมคัรรับเลอืกตัง้จากพรรคเดียวกนักบัลลูา่จงึได้รับเลอืกให้เป็นประธานา-

ธิบดี แม้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดิลมา่ รูสเซฟ อยา่งรุนแรงในกลุม่ชนชัน้กลางและ

ชนชัน้สงูก็ตาม โดยกลุม่คนดงักลา่วไมเ่หน็ด้วยกบันโยบายทางสงัคมท่ีครอบคลมุ

ถึงทกุคนในสงัคม ขจดัการคอร์รัปชนั และท�าให้พวกเขาต้องการสญูเสียสถานะ

ทางสงัคมของตนเองไป และไมพ่อใจท่ีงานบริการสาธารณะไมส่ามารถตอบสนอง

การบริโภค การทอ่งเท่ียวและการใช้บริการของคนจ�านวนมากท่ีเพ่ิมขึน้ได้ อยา่งไร

ก็ตาม การสร้างประเทศเพ่ือคนหลายล้านคนนัน้ยากล�าบากกว่าการท�าเพ่ือคน

กลุม่เลก็ๆ ในสงัคม

ในช่วงนี ้เศรษฐกิจเร่ิมเติบโตช้าลง ในขณะท่ีเศรษฐกิจเติบโตขึน้ 7.6 เปอร์เซ็นต์

ในปี 2553 แต่ในปี 2557 นัน้อตัราการเติบโตอยู่ท่ีศนูย์ ปัจจยัท่ีท�าให้เศรษฐกิจ

ถดถอยคือ (ก) เกิดวิกฤตกิารณ์ระดบันานาชาต ิ(ข) การขยายการบริโภคในประเทศ

เกือบถึงจดุสงูสดุแล้ว (ค) รัฐบาลไร้ความสามารถในการท�าโครงการเพ่ือพฒันา

ประเทศ โครงการส�าคญัๆ ท่ีเพ่ิงริเร่ิมหลายโครงการไม่ประสบผลส�าเร็จเพราะ

เกิดความผิดพลาดระหว่างการท�างาน หรือไม่ก็ถกูต่อต้านอย่างรุนแรงจากกลุ่ม

อภิสิทธ์ิชนในประเทศท่ีมีอ�านาจทางเศรษฐกิจ (ง) การวิเคราะห์สถานการณ์ไม่

ถกูต้องและความผิดพลาดในการด�าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง

นโยบายเก่ียวกบัการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ บรรษัทสื่อสารมวลชน

ขนาดใหญ่หลายแห่งและกลุ่มต่างๆ ท่ีต่อต้านประธานาธิบดีรูสเซฟได้ใช้ปัญหา
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ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้โจมตีรัฐบาล

ถงึแม้เศรษฐกิจจะถดถอยแตด่ชันีตลาดแรงงานดีดตวัขึน้ อตัราการวา่งงานลดลง

ถงึระดบัต�า่ท่ีสดุในปลายปี 2557 (4.8 เปอร์เซน็ต์) ซึง่ต�า่กวา่ระดบัต�า่ท่ีสดุเม่ือพรรค

แรงงานเป็นรัฐบาลในปี 2549 คา่จ้างยงัคงเพ่ิมขึน้เหนืออตัราเงินเฟ้อโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงค่าจ้างขัน้ต�่า เน่ืองมาจากนโยบายการขึน้ค่าจ้างขัน้ต�่าและความส�าเร็จ

ของการเจรจาตอ่รองร่วม แม้กระทัง่การเพ่ิมคา่จ้างผนัแปร เชน่โครงการการแบง่ปัน 

ผลก�าไรก็ยังประสบความส�าเร็จ ทัง้หมดนีท้�าให้เห็นว่าสหภาพแรงงานต่างๆ 

สามารถเพ่ิมก�าลงัการซือ้ของผู้ ใช้แรงงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะกลุม่

ลกูจ้างในสงัคมท่ีมีรายได้ต�า่ การจ้างงานในระบบก็เตบิโตขึน้เชน่กนั การเคลือ่นไหว

ทางเศรษฐกิจไม่ใช่เหตผุลเดียวท่ีท�าให้ดชันีดีดตวัสงูขึน้ แต่ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อีก

เชน่ การเปลีย่นแปลงทางประชากรศาสตร์ รายได้ท่ีเพ่ิมขึน้ของสมาชิกในครอบครัว

และรัฐบาลเองก็สนับสนุนนโยบายทางสงัคมท่ีครอบคลมุและต่อสู้กับเร่ืองผิด

กฎหมายอยา่งจริงจงั

ในชว่งนี ้ความสมัพนัธ์ระหวา่งรัฐบาลของดลิมา่ รูสเซฟและสหภาพแรงงานเร่ิมมี

สญัญาณของความแตกแยก จ�านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีมาจากสหภาพ-

แรงงานเพ่ิมขึน้เป็น 64 คน ซึง่สว่นใหญ่เป็นสมาชิกของ CUT และนกัสหภาพแรงงาน

หลายคนยงัได้ด�ารงต�าแหนง่สงูๆในรัฐบาลนี ้สหภาพแรงงานยงัคงรักษาโครงสร้าง

ทางสถาบนั ยงัคงมีการเจรจาและการร่วมมือกบัรัฐบาลถงึแม้จะมีความถ่ีน้อยลง

เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแสดงทาง

สงัคมและรัฐบาลเร่ิมซบัซ้อนมากขึน้ ซึง่สง่ผลให้เกิดฉนัทามติเก่ียวกบัวาระตา่งๆ 

ได้ยากขึน้ ในขณะเดียวกนั ความยากล�าบากท่ีเกิดขึน้ท�าให้มองเหน็ได้อยา่งชดัเจน

ว่าตวัแสดงต่างๆ มีความเข้าใจท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัปัญหาทางเศรษฐกิจและ

นโยบายทางสงัคมท่ีครอบคลมุวา่ควรแก้ไขและด�าเนินการอยา่งไร

รัฐบาลออกมาตรการเพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจท่ีทะเยอทะยานหลายข้อโดยเฉพาะ

ในปี 2555 กลา่วคือมีการการลดอตัราดอกเบีย้ เพ่ิมความแข็งแกร่งให้ธนาคารของ
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รัฐและการลดคา่สกลุเงิน ทัง้นีเ้พ่ือลดการเก็งก�าไรและกระตุ้นการลงทนุด้านการ

ผลติ แตก่ลบัเกิดกระแสความไมพ่อใจเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในภาคการเงิน

และในกลุม่บรรษัทสื่อสารมวลชนขนาดใหญ่ ย่ิงไปกวา่นัน้ งานบริการสาธารณะ

คณุภาพต�า่ อตัราเงินเฟอ้ท่ีเพ่ิมขึน้ (แม้ในระยะเวลาสัน้) การสบืสวนคดีคอร์รัปชนั

ตา่งๆ ท่ีสว่นใหญ่เกิดขึน้ในภมิูภาคท่ีพฒันามากกวา่ของประเทศ ย่ิงท�าให้กระแส

ความไมพ่อใจเพ่ิมมากขึน้

ในชว่งเวลานี ้ถงึแม้จะยงัไมย้่ายฟากการเมือง แต ่CUT เร่ิมวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล

ท่ีไมมี่การเจรจาหรือด�าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจหรือออกมาตรการการจงูใจทาง

ภาษีใดๆ แก่บริษัท ซึง่ท�าให้ระบบการประกนัสงัคมออ่นแอลง ถงึแม้รัฐบาลสามารถ

ด�าเนินการตามข้อเรียงร้องได้บางสว่น กลา่วคือ ยงัคงมีการด�าเนินนโยบายทาง

สงัคมท่ีครอบคลมุอย่างตอ่เน่ือง แตก่ารพดูคยุระหวา่ง CUT และรัฐบาลมีความ

ยากล�าบากขึน้ สง่ผลให้ทาง CUT วิจารณ์รัฐบาลอย่างเปิดเผยมากขึน้ด้วยตาม

ล�าดบั ไมเ่พียงแตรั่ฐบาลเทา่นัน้ แต ่CUT ยงัวิจารณ์กลุม่คนตา่งๆ ท่ีปกปอ้งนโยบาย

ด้านการพฒันาและนโยบายทางสงัคมของรัฐบาลด้วย

ในเวทีการอภิปรายระดบัชาตเิร่ืองกฎหมายการจ้างงานนัน้ เร่ืองท่ีมีการพดูถงึอยา่ง

เห็นได้ชดัคือการผ่อนปรนกฎหมายแรงงาน โดย CUT มีบทบาทส�าคญัในการ

ป้องกันไม่ให้ข้อเรียกร้องของภาคเอกชนบางข้อผ่านเป็นกฎหมายและท�าให้

พวกเขามีอ�านาจเหนือการตอ่ต้านของทาง CUT ท่ีไมต้่องการให้การการจ้างงาน

แบบซบัคอนแทร็กต์กลายเป็นเร่ืองท่ีชอบด้วยกฎหมาย เม่ือพิจารณาถงึกฎหมาย

การจ้างงานทัง้หมดโดยคร่าวๆ แล้วจะเห็นว่ามีความขดัแย้งอยู่ในตวั กฎหมาย

บางข้อเป็นประโยชน์กบัผู้ใช้แรงงาน กลา่วคือ การเพ่ิมคา่จ้างขัน้ต�า่ การท�าให้ผู้ใช้

แรงงานในประเทศมีสทิธิมีเสยีงมากขึน้ และการสง่เสริมความเทา่เทียมกนัทางเพศ 

อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องบางประการจากสหพนัธ์แรงงานต่างๆ ไม่ได้รับการ

พิจารณา เช่น การลดเวลาท�างานเป็น 40 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ การสร้างกลไกเพ่ือ

ป้องกันการถูกปลดออกจากงานอย่างไม่เป็นธรรม และระบบประกันสังคมท่ี

ครอบคลมุมากขึน้ กลา่วโดยสรุปคือ ข้อเรียกร้องจากทัง้ทางฝ่ังนายจ้างและผู้ ใช้
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แรงงานไมไ่ด้รับการพิจารณาจากรัฐบาล

ถึงแม้จ�านวนสมาชิกของสหภาพแรงงานจะเพ่ิมขึน้เป็น 4.5 ล้านคน จ�านวนงาน

ใหม่ๆ  ก็เพ่ิมขึน้เป็น 21 ล้านต�าแหนง่ในระหวา่งปี 2544 ถงึปี 2558 (กรุณาดตูาราง 4) 

เช่นกนั ความหนาแน่นของสหภาพแรงงานเม่ือเทียบกบัจ�านวนลกูจ้างนัน้อยู่ใน

ระดบัท่ีมัน่คงดี แตค่วามหนาแน่นของแรงงานในระบบลดลงจาก 29 เปอร์เซ็นต์

เหลือ 27 เปอร์เซ็นต์ ผลลัพธ์ท่ีตามมาจากการเลือกอดีตผู้ น�าแรงงานเป็น

ประธานาธิบดีคืออตัราความหนาแน่นของสหภาพแรงงานเพ่ิมมากขึน้เป็น 29 

เปอร์เซน็ต์ระหวา่งปี 2544 และ 2548 ในขณะท่ีจ�านวนลกูจ้างเพ่ิมขึน้ 21 เปอร์เซน็ต์

ในระยะเวลาเดียวกนั

ระหวา่งปี 2548 ถงึ 2555 อตัราการจ้างงานโตขึน้อยา่งรวดเร็วกวา่จ�านวนสหภาพ-

แรงงาน อย่างไรก็ตามปี 2556 เป็นปีเดียวท่ีจ�านวนสมาชิกของสหภาพแรงงาน

ลดลงจริงๆ ส่วนระหว่างปี 2557 และ 2558 นัน้ สมาชิกสหภาพแรงงานเพ่ิมขึน้

อีกครัง้ทัง้ในแง่ของจ�านวนสมาชิก (มีสมาชิกใหม่ 2.2 ล้านคน) และอตัราส่วน 

(เพ่ิมจาก 22 เป็น 27 เปอร์เซน็ต์)

โดยทัว่ไปแล้ว สมาชิกสหภาพแรงงานท่ีเพ่ิมขึน้คือกลุม่ผู้หญิงและเกิดขึน้ในภมิูภาค

ท่ีพฒันาน้อยกวา่ในประเทศบราซลิคือภาคเหนือและตะวนัออกเฉียงเหนือ ระหวา่ง

วิกฤตการณ์ทางการเมืองท่ีผา่นมาและการโจมตีเร่ืองสทิธิของผู้ใช้แรงงานท่ีเกิดขึน้

ตลอดเวลาเป็นผลให้อตัราการรวมตวักนัเพ่ิมขึน้อีก อยา่งไรก็ตาม การเคลื่อนไหว

ของสหภาพแรงงานในประเทศบราซลิเร่ิมเกิดความแตกแยกในระดบัสงู ในปี 2558 

มีสหภาพแรงงานท่ีจดทะเบียนทัง้สิน้ 22,000 แหง่ ในขณะท่ี CUT ยงัคงเป็นองค์กร

แรงงานหลกัของประเทศ โดยเป็นตวัแทนของผู้ใช้แรงงาน 36 เปอร์เซน็ต์

หลงัจากปี 2551 เป็นต้นมาเกิดการนดัหยุดงานมากขึน้และผู้คนท่ีเข้าร่วมการ

นดัหยดุงานก็เพ่ิมจ�านวนขึน้เชน่กนั (กรุณาดตูาราง 5) ในปี 2546 นัน้ มีบนัทกึวา่

เกิดการนดัหยดุงานทัง้หมด 340 ครัง้ โดยมี 156 ครัง้ท่ีส่งผลกระทบกบัภาครัฐ 
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20 ครัง้สง่ผลกระทบกบับริษัทท่ีรัฐเป็นเจ้าของและ 160 ครัง้สง่ผลกระทบกบับริษัท

เอกชน อยา่งไรก็ตาม ในปี 2556 เจ้าหน้าท่ีรัฐเองได้ท�าการนดัหยดุงานถงึ 795 ครัง้ 

ในขณะท่ีลกูจ้างในบริษัทท่ีรัฐเป็นเจ้าของนดัหยดุงาน 137 ครัง้ ลกูจ้างบริษัทเอกชน

ประท้วง 1,106 ครัง้และลกูจ้างรัฐวิสาหกิจนดัหยดุงาน 11 ครัง้ รวมทัง้สิน้ 2,050 

ครัง้ (DIEESE 2558a) ถึงจะไม่มีสถิติเร่ืองการนัดหยุดงานอย่างเป็นทางการ

ในระยะต่อมา แต่คาดว่าถึงจ�านวนครัง้จะลดลงเล็กน้อยแต่ยงัคงอยู่ในระดบัสงู

ตอ่ไป

สว่นโครงสร้างภายในของ CUT นัน้ มีความก้าวหน้าในการดงึดดูกลุม่คนในสงัคม

ท่ีทาง CUT แทบไม่เคยเป็นตวัแทนมาก่อนและมีการขยายวาระไปสูปั่ญหาทาง

สงัคมใหม่ๆ ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกัน ซึ่งการอภิปรายหวัข้อเหล่านีภ้ายในกลุ่มฯ 

เร่ิมขึน้มาตัง้แตท่ศวรรษ 1990 แล้ว แตเ่พ่ิงได้เป็นสว่นหนึง่ของโครงสร้างการท�างาน

ภายในสถาบนัในชว่ง 10 ปีแรกของสหสัวรรษใหมนี่เ้อง พร้อมกนันีย้งัมีการก่อตัง้

กองเลขาธิการแรงงานสตรี (2546) กองเลขาธิการการตอ่สู้เพ่ือตอ่ต้านการแบง่แยก

เชือ้ชาติ (2552) กองเลขาธิการงานสิ่งแวดล้อม (2552) และกองเลขาธิการคน

เยาวชน (2552) สว่นเร่ืองความเทา่เทียมกนัทางเพศนัน้ ท่ีประชมุ CUT ครัง้ท่ี 11 

ในปี 2555 มีมตใิห้ CUT เป็นตวัแทนทัง้ผู้ใช้แรงงานชายและหญิงอยา่งเทา่เทียมกนั 

ไมว่า่ผู้นัน้จะอยูร่ะดบัใดภายในสหพนัธ์แรงงาน

เร่ืองท่ีควรกลา่วถงึอีกเร่ืองหนึง่คือการก่อตัง้องค์กรเพ่ือการพฒันาอยา่งสมานฉนัท์

(2542) ซึง่สง่เสริมให้ผู้ใช้แรงงานในการบริหารจดัการบริษัทด้วยตนเองและมีการ 

กระจายงานและรายได้ในรูปแบบทางเลอืก ในปี 2555 CUT ได้ก่อตัง้สถาบนัความ

ร่วมมือขึน้ จากการเร่ิมต้น CUT เพ่ือให้สหภาพแรงงานท�างานในระดบันานาชาติ

ได้อย่างเป็นหนึ่งเดียว ต่อมา CUT มีการเติบโตขึน้โดยได้เร่ิมคิดค้นแนวทางท่ีมี

ระบบมากขึน้ในการร่วมมือกบันานาชาติ

ตัง้แตปี่ 2556 เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัหลายประการสง่ผลกระทบกบั

สงัคมและการเมือง มีการเดนิขบวนประท้วงในเดือนมิถนุายน 2556 ของคนกลุม่
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ใหญ่เพ่ือเรียกร้องให้ลดอตัราคา่บริการรถสาธารณะและตอ่ต้านการใช้จา่ยเงินของ

รัฐเพ่ือจดัการแข่งขนัฟตุบอลโลกในปี 2557 เม่ือเวลาผ่านไป คนจ�านวนมากขึน้

เร่ือยๆ ได้เข้าร่วมการเดนิขบวนโดยเฉพาะอยา่งย่ิงคนหนุม่สาวท่ีไมไ่ด้เป็นสมาชิก

ของสหภาพแรงงานหรือพรรคการเมืองใดๆ สมาชิกจากภาคการเมืองฝ่ายซ้ายเอง

ก็เข้าร่วมการประท้วงอยา่งจริงจงัด้วย โดยเร่ิมต้นด้วยการเรียกร้องอยา่งตอ่เน่ือง 

แต่ต่อมากลุ่มอนุรักษ์นิยมได้ท�าหน้าท่ีแทน ซึ่งท�าให้ภาคการเมืองฝ่ายขวามี

ศกัยภาพในการท�างานมากขึน้

พลวตัรท่ีซบัซ้อนนีต้้องได้รับการตรวจสอบเพ่ิมเตมิ ในแงห่นึง่ กลุม่หวัก้าวหน้าตา่งๆ 

ได้ชีใ้ห้เห็นถึงข้อจ�ากัดของการด�าเนินนโยบายทางสงัคมท่ีครอบคลุมโดยการ

สง่เสริมการบริโภคของภาคเอกชนแทนท่ีจะปกปอ้งสทิธิของประชาชน โดยพวกเขา

เถียงวา่การบริการสาธารณะในพืน้ท่ีทรุกนัดารกวา่นัน้มีไมเ่พียงพอและการเข้าถงึ

การคมนาคมในเมืองเป็นไปได้อยา่งจ�ากดั ในอีกแงห่นึง่ กลุม่อนรัุกษ์นิยมก็ต้องการ

รักษาสถานะเดิม (status quo) ของคนท่ีมีรายได้ระดบักลางและสงูเอาไว้เพราะ

พวกเขาได้รับผลประโยชน์จากความไม่เท่าเทียมกันในสงัคม พวกเขาประท้วง

นโยบายทางสงัคมท่ีครอบคลุม เช่น โปรแกรมบอลซ่า ฟามิเลีย การขึน้ค่าจ้าง

ขัน้ต�่า กฎหมายเพ่ือชว่ยเหลอืผู้ ด้อยโอกาสผา่นการให้โควตาในมหาวิทยาลยัตาม

เชือ้ชาติ จึงส่งผลให้สถานะของรัฐบาลเร่ิมสัน่คลอน ในขณะท่ีการเมืองฝ่ายขวา

ท่ีได้รับการหนนุจากบรรษัทสือ่สารมวลชนขนาดใหญ่ยงัคงขยายพืน้ท่ีการประท้วง

ออกไปเร่ือยๆ อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่สามารถเอาชนะดิลม่า รูสเซฟ ในการ

เลือกตัง้ประธานาธิบดีในปี 2557 ได้ การประท้วงด�าเนินตอ่ไปอย่างแข็งขนัในปี 

2558 และ 2559 และในท่ีสดุก็น�าไปสูก่ารปลดรูสเซฟออกจากต�าแหนง่

ขบวนการแรงงานไม่ได้รับการต้อนรับในการประท้วงดงักล่าว มีรายงานจ�านวน 

นับครัง้ไม่ถ้วนเก่ียวกับพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ประท้วงท่ีมีต่อพรรคการเมือง

ฝ่ายซ้ายซึง่ใช้สญัลกัษณ์ธงสแีดงและ CUT ในเดือนกรกฎาคมซึง่เป็นชว่งท่ีรุนแรง

ท่ีสดุของการประท้วงนัน้ สหพนัธ์แรงงานหลายแห่งได้จดัการเดินขบวนเพ่ือน�า

ข้อเรียกร้องของตนเข้าสูว่าระของชาต ิแม้เป็นการประท้วงท่ีมีขนาดเลก็กวา่อีกฝ่าย
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หนึง่ แตก็่สามารถดงึความสนใจของผู้คนให้เหน็ปัญหาของผู้ใช้แรงงานได้ การขาด

ความเป็นผู้น�าของ CUT ในการประท้วงปี 2556 ดเูหมือนจะปรากฏให้เหน็ในดชันี

ความเช่ือมัน่ด้วย โดยดชันีลดลงจนถงึระดบัต�า่สดุในปีนัน้ถงึแม้จะเป็นปีท่ีเกิดการ

ประท้วงทัง้ปี อย่างไรก็ตาม ดชันีความเช่ือมัน่ได้เพ่ิมขึน้อีกครัง้ในปี 2557 และ 

2558

ในชว่งนี ้ขบวนการทางสงัคมบางกลุม่มีความแข็งแกร่งมากขึน้ เชน่ ขบวนการเพ่ือ

ผู้ ใช้แรงงานไร้บ้าน แตมี่เพียงกลุม่การเมืองฝ่ายขวาเป็นหลกัท่ีได้รับผลประโยชน์

และได้ค้นพบศตัรู/แพะรับบาปปัญหาทางสงัคม นัน่ก็คือกลุม่คน “ธงสีแดง” CUT 

ยงัคงมีอ�านาจเชิงองค์กรและอ�านาจเชิงสถาบนั แตส่ถานการณ์ใหม่ๆ  ข้างต้นท�าให้

เกิดแรงกดดนักบัอ�านาจเชิงโครงสร้างและอ�านาจเชิงสงัคม เม่ือต้องเผชิญหน้ากบั

ฝ่ายขวาท่ีแข็งแกร่งซึ่งได้รับการสนบัสนนุจากบรรษัทสื่อสารมวลชนขนาดใหญ่

ต่างๆ และปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้อย่างไม่หยุดหย่อน รัฐบาลจ�าต้องด�าเนิน

นโยบายทางเศรษฐกิจแบบดัง้เดิมคือการประหยดั การผ่อนผนักฎหมายแรงงาน 

การจ�ากดัสิทธิ การตดัทอนสิทธิประโยชน์ประกนัสงัคมและลดผลประโยชน์ทาง

สงัคม



ช่วงการเกิดวิกฤติปี 2558 และการปลดดิลม่า รูสเซฟ 
ออกจากต�แหนำ่งประธานำาธิบดีในำปี 2559 
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แม้การเมืองจะแบ่งเป็นสองฝ่ังอย่างชดัเจนขึน้เร่ือยๆ และสิทธิของผู้ ใช้แรงงาน

ได้รับการรับรองมากขึน้ แตอ่งค์กรจากภาคประชาสงัคมก็ยงัรวมตวักนัเป็นจ�านวน

มากเพ่ือท�าการรณรงค์ซึง่ CUT ได้เข้าร่วมกิจกรรมดงักลา่วด้วย เพ่ือความมัน่ใจ

วา่รูสเซฟจะได้รับการเลอืกตัง้ให้เป็นประธานาธิบดีอีกครัง้ในปี 2557 การแตกแยก

ทางการเมืองท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ยงัเหน็ได้ชดัจากระบบการท�างานภายในตวัสหภาพ-

แรงงานเอง ซึง่มีการแบง่แยกฝักฝ่ายเพ่ิมขึน้ ในปี 2553 นัน้ สหพนัธ์แรงงานตา่งๆ 

ท่ีได้รับการรับรองทางกฎหมายให้การสนบัสนนุรูสเซฟในการเลอืกตัง้ แตใ่นปี 2557 

มีเพียง CUT เทา่นัน้ท่ียงัคงสนบัสนนุเขา สหพนัธ์ฯ อ่ืนๆ ไมส่ามารถตกลงเลอืกใคร

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สมคัรรับการเลือกตัง้ได้เน่ืองจากหน่วยงานภายในต่างๆ มี

ความคดิเหน็ไมต่รงกนั สว่นกลุม่พลงัสหภาพแรงงาน (FS) นัน้เลอืกสนบัสนนุฝ่าย

ตรงข้ามไปก่อนแล้ว

ในช่วงการถอดถอนรูสเซฟออกจากต�าแหน่งนัน้ สหภาพแรงงานหลายแห่งได้

เข้าร่วมการตอ่สู้ เพ่ือประชาธิปไตย แตส่หภาพฯ ตา่งๆ ล้วนต้องเผชิญกบัปัญหา

การแตกแยกภายใน ยกเว้น CUT และสมาพนัธ์แรงงานของลกูจ้างชาวบราซิล 

(CTB) เท่านัน้ องค์กรทางสงัคมและสหภาพแรงงานฝ่ายซ้ายอ่ืนๆ ก็เข้าร่วมการ

รณรงค์เชน่กนัแตไ่มส่นบัสนนุพรรคแรงงาน ดงันัน้ การตอ่สู้เพ่ือประชาธิปไตยท�าให้ 

CUT และขบวนการทางสงัคมได้ใกล้ชิดกนัอีกครัง้ ท�าให้อ�านาจทางสงัคมของ CUT 

แข็งแกร่งขึน้ชัว่คราว ในขณะเดียวกนั CUT สญูเสียแรงสนบัสนนุจากเครือข่าย 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงจากกลุม่ผู้ใช้แรงงานท่ีมีคณุภาพและได้คา่จ้างในระดบัสงูกวา่
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กลุ่มอ่ืน เพราะพวกเขามีแนวโน้มท่ีจะสนบัสนุนการรัฐประหารและหวงัว่าการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะท�าให้วิกฤติเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบกับประเทศ

บราซลิตัง้แตป่ลายปี 2557 จบลง ซึง่เป็นความหวงัท่ีถกูสื่อมวลชนโหมให้ลกุโชน

แตก็่ไมเ่กิดขึน้จริง

ในชว่งนีเ้องท่ีดชันีเศรษฐกิจเร่ิมถดถอย และมีสภาพแยล่งอีกเม่ือรัฐบาลเปลีย่นไป

ด�าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจแบบดัง้เดมิคือการลดการใช้เงิน ซึง่มาตรการดงักลา่ว

รวมถงึการลดิรอนสทิธิและจ�ากดัการเข้าถงึผลประโยชน์ของผู้ ท่ีไมมี่งานท�า กระทัง่

นโยบายเร่ืองเงินพิเศษของกลุ่มผู้ มีรายได้ขัน้ต�่า เช่น การจ่ายค่าจ้างเดือนท่ี 14 

โดยรัฐให้แก่ผู้ ท่ีมีรายได้เป็นจ�านวนเงินต�่ากวา่ 2 เทา่ของขัน้ต�่าเป็นต้น ยงัมีการขึน้

ราคาสนิค้าด้วย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงน�า้มนัและพลงังาน ย่ิงไปกวา่นัน้ ผลจากการ

แบง่ฟากทางการเมืองเป็นสองฝ่ังท�าให้กลุม่อนรัุกษ์นิยมชนะการเลือกตัง้ในสภา

ผู้แทนราษฎรในปี 2557 และท�าให้เอดวุาโด้ กนุญ่า13 ซึง่เป็นนกัการเมืองฉ้อฉล 

ได้รับต�าแหนง่ประธานของกลุม่รัฐมนตรีชว่ยฯ คนใหม ่เร่ิมมีการถกวาระเก่ียวกบั

เสรีนิยมทางการค้ามากขึน้ในสภาฯ ความพยายามของรัฐบาลในการผา่นกฎหมาย

ก็ไมเ่ป็นผล นอกจากนีก้นุญ่ายงัเป็นตวัละครส�าคญัในขัน้ตอนการถอดถอนรูสเซฟ

ออกจากต�าแหน่งด้วย การวา่งงานท่ีเพ่ิมมากขึน้ เงินเฟอ้ มาตรการการประหยดั 

ฐานเสียงของคนรากหญ้าท่ีอ่อนแอลง กลวิธีท่ีท�าให้รัฐหยดุด�าเนินนโยบายและ

การท่ีฝ่ายขวาแขง็แกร่งมากขึน้ คือสาเหตท่ีุวิกฤตเิศรษฐกิจ การเมืองและสงัคมใน

บราซลิถดถอยมากขึน้กวา่เดมิ และเป็นสว่นส�าคญัท่ีท�าให้เกิดการถอดถอนรูสเซฟ

ออกจากต�าแหน่งประธานาธิบดี ฝ่ายขวาเองนัน้ยงัเป็นตวัแทนของสถาบนัใน

ภาครัฐของประเทศ โดยเฉพาะสถาบนัศาล และภาพรวมของการสื่อสารมวลชน

ในประเทศยังถูกชักน�าโดยบรรษัทขนาดใหญ่ห้าแห่งซึ่งล้วนสนับสนุนการรัฐ-

ประหาร

____________________
13 หลงัจากรูสเซฟถกูถอดถอนออกจากต�าแหนง่ประธานาธิบดี กนุญ่าถกูปลดออกจากต�าแหนง่

และสญูเสียสถานะการเป็นรัฐมนตรี ปัจจบุนันีเ้ขาถกูคมุขงัและต้องโทษคอร์รัปชนัและร�่ารวย

ผิดปกติ
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CUT ได้เข้าร่วมในขบวนการแนวร่วมชาวบราซลิ (The Brazilian Popular Front 

Movement) ในปี 2558 ซึ่งเป็นการรวมตัวขององค์กรจากภาคประชาสังคม 

สหภาพแรงงาน และกลุม่ท่ีสนบัสนนุพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายตา่งๆ จดุประสงค์ของ

การรณรงค์คือการรวมพลงัไมใ่ชเ่พียงเพ่ือปกปอ้งรัฐบาลของรูสเซฟ แตเ่พ่ือตอบโต้

การโจมตีของฝ่ายอนรัุกษ์นิยมเป็นเสยีงเดียว ในชว่งท่ีวิกฤตใินปี 2558 รุนแรงท่ีสดุ 

มีการเร่ิมการรณรงค์อีกหวัข้อหนึง่คือการรณรงค์ของผูไ้ม่เกรงกลวั (The People 

without Fear Movement) ซึง่กลุม่ผู้ใช้แรงงานได้เข้าร่วมกิจกรรมนีพ้ร้อมกบัองค์กร

จากภาคประชาสงัคมอ่ืนๆ เชน่ กลุม่นกัเคลือ่นไหวเพ่ือผู้ใช้แรงงานไร้บ้าน พนัธมิตร

คู่นีมี้บทบาทส�าคญัในการประท้วงเพ่ือปกปอ้งประชาธิปไตยและสิทธิทางสงัคม

ในปี 2558 และ 2559

การประท้วงเร่ิมขึน้ในปี 2558 โดยขบวนการแรงงานได้ระดมพลเพ่ือตอ่ต้านกฎหมาย

ท่ีเสนอโดยเอดวุาโด้ กนุญ่า ในรัฐสภาซึง่มีจดุประสงค์ในการเปิดเสรีให้มีการจ้าง

งานลกูจ้างซบัคอนแทร็กต์ได้ ประชาชนมากมายสนบัสนนุการเดนิขบวนเพ่ือตอ่ต้าน

กฎหมายฉบบันี ้ท�าให้ CUT กลายเป็นผู้ เลน่หลกัในการประท้วง เม่ือถกูคดัค้าน

อยา่งรุนแรง กฎหมายซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากนกัการเมือง 400 เสียงตัง้แตก่าร

เสนอครัง้แรก จึงได้รับเสียงสนบัสนนุเพียง 230 เสียงในการออกเสียงครัง้ท่ีสอง 

และถกูพกัเร่ืองเอาไว้ในวฒิุสภาเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีก่อนจะกลบัเข้าสูว่าระทาง 

การเมืองอีกครัง้เม่ือไมน่านมานี ้โดยเป็นสว่นหนึง่ของการปฏิรูปกฎหมายแรงงาน

โดยรัฐบาลชดุปัจจบุนั อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2560 รัฐบาลได้ผ่านร่าง

กฎหมายอีกฉบบัหนึง่ซึง่อนญุาตให้มีการจ้างลกูจ้างซบัคอนแทร็กต์ในกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจทกุชนิด ซึง่เป็นการท�าลายสทิธิท่ีผู้ ใช้แรงงานพงึได้รับอยา่งชดัเจน

การประท้วงเพ่ือปกป้องประชาธิปไตยและสิทธิทางสงัคมมีขนาดใหญ่ขึน้เร่ือยๆ 

ภายในระยะเวลาหลายสปัดาห์จนกระทัง่ผ่านไปหลายเดือนอย่างมีนยัยะส�าคญั 

กลา่วคือ มีการรวมตวัของขบวนการทางสงัคมกลุม่ใหญ่ในบราซลิ แม้วา่การประท้วง

และการเดินขบวนเพ่ือประชาธิปไตยจะมีขนาดใหญ่ขึน้ แตก็่ยงัไม่สามารถระดม

คนได้มากเท่ากบัการเดินขบวนท่ีน�าโดนกลุ่มการเมืองฝ่ายขวา CUT คือหนึ่งใน
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ผู้ เล่นหลกัในการประสานงานกบันกัเคลื่อนไหวท่ีต้อต้านการรัฐประหารและท�า

หน้าท่ีส�าคญัในการจดัการประท้วง อย่างไรก็ตาม CUT ไม่ประสบความส�าเร็จ

เทา่ท่ีควรในการระดมคนจากผู้ใช้แรงงานท่ีเป็นสมาชิก

เม่ือเหน็วา่มีผู้สนบัสนนุการรัฐประหารมากขึน้ รัฐบาลจงึด�าเนินนโยบายเชิงอนรัุกษ์

นิยมและเปิดการค้าเสรี กล่าวคือ ปรับโครงสร้างของบริษัทท่ีรัฐเป็นเจ้า แปรรูป

รัฐวิสาหกิจให้เอกชนเข้าครอบครอง ท�าให้ธนาคารรัฐออ่นแอลง ตดัผลประโยชน์

ทางสงัคมและหยดุการใช้จ่ายของภาครัฐเป็นเวลา 20 ปี จ�ากดัสิทธิของแรงงาน 

การอนญุาตให้ขายท่ีดนิแก่บรรษัทตา่งชาต ิการเพ่ิมการเปิดตลาดให้บรรษัทตา่งชาติ

ในการผลติน�า้มนั และมาตรการอ่ืนๆ

เม่ือรัฐบาลท่ีไม่ชอบธรรมยดึอ�านาจของรูสเซฟ สหพนัธ์แรงงานต่าง ๆ แตกแยก

เป็นสองฝ่ัง สหภาพฯ ท่ีเป็นสมาชิกของสหพนัธ์ฯ สี่แหง่ (กลุม่พลงัสหภาพแรงงาน 

CUT  ใหม่ สหภาพบราซิลเลี่ยนกลาง และสหภาพผู้ ใช้แรงงานทัว่ไป) ตดัสินใจ

เจรจากบัรัฐบาล ในขณะท่ีสหภาพฯ อีกสองแหง่ (CUT และสมาพนัธ์สหภาพแรงงาน

ของลกูจ้างชาวบราซิล) และสหพนัธ์สหภาพแรงงานจากภาคการเมืองฝ่ายซ้าย

อีกสองแห่ง (ท่ีไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย) ตดัสินใจไม่ยอมรับรัฐบาลใหม ่

ในบริบทนี ้CUT จึงท�าหน้าท่ีต่อต้านแผนการของรัฐบาลในการปฏิรูปกฎหมาย

แรงงานและระบบประกนัสงัคมตอ่ไป ปัจจบุนันี ้สหพนัธ์แรงงานก�าลงัร่วมมือกนั

เพ่ือตอ่ต้านและจดัการเดนิขบวนร่วมกนัในปี 2560 





บทสรุป
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ในทศวรรษท่ีผา่นมา CUT มีสว่นในจดัรูปการเมืองทางเลอืกของรัฐบาล การลงเสยีง

ให้ผู้น�าแรงงานได้ด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดีของประเทศบราซิลท�าให้เกิดทัง้

ผลดีและผลเสียแก่ทาง CUT ในแงห่นึง่ CUT กลายเป็นผู้ มีอ�านาจร่วมในทางอ้อม 

โดยผู้ น�าแรงงานหลายคนได้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองและ CUT ก็ให้การ

สนบัสนนุพวกเขาอย่างเปิดเผย ความสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นกบัรัฐบาล อย่างน้อยก็

ในช่วงท่ีรัฐบาลได้รับคะแนนนิยมซึ่งเป็นระยะเวลาส่วนใหญ่ท่ีรายงานฉบับนี ้

อภิปรายไว้นัน้ สง่ผลให้ CUT แข็งแกร่งมากขึน้ ดงันัน้จงึหมายความวา่ภาพลกัษณ์

ของทาง CUT ได้รับผลกระทบในช่วงการเกิดวิกฤติในปี 2558 และหลงัจากการ

ประท้วงในเดือนมิถนุายน 2556 ความสมัพนัธ์ของรัฐบาลบราซลิกบันกัเคลือ่นไหว

ใกล้ชิดกนัมากขึน้โดยเฉพาะในชว่งท่ีเกิดวิกฤตทิางการเมืองและเศรษฐกิจและได้

ปรับมาใช้นโยบายท่ีทนัสมยัขึน้ การกระท�าเช่นนีส้่งผลให้รัฐบาลยงัคงมีอ�านาจ

ตอ่ไปแตก็่ท�าให้ความตงึเครียดระหวา่งสหภาพแรงงานกบับางสว่นในสงัคม รวมทัง้

กบัคนจากชนชัน้แรงงานบางสว่นเพ่ิมมากขึน้

ในอีกแงห่นึง่ CUT มกัแสวงหาวิธีท่ีท�าให้ตนท�างานได้อยา่งมีอิสระโดยการจดัการ

เดินขบวนและเรียกร้องเร่ืองต่างๆ ซึง่ส�าคญัย่ิงส�าหรับการปรับปรุงคณุภาพชีวิต

ของผู้ ใช้แรงงาน CUT ได้จดัการประท้วงนบัครัง้ไมถ้่วนในเวลาหนึง่ทศวรรษและ

ระดมพลเพ่ือตอ่ต้านการปฏิรูปกฎหมายแรงงานในปี 2558 ได้เป็นผลส�าเร็จ แม้วา่

ภาพลกัษณ์ของ CUT ได้รับผลกระทบ แต ่CUT ก็ยงัเป็นองค์กรแรงงานหลกัใน

บราซลิ ปัจจบุนันี ้CUT ก�าลงัพยายามรวบรวมพลงั (ซึง่ท�าได้ไมย่าก) เพ่ือการเป็น 
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กระดกูสนัหลงัของการตอ่ต้านรัฐบาลอนรัุกษ์นิยมชดุใหมท่ี่ลดิรอนสทิธิและท�าลาย

การความมัน่คงทางสงัคมของผู้ใช้แรงงาน

ความส�าเร็จของ CUT เร่ืองเศรษฐกิจนัน้นบัว่าส�าคญัย่ิงและสง่ผลให้อ�านาจเชิง

โครงสร้างแข็งแกร่งขึน้ กลา่วคือ มีการขึน้คา่จ้างขัน้ต�่า การแก้ไขอตัราภาษีรายได้ 

การเร่ิมระบบเงินกู้  และการท�าให้ตลาดในประเทศเข้มแข็ง มาตรการเหลา่นีส้ง่ผล

ให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างครอบคลมุทัว่ถึงคนทกุระดบัชัน้ในสงัคม อย่างไรก็ตาม 

ต�าแหน่งงานจ�านวนมากในบราซิลมีคา่จ้างในระดบัต�า่อยู่แล้ว และอตุสาหกรรม

เชน่งานเหลก็ อตุสาหกรรมน�า้มนัและการก่อสร้าง/งานโยธาได้รับผลประโยชน์จาก

นโยบายท่ีตอ่ต้านวงจรทางเศรษฐกิจ CUT สนบัสนนุแนวทางดงักลา่วในทกุๆ เวที

และช่วยก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ CUT ยงัร่วมกบัสหพนัธ์แรงงาน 

อ่ืนๆ ในการเสนอ วาระโครงการเพือ่การพฒันาชาติ ซึง่มีจดุมุง่หมายในการพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมของบราซลิ แตไ่มป่ระสบความส�าเร็จ

อ�านาจเชิงองค์กรของ CUT ก็เพ่ิมขึน้ด้วยในชว่งรัฐบาลทัง้สี่สมยันี ้โดยเหน็ได้จาก 

(ก) การผา่นกฎหมายท่ีให้การรับรองสหภาพแรงงานและรับประกนัเร่ืองเงินทนุของ

สหภาพแรงงาน (ข) การท่ีจ�านวนสมาชิกสหภาพแรงงานเพ่ิมมากขึน้ 4.5 ล้านคน 

(ค) ศกัยภาพในการนดัหยดุงานซึง่มีจ�านวนเพ่ิมขึน้จนกระทัง่ปี 2556 (ง) คา่จ้าง

จริงเพ่ิมขึน้อนัเป็นผลจากการเจรจาตอ่รองร่วม และ (จ) มีการก่อตัง้กองเลขาธิการ

ท่ีท�างานเร่ืองผู้หญิง เยาชนและคนต่างเชือ้ชาติซึ่งเป็นหวัข้อใหม่ๆ ท่ีได้รับการ

ยอมรับและพิจารณาวา่ส�าคญัในระดบัต้นๆ การตดัสนิใจเป็นตวัแทนให้ผู้หญิงและ

ผู้ชายในระดบัท่ีเทา่เทียมกนัท�าให้สหภาพฯ กลายเป็นผู้น�าในเร่ืองนีพ้ร้อมๆ กบัการ

เสนอนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นตวัแทนคนในระดบัอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม

ซึง่สมควรถกูบนัทกึเอาไว้ในประวตัศิาสตร์ รวมทัง้การเลอืกตัง้ผู้น�าท่ีมาจากระดบั

รากหญ้าโดยตรงนัน้พิสจูน์ได้วา่ CUT มีความพยายามในการสร้างประชาธิปไตย

ภายในหนว่ยงานจนประสบผลส�าเร็จ

CUT ยงัคงเป็นองค์กรแรงงานหลกัในบราซิล ถึงแม้มีสหพนัธ์แรงงานอ่ืนๆ เช่น 
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สหภาพผู้ ใช้แรงงานทัว่ไปและสมาพนัธ์แรงงานของลกูจ้างชาวบราซิลท่ีมีความ

ส�าคญัมากขึน้เร่ือยๆ ในระดบัหนึ่ง และถึงแม้ภายใน CUT จะเกิดปัญหาจาก

ความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกันก็ตาม แสดงให้เห็นว่า CUT สามารถด�ารงอ�านาจเชิง

องค์กรของตนเอาไว้ได้ นอกจากนี ้การรณรงค์ การเดนิขบวนและการประท้วงตา่งๆ 

ท่ีจดัโดยสหพนัธ์แรงงานยงัสง่ผลให้อ�านาจเชิงองค์กรของ CUT แข็งแกร่งขึน้ด้วย

ส่วนอ�านาจเชิงสถาบนันัน้ CUT สามารถร่วมท�างานกบัองค์กรท่ีเก่ียวข้องและ

สถาบนัในภาครัฐต่างๆ เพ่ิมมากขึน้และมีความสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นขึน้ โดยได้

เข้าร่วมในเวทีตา่ง ๆ  ท่ีรัฐจดัขึน้มากกวา่ 140 ครัง้ ซึง่ล้วนเป็นท่ีเวทีท่ีมีการอภิปราย

และร่างนโยบายสาธารณะ ย่ิงไปกว่านัน้ แทบไม่มีการอภิปรายส�าคญัๆ เร่ือง

แรงงานและการจ้างงานใดๆ ท่ี CUT ไมไ่ด้เข้าร่วม แม้จะเกิดความขดัแย้งขึน้ภายใน

ระยะเวลาท่ีกลา่วถงึในรายงานฉบบันี ้แตผ่ลลพัธ์ท่ีส�าคญัท่ีสดุจากการท�างานของ 

CUT คือไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ ใช้แรงงานอย่างท่ีกลุ่มผู้ ช่ืนชอบลทัธิเสรีนิยม

ต้องการ สว่นปัญหาของคนสว่นใหญ่บางประการ เช่น การปฏิรูประบบสหภาพ-

แรงงานและการลดเวลาการท�างานต่อสปัดาห์นัน้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็น

รูปธรรม

การกระตุ้นอ�านาจเชิงสงัคมของ CUT เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้โครงการทางการเมือง

ประสบความส�าเร็จซึง่โครงการดงักลา่วอยูใ่นรูปแบบของการท่ีลลูา่ชนะการเลอืกตัง้

ประธานาธิบดีในปี 2545 CUT ยงัคงด�าเนินยทุธศาสตร์ด้านการสร้างเครือขา่ยเพ่ือ

บรูณาการปัญหาและข้อเรียกร้องใหม่ๆ เข้าไปในวาระของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม 

แม้จะด�าเนินการตามยุทธศาสตร์แต่ CUT เองก็สญูเสียพืน้ท่ีในฐานะองค์กรท่ี

สามารถออกเสียงเร่ืองทางสงัคมท่ีส�าคญัท่ีสดุไป ซึง่เหน็ได้ท่ีทาง CUT มีบทบาท

เพียงน้อยนิดระหว่างการประท้วงในเดือนมิถนุายน 2556 และการท่ีดชันีความ

เช่ือมั่นของสหภาพแรงงานลดลง ประสบการณ์เร่ืองดงักล่าวของ CUT ท�าให้

เห็นวา่ ถงึแม้จะมีความก้าวหน้าในแงข่องการเป็นสถาบนั แตก่ารรักษาพนัธมิตร

กับกลุ่มขบวนการทางสังคมยังคงมีความส�าคัญ หากต้องการผลักดันวาระท่ี

คุ้มครองผลประโยชน์ทัว่ไปของคนจนในสงัคม ท้าทายความคดิดัง้เดมิและกลบัมา
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มีอิทธิพลทางการเมืองในสงัคมอีกครัง้

กลา่วโดยสรุปได้วา่ ประสบการณ์ของ CUT ระหวา่งปี 2546 ถงึ 2559 มีความหมาย

อยา่งมาก ทกุวนันี ้ศกัยภาพของ CUT ซึง่ยงัคงเป็นองค์กรแรงงานหลกัของประเทศ

ก�าลงัจะได้รับการทดสอบจากความขดัแย้งเร่ืองการปฏิรูปแรงงานและการประกนั

สงัคมซึง่ก�าลงัเป็นเร่ืองท่ีถกเถียงกนัในสภา ในส่วนของอ�านาจเชิงโครงสร้างนัน้ 

วิกฤตท่ีิเลวร้ายเร่ืองการวา่งงานและการนโยบายการประหยดัของภาครัฐจะท�าให้

การเจรจาร่วมเดินหน้าได้อยา่งยากล�าบากขึน้ แตใ่นบริบทกว้างๆ แล้ว ศกัยภาพ

ของ CUT ในการระดมพลและการสร้างพนัธมิตร รวมทัง้ศกัยภาพในการวางกรอบ

การด�าเนินงานจะเป็นปัจจยัส�าคญัในการท�าให้อ�านาจเชิงองค์กรเข้มแข็งขึน้และ

สามารถกลบัมามีอ�านาจเชิงสงัคมได้อีกครัง้





ภาคำผนำวก
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ตาราง 1 ลกูจ้างอายมุากกวา่ 15 ปี จ�าแนกตามประเภทการจ้างงาน

2546 2550 2554 2557

งานเอกชน 87,575,900 97,069,535 100,440,276 105,874,723

ลูกจ้าง 79,053,946 89,230,451 93,722,402 98,620,522

ท�างานใน

ระบบ
31,145,232 38,087,580 45,584,355 48,132,438

ท�างานใน

ระบบ

และไม่ได้รับ

ค่าจ้าง

26,598,214 28,599,233 25,066,901 25,631,256

นายจ้าง 3,384,078 3,402,725 3,221,750 3,728,845

ธุรกจิส่วน

ตวั
17,926,422 19,140,913 19,849,396 21,127,983

ที่มา การส�ารวจตวัอยา่งในครัวเรือนแหง่ชาต ิ(PNAD)

ตารางที่ 2 การขึน้คา่จ้าง

เปอร์เซน็ต์/ปี
2553 2554 2555 2556 2557

มากกว่าอัตราเงนิเฟ้อ 18.8 86.3 87.8 94.6 91.5

เท่ากับอัตราเงนิเฟ้อ 23 10.7 7.7 4.1 6.1

ต�่ากว่าอัตราเงนิเฟ้อ 58.2 3.1 4.5 1.3 2.4

รวม 100 100 100 100 100

ที่มา DIEESE 2558
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ตาราง 3 พฒันาการของการท�าหน้าท่ีเป็นตวัแทนผู้ใช้แรงงานของสหพนัธ์สหภาพ-

แรงงานระหวา่งปี 2551 ถงึ 2558

กลุ่ม 2551 2558*

cut (CUT) 35.84 31.73

กลุ่มพลังสหภาพแรงงาน (FS) 12.33 10.82

สหภาพผู้ใช้แรงงานทั่วไป (UGT) 6.29 10.3

cut ใหม่ (NCST) 6.27 7.65

สมาพนัธ์สหภาพแรงงานของ

ลูกจ้างชาวบราซลิ (CTB)
5.09 10.36

สหภาพบราซลิเล่ียนกลาง 

(CSB)*
- 7.15

* สหภาพบราซลิเลี่ยนกลางก่อตัง้ในเดือนสงิหาคม 2551

ที่มา กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน
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ตาราง 4 พฒันาการความหนาแนน่ของสหภาพแรงงานระหวา่งปี 2546 ถงึ 2558

ปี

การรวมตวั

กันใน

รูปแบบอ่ืนๆ

การรวมตวักัน

ในรูปแบบ

สหภาพแรงงาน

รวม

เปอร์เซน็ต์

การ

รวมตวั

2546 20,529,242 8,686,765 29,216,007 29,73%

2548 22,538,991 9,848,177 32,387,168 30,41%

2554 32,966,218 10,333,890 43,300,108 23,87%

2555 34,054,733 10,443,979 44,498,712 23,47%

2556 35,409,456 9,894,367 45,303,823 21,84%

2558 31,606,875 12,191,744 43,798,619 27,84%

ที่มา การส�ารวจตวัอยา่งในครัวเรือนแหง่ชาต ิ(PNAD) ข้อมลูรวบรวมโดย

เปโดร เฮนริเก้ เดอ อลัคนัทาร่า
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เกี่ยวกับผู้เขียนำ

โฮเซ่ ดาริ เครน เป็นนกัวิจยัท่ีศนูย์การศกึษาสหภาพแรงงานและเศรษฐกิจแรงงาน

บราซลิ (CESIT) และเป็นศาสตราจารย์ของสถาบนัเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลยั

แคมปินาส

ฮวิโก้ ดแิอส เป็นนกัวิจยัท่ีศนูย์การศกึษาสหภาพแรงงานและเศรษฐกิจแรงงาน

บราซลิ (CESIT) และเป็นศาสตราจารย์ของสถาบนัเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลยั

แคมปินาส



การประเมินำคำวามพยายามของนำัมซ่า 
ในำการพัฒนำาคำวามเป็นำอิสระทางการเมืองและการท�งานำ

มิเรียม ดิ พอลล่า
สิงหาคม 2560

การเปลี่ยนำผ่านำของสหภาพแรงงานำ
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• การเปลี่ยนแปลงของสหภาพแรงงานท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของแอฟริกาใต้หรือ

สหภาพแรงงานโลหะแห่งชาติแอฟริกาใต้ (นมัซ่า) เกิดขึน้จากการตดัสินใจท่ีจะ

เป็นอิสระจากการท�างานกบัพรรคการเมืองท่ีปกครองประเทศและเป็นกระบอก

เสยีงให้กบัผู้ใช้แรงงานนอกรัว้โรงงาน ซึง่เป็นการกลบัไปท�างานการเมืองแบบท่ีเคย

เป็นในอดีต

• นมัซ่ามีสมาชิกเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงตวัเองจากการเป็น

สหภาพอตุสาหกรรมไปสู่การเป็นสหภาพแรงงานทัว่ไป ในขณะเดียวกนันมัซ่าก็

สง่เสริมภาพพจน์สาธารณะของตนในฐานะผู้น�าทางการเมืองของชนชัน้แรงงาน

ท่ีเป็นอิสระ แต่ก็ยงัไม่ประสบความส�าเร็จในการสร้างความสมัพนัธ์ท่ียัง่ยืนกบั

ชมุชนของชนชัน้แรงงานได้

• การเปลี่ยนผ่านของสหภาพแรงงานคือโครงการของ FES ซึ่งมุ่งท่ีจะชีใ้ห้เห็น

ทรัพยากรอ�านาจและศกัยภาพของสหภาพแรงงานท่ีมีสว่นท�าให้การเคลื่อนไหว

ของสหภาพฯ ประสบผลส�าเร็จ รายงานฉบบันีจ้ะเสนอกรณีศกึษาจ�านวน 6 กรณี

จากทัว่โลกท่ีจะแสดงให้เห็นว่าสหภาพแรงงานมีการเปลี่ยนผ่านจนท�าให้องค์กร

แข็งแกร่งขึน้ได้อยา่งไร
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รายงานฉบบันีป้ระเมินความก้าวหน้าท่ีเกิดขึน้ในชว่งสามปีท่ีผา่นมาของการด�าเนิน

งานตามมติของสหภาพแรงงานโลหะแหง่ชาติแอฟริกาใต้ (นมัซา่ หรือ NUMSA) 

จากท่ีประชุมสมชัชาแห่งชาติครัง้พิเศษของนมัซ่าในเดือนธันวาคม 2556 เม่ือ

นมัซ่าถอนการให้การสนบัสนนุพรรคคองเกรส ซึ่งเป็นพรรคการเมืองท่ีปกครอง

ประเทศในขณะนัน้ ชว่งเวลาดงักลา่วเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกว้างขวางในฐานะ “เวลา

ของนมัซา่” (NUMSA moment) ซึง่เป็นการสง่สญัญาณบอกถงึพนัธสญัญาของ

นมัซา่ในการพฒันาการตอ่สู้ทางการเมืองของชนชัน้แรงงานอยา่งเป็นอิสระ ทัง้ใน

ภาคการผลิตและในสังคมวงกว้าง นัมซ่าได้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากการเป็น

สหภาพแรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีสมาชิกเฉพาะในอตุสาหกรรมเดียวไปสูก่ารเป็น

สหภาพทัว่ไปแบบสมยัใหม ่และแม้จะเผชิญกบัสภาพเศรษฐกิจท่ีย�า่แย ่โดยเฉพาะ

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต แต่ยังมีสมาชิกเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ อย่างสม�่าเสมอ 

นอกจากนัน้ นมัซา่ยงัมีจดุมุง่หมายท่ีจะเอาชนะความคดิของสาธารณะในมมุมอง

เร่ืองชนชัน้และสร้างตวัตนในสงัคม ผลลพัธ์ท่ีได้มีหลากหลาย กลา่วคือ ในขณะท่ี

สหภาพแรงงานประสบความส�าเร็จอยา่งนา่ช่ืนชมในแงจ่�านวนสมาชิก การไมถ่กู

เพิกเฉยจากสื่อมวลชน ตลอดจนการสร้างตวัตนในพืน้ท่ีสาธารณะ แต่สหภาพฯ 

ยงัจ�าเป็นต้องท�างานในจดุท่ีเฉพาะเจาะจงมากกว่านี ้โดยเฉพาะอย่างย่ิง ต้องมี

การสร้างความเป็นเอกภาพภายในองค์กรและยตุิการแบ่งพรรคแบ่งพวกภายใน

องค์กรให้ได้ ประการท่ีสอง นมัซ่าไม่ประสบผลส�าเร็จในเร่ืองการสัง่สมอ�านาจ

เชิงสงัคม โดยเฉพาะเก่ียวกับการสร้างความสมัพนัธ์อนัยัง่ยืนกับองค์กรชุมชน

อ่ืนๆ ของชนชัน้แรงงาน
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หลงัจากทัว่ทัง้โลกด�าเนินนโยบายเสรีนิยมใหมเ่ป็นเวลาสามทศวรรษ และในชว่ง

เวลาท่ีสหภาพแรงงานในแอฟริกาใต้ต้องประสบกบัวิกฤตนิัน้ สมาชิกของสหภาพ-

แรงงานโลหะแหง่ชาติแอฟริกาใต้หรือนมัซา่ได้เพ่ิมขึน้อยา่งสม�่าเสมอจากจ�านวน

ประมาณ 220,000 คนในปี 2552 เป็น 340,000 คนในปี 2559 (Monaisa 2560, 

NUMSA 2558a) นัมซ่ายังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพลังทางการเมืองหัว

ก้าวหน้าในวงกว้างซึง่มองวา่ “เวลาของนมัซา่” เป็นหน้าตา่งท่ีเปิดไปสูโ่อกาสของ

การเปลีย่นแปลง สญัญาณท่ีบง่บอกวา่ถงึเวลาของนมัซา่แล้วนัน้คือการท่ีสหภาพฯ 

หยดุการสนบัสนนุรัฐบาลท่ีเป็นพนัธมิตรเน่ืองจากไร้ความสามารถในการเสนอ

วาระท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ ใช้แรงงานและผู้ยากจน รวมถึงการท่ีสหภาพฯ ได้ให้

พนัธสญัญาในการพฒันาการต่อสู้ทางการเมืองของชนชัน้แรงงานซึ่งจะท�างาน

อยา่งเป็นอิสระทัง้ในภาคการผลติและในสงัคมในวงกว้าง

รายงานฉบบันีใ้ช้ทรัพยากรอ�านาจและศกัยภาพการวางกรอบการท�างานในการ

วิเคราะห์ (Schmalz/Dorre 2557) โดยจะพิจารณาถึงอ�านาจสี่มิติของสหภาพ-

แรงงาน กลา่วคือ อ�านาจเชิงโครงสร้าง อ�านาจเชิงสถาบนั อ�านาจเชิงองค์กรและ

อ�านาจเชิงสงัคม สหภาพแรงงานจะจดัการและใช้ทรัพยากรอ�านาจท่ีมีอยูอ่ยา่งมี

ยุทธวิธีได้นัน้ จ�าเป็นต้องใช้ศักยภาพท่ีเฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะศักยภาพท่ี

เก่ียวข้องกับการเป็นตัวกลาง การวางกรอบการท�างาน การน�าไปใช้และการ

เรียนรู้จากบทเรียน สดุท้าย ความยืดหยุน่ในการท�างานอาจท�าให้สหภาพแรงงาน

มีความสามารถในการตอบโต้กบัความท้าทายได้ดีย่ิงขึน้ 
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งานวิจัยชิน้นีใ้ช้ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ และข้อมูลจากการวิจัยภาคสนาม

ท่ีด�าเนินการระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 และกุมภาพันธ์ 2560 รวมทัง้การ

สมัภาษณ์ผู้ เก่ียวข้องหลกัๆ 9 ทา่นอยา่งละเอียด การสงัเกตการณ์การรวมตวักนั

ของสหภาพแรงงานและการประชมุระดบัภมิูภาคทัว่ประเทศ รวมทัง้การประชมุ 

นมัซา่ครัง้ท่ี 10 ซึง่จดัขึน้ในเดือนธนัวาคม 2559

รายงานฉบบันีแ้บง่เป็นสามสว่น สว่นท่ีหนึง่ เป็นบทวิเคราะห์พฒันาการของนมัซา่

ในการกลายเป็นสหภาพแรงงานท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของแอฟริกาใต้ ความไมพ่อใจ

ท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ ตอ่พรรคการเมืองท่ีควบคมุประเทศและการเป็นผู้น�าของสมาพนัธ์

แรงงานแอฟริกาใต้ (COSATU) สว่นท่ีสองจะเป็นการอภิปรายขัน้ตอนท่ีน�าไปสู่

การตดัสินใจท่ีจะเป็นอิสระจากรัฐบาลของนมัซ่าและเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ ใช้

แรงงานในฐานะชนชัน้หนึ่งในสงัคมท่ีเรียกร้องให้แก้ปัญหาอ่ืนๆ มากกว่าปัญหา

ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในสถานประกอบการ ซึง่เป็นการกลบัไปสูก่ารท�ากิจกรรม

ทางการเมืองแบบในอดีตขององค์กร และสว่นท่ีสามคือการประเมินความก้าวหน้า

ของนมัซา่ระหวา่งปี 2557-2559 ในการท�าโครงการท่ีเกิดข้อโต้แย้งท่ีคดัเลือกมา

บางหวัข้อ

เม่ืออ�านาจเชิงโครงสร้างของนมัซ่าลดลงเน่ืองจากการถดถอยของภาคอตุสาห-

กรรมและการลดทอนซึง่เกิดขึน้พร้อมกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว นมัซา่ได้ลงทนุ

เร่ืองทรัพยากรอ�านาจเชิงสงัคมและอ�านาจเชิงองค์กรเพ่ือท�าโครงการ ในขณะท่ี

นมัซา่ประสบความส�าเร็จอยา่งนา่ประทบัใจในบางเร่ือง ซึง่ท�าให้สหภาพฯ เปลีย่น

สถานะจากสหภาพอตุสาหกรรมไปสู่การเป็นสหภาพทัว่ไป เช่น การท�าให้วาระ

เร่ืองแรงงานเป็นเร่ืองสาธารณะ การท�าให้อ�านาจเชิงองค์กรขององค์กรแข็งแกร่ง

ขึน้ เป็นต้น แตน่มัซา่ก็ไมป่ระสบความส�าเร็จนกัเร่ืองการกระตุ้นอ�านาจเชิงสงัคม 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิง การสร้างความสมัพนัธ์ท่ียัง่ยืนกบัองค์กรชมุชนอ่ืนๆ ของชนชัน้

แรงงาน





จากคำวามเข้มแข็งสู่วิกฤติ
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ความเข้มแขง็เบือ้งต้นของขบวนการแรงงาน

นมัซา่ก่อตัง้ขึน้ในปี 2530 โดยการควบรวมสหภาพแรงงานสีแ่หง่จากภาควิศวกรรม 

เคร่ืองยนต์ เหลก็กล้า พลงังาน และยานยนต์เข้าด้วยกนั ก่อนหน้านี ้กลุม่สหภาพ

ผู้ ก่อตัง้ดงักล่าวมีสหภาพแรงงานของลกูจ้างงานโลหะและพนัธมิตร (MAWU) 

อยูแ่ล้ว ซึง่ก่อตัง้ในปี 2516 หลงัจากการนดัหยดุงานท่ีเกิดขึน้หลายครัง้ติดตอ่กนั

ในเมืองเดอบนั การนดัหยดุงานท่ีเดอบนัในปี 2516 นัน้ มีความส�าคญัเป็นพิเศษ

เพราะท�าให้เกิดการลกุฮือขึน้ของผู้ใช้แรงงาน และการตอ่สู้ ท่ีโดง่ดงัซึง่น�าไปสูก่าร

สิน้สดุ “ยคุทอง” ของระบบการปกครองแบบแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกา (Marais 

2554) การลุกฮือดงักล่าวท�าให้รัฐบาลแก้กฎหมายแรงงานสมัพันธ์เพ่ือก่อตัง้

สหภาพแรงงานทางเลือกอนัเป็นการจดัการร่วมกนัของกรรมการท่ีมาจากทัง้ฝ่ัง

นายจ้างและผู้ใช้แรงงาน ความพยายามเพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดสหภาพแรงงานของ

คนผิวด�าท่ีเป็นอิสระดงักลา่วถกูผู้ ใช้แรงงานปฏิเสธในวงกว้าง ในขณะท่ีรายงาน

ของคณะกรรมการวีฮาน (Wiehahn Commission 2522) มุง่ให้มีการน�าผู้ใช้แรงงาน

ผิวด�าเข้าไปสูร่ะบบแรงงานสมัพนัธ์ของคนผิวขาว คณะกรรมการรีเคร์ิท (RieKert 

Commission) ท่ีก่อตัง้ขึน้ในเวลาใกล้เคียงกันแบ่งแยกพวกเขาออกไปอีกครัง้ 

โดยมีการจดัการเร่ืองสทิธิการอยูอ่าศยัในเมือง เม่ือระบคุวามเก่ียวโยงกนัระหวา่ง

การควบคมุภายในโรงงานและการควบคมุลกูจ้างอพยพได้แล้ว สหภาพแรงงาน

ของคนผิวด�าได้ลกุขึน้ต่อต้านโดยการรวมกลุม่ผู้ ใช้แรงงานซึง่เป็นแรงงานอพยพ

และท้าทายการควบคมุการเคลื่อนย้ายของแรงงาน หรือการจ�ากดัการเคลื่อนท่ี



290

ของคนผิวด�าเข้ามาในตวัเมือง ในชว่งระบบการเหยียดสผิีว สหภาพแรงงานใหม่ๆ  

ได้เกิดขึน้จากหลกัการของระบบการเลือกผู้น�าของคนงาน การมีตวัตนท่ีชดัเจน

ในท่ีท�างานและพนัธสญัญาเร่ืองการควบคมุผู้ ใช้แรงงาน ระบบหลงัสดุนีไ้ด้รับ

การออกแบบขึน้มาเพ่ือปอ้งกนัการเกิดช่องวา่งระหวา่งเจ้าหน้าท่ีและสมาชิกของ

สหภาพแรงงาน และเพ่ือสร้างรากฐานการเป็นอิสระทางการเมืองระหวา่งการตอ่สู้

ท่ีโดงดงัในวงกว้างครัง้นี ้เป็นครัง้แรกในประวตัิศาสตร์ของแอฟริกาใต้ท่ีมีการ

ก่อตัง้สหภาพแรงงานท่ีมีสมาชิกจ�านวนมากและไม่จ�ากดัสีผิว ท�าให้เกิดชนชัน้

ทางการเมืองซึ่งมีข้อเรียกร้องท่ีมากกว่าปัญหาในสถานประกอบการอนัรวมถึง

ปัญหาเชน่ การผลติซ�า้ (Webster 2528)

ความคิดทางการเมืองท่ีหลากหลาย ตัง้แต่ลทัธิทรอตสกี ้(Trotskyism) กระทัง่

ลทัธิแอฟริกนั (Africanism) มีส่วนสร้างนมัซ่าขึน้มาทัง้นัน้ แต่โดยกว้างๆ แล้ว 

สหภาพฯ ท�างานบนพืน้ฐานลิทธิกรรมกรนิยม (Workerism) ซึง่เน้นการรวมตวั

และเป็นหนึ่งเดียวในการต่อสู้ เพ่ือการปลดปล่อยและให้ความสนใจท่ีความเป็น

ผู้น�าในโรงงาน ขณะท่ีอีกฟากหนึ่งของกรอบคิดนีคื้อแนวทาง “ประชานิยม” ท่ี

สหภาพแรงงานมองวา่การตอ่สู้ของพวกเขาคือการตอ่ต้านการปกครองของชนชัน้

ปกครองสว่นน้อยผิวขาว การกดข่ีทางเชือ้ชาตแิละชนชัน้ฝังลกึอยูใ่นระบบสงัคมท่ี

เหยียดสผิีวในชีวิตประจ�าวนั และเป็นเร่ืองถกเถียงทางการเมืองท่ีส�าคญั ถงึกระนัน้ 

องค์กรต่างๆ ให้ความส�าคญัแก่สว่นประกอบหนึ่งๆ หรือทัง้หมดของการต่อต้าน

การกดข่ีดงักล่าวในระดบัท่ีแตกต่างกนัไป ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่าง

ชนชัน้และคนในชาตเิองก็รับรู้ได้ถงึปัญหานี ้ในทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2532)  

สภาแห่งชาติแอฟริกันมักเห็นว่าการต่อสู้ เพ่ือการเป็นเอกราชของประเทศ ซึ่ง

เรียกได้ว่าเป็นปัญหาของชาตินัน้เป็นเร่ืองเร่งด่วนกว่าปัญหาการเอาเปรียบทาง

เศรษฐกิจและได้สนบัสนนุการตอ่สู้ของ “ประชาชนทัว่ไป” ในฐานะขบวนการตอ่สู้

เพ่ืออิสรภาพของชาติ ต่อมาการต่อสู้ของ “ประชานิยม” เป็นฝ่ายชนะในสนาม

อุดมการณ์นีใ้นท่ีสุด โดยในเดือนมิถุนายน 2533 สภาแรงงานแอฟริกาใต้ 

(COSATU) ซึง่เป็นองค์กรแรงงานระดบัชาตท่ีินมัซา่สงักดัอยู ่ได้เข้าเป็นพนัธมิตร

ของสภาแหง่ชาติแอฟริกนัและพรรคคอมมิวนิสต์แอฟริกาใต้ (SACP) เพ่ือปฏิรูป
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การเมืองและเศรษฐกิจบนพืน้ฐานของหลกัการในกฎบตัรเสรีภาพ (Freedom 

Charter)1 ซึง่รู้จกักนัอีกช่ือวา่การท�างานของ พนัธมิตรสามฝ่าย (Forrest 2554) 

เธอรอนเคยกลา่วเอาไว้วา่ สิง่ท่ีท�าให้แอฟริกาใต้แตกตา่งจากประเทศอ่ืนๆ คือความ

ส�าคญัเชิงตวัเลขและประวตัิศาสตร์ของชนชัน้แรงงาน และความส�าคญัของผู้ มี

รายได้ในฐานะผู้สร้างสงัคมกลุ่มใหญ่ สิ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเป็นศนูย์กลางของ

ชนชัน้แรงงานอีกเร่ืองคือ “สหภาพแรงงานท่ีในอดีตคือองค์กรท่ีต้องสมคัรสมาชิก

ภายในชมุชนท่ียากจนและชนชัน้แรงงาน (...) ซึง่สหภาพแรงงานมีบทบาทหลกั

ในการสร้างและก�าหนดรูปแบบของความสามคัคีในชมุชนของผู้ใช้แรงงานท่ียากจน

ในชว่งระบบการปกครองแบบแบง่แยกสีผิว (Theron 2553: 88)”

ในทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ในขณะท่ีสหภาพแรงงานตา่งๆ ในทวีปยโุรป

และสหรัฐอเมริกาพากนัเสื่อมถอย แตใ่นแอฟริกาใต้นัน้สหภาพแรงงานก�าลงัก้าว

เข้าสูท่ศวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านสูค่วามเป็นประชาธิปไตยและการเป็นตวัแทน

ของการเปลีย่นแปลงท่ีแขง็แกร่ง ต้องขอบคณุในความส�าเร็จของการท�าลายระบบ

การเหยียดสีผิวในสถานท่ีท�างานและการสร้างพนัธมิตรกับองค์กรชุมชนต่างๆ 

อ�านาจเชิงสงัคมของสหภาพแรงงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงกบัองค์กรสมาชิกต่างๆ 

ของสภาแรงงานแอฟริกาใต้ COSATU จงึอยูใ่นจดุสงูสดุในขณะนัน้ สหภาพแรงงาน

หลายแหง่ถกูก�าหนดจากลกัษณะของงานท่ีสมาชิกท�าในโรงงานและกิจกรรมของ

พวกเขา นอกจากนีก้ารขยายสมาชิกสหภาพส่วนใหญ่มาจากภาคการผลิตและ

เหมืองแร่ตัง้แต่ทศวรรษ 1980 (พ.ศ. 2523-2532) และภาคบริการสาธารณะ ซึง่

แนน่อนท�าให้มีอ�านาจเชิงองค์กรและอ�านาจในการตอ่รองในสถานท่ีท�างาน

สภาแรงงานแอฟริกาใต้เร่ิมเก็บเก่ียวผลจากการเข้าร่วมกลุ่มพนัธมิตรสามฝ่าย

____________________
1 กฎบตัรเสรีภาพเร่ิมใช้ในเดือนมิถนุายน 2498 โดยสภาประชาชนซึ่งรวมกลุ่มพลงัเสรีนิยม

ในขณะนัน้เข้าไว้ด้วยกัน รวมทัง้สภาแห่งชาติแอฟริกันด้วย ข้อเรียกร้องในการเปิดตวัของ

กฎบตัรฯ นีคื้อ “ประชาชนต้องเป็นผู้ปกครอง”
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ภายในเวลาไม่นานหลงัจากการเลือกตัง้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยครัง้แรก

ภายในประเทศในปี 2537 รัฐบาลชดุใหมไ่ด้พิจารณาวา่ต้องให้ความส�าคญักบัการ

ท�าให้การเคลือ่นไหวของผู้ใช้แรงงานเป็นไปตามรัฐธรรมนญูฉบบัชัว่คราว ซึง่รวมถงึ

เร่ืองสิทธิพืน้ฐานของผู้ ใช้แรงงานและพนัธสญัญาท่ีจะท�าตามมาตรฐานแรงงาน

สากล (Macun 2557) มีการบงัคบัใช้กฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ในปี 2538 ในฐานะ

ส่วนหนึ่งของกฎหมายการปฏิรูปแรงงานชุดหนึ่ง ซึ่งสร้างความเข้มแข็งอย่างมี

นยัยะส�าคญัแก่สถานะของผู้ใช้แรงงานและมอบสทิธิแรงงานสากลในการรวมตวั

จดัตัง้เป็นสหภาพแรงงาน สทิธิในการตอ่สู้กบัการถกูไลอ่อกจากงานอยา่งไมเ่ป็น

ธรรมและการเจรจาเร่ืองค่าจ้างและการลดค่าใช้จ่าย ทัง้นี ้สามารถกล่าวได้ว่า 

ประเทศแอฟริกาใต้ได้ประสบกบั “การเปลีย่นผา่นสองครัง้” ครัง้แรกคือการเปลีย่น

ผา่นจากประเทศท่ีปกครองโดยคนกลุม่น้อยเป็นประเทศในระบอบประชาธิปไตย

ซึง่เกิดขึน้พร้อมๆ กบัการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจและท�าให้แอฟริกาใต้เป็นสว่นหนึง่

ของวงจรเศรษฐกิจระดบัโลก ผลลพัธ์ท่ีได้คือการประนีประนอมระหว่างชนชัน้ 

(Adler/Webster 2542) และตวัแบบแนวคดิบรรษัทนิยม (ท่ีเน้นเร่ืองความร่วมมือ)

เป็นกรอบของระบบแรงงานสมัพนัธ์ ดงัท่ีเดไซและฮาบบิได้กลา่วไว้ดงันี ้

ทัง้นี ้หมายความได้ว่าอ�านาจเชิงสถาบันท่ีผู้ ใช้แรงงานได้มานัน้อาจเป็นดาบ 

สองคม กลา่วคือ พวกเขาได้สทิธิแตก็่ถกูจ�ากดัการแสดงออก (Webster 2558)

“แนวคิดบรรษัทนิยม (Corporatism) ในแอฟริกาใต ้อาจระบุ

ได้ว่าคือระบบการเป็นตวัแทนผลประโยชน์ขององค์กรทาง

สงัคมและเศรษฐกิจที่มีอิทธิพล และความเป็นไปได้ว่ากลุ่ม

เหล่านัน้จะช่วยก่อร่างนโยบายต่างๆ ทีส่ถาบนัของรัฐอนมุติั

เพื่อแลกเปลี่ยนการถูกจ�ากัดการเรียกร้องและการท�างาน

ภายในขอ้แมที้ต่กลงกนัแลว้กบัการสนบัสนนุแนวความคิดเร่ือง

การเป็นเอกภาพของชาติ”

(Desai/Habib 2540: 495)
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ตวัแบบนีไ้ด้ท�าให้เกิดสถาบนัตา่งๆ เช่น คณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและ

แรงงานแห่งชาติ (NEDLAC) ซึ่งน�าตวัแทนจากภาคธุรกิจ แรงงานและรัฐบาล

มาถกปัญหาสังคมและเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ2 กฎเกณฑ์เร่ืองแรงงานแบบใหม่นี ้

เกิดขึน้จากเสยีงสว่นใหญ่อยา่งแท้จริงและนกัวิจารณ์บางคนกลา่ววา่เป็นกฎเกณฑ์

ท่ีไม่เหมาะสมกับองค์กรชายขอบในระบบเศรษฐกิจ สิทธิในการรวมตวัท่ีผู้ ใช้

แรงงานในภาครัฐเพ่ิงได้รับและธรรมชาติของกฎเกณฑ์ของเสียงข้างมากท�าให้

สมาชิกของสภาแรงงานแอฟริกาใต้ COSATU เพ่ิมขึน้ และบทบาทในกลุม่พนัธมิตร

สามฝ่ายขององค์กรก็เข้มแขง็ขึน้อยา่งรวดเร็ว อนัเป็นผลให้อ�านาจเชิงสถาบนัมัน่คง

ขึน้อยา่งชดัเจน

รอยร้าวที่เร่ิมปรากฏ

แม้ภาคแรงงานจะได้อ�านาจเชิงสถาบนัและอ�านาจทางกฎหมายเพ่ิมขึน้ แตก็่เกิด

ความท้าทายใหม่ๆ  ขึน้ในทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) ซึง่เร่ืองท้าทายเหนือ

สิง่อ่ืนใดคือโครงสร้างคา่จ้างในระบบการปกครองแบบแบง่แยกสผิีวท่ีเปลีย่นแปลง

ไปเพียงเลก็น้อย (Coleman 2556) ชอ่งวา่งท่ีกว้างขึน้เร่ือยๆ ระหวา่งผู้ใช้แรงงาน

และผู้น�าของพวกเขา และการแผ่ขยายของการจ้างงานชัว่คราวและความไม่เท่า

เทียมกนั (Webster 2556 Webster/Von Holdt 2548 Buhlunga/Bezuidenhout 

2551 Pons-Vignon/Di Paola 2557) โดยทัว่ไปแล้ว สหภาพแรงงานล้มเหลวใน

การจดัการกบัความท้าทายดงักลา่วอยา่งมีประสทิธิภาพ เป็นผลให้ความหนาแนน่

ของสหภาพแรงงานในภาคสว่นบางภาคสว่นลดลง (Macun 2557) และท้ายท่ีสดุ

ก็เกิดวิกฤตกิารเป็นตวัแทนผู้ใช้แรงงาน

โครงสร้างค่าจ้างในระบบการปกครองแบบแบ่งแยกสีผิวส่วนใหญ่ยังคงไม่

เปลีย่นแปลง โดยผู้ใช้แรงงานผิวด�าจ�านวนมากได้รับคา่จ้างต�า่กวา่ระดบัท่ีจะยงัชีพ

____________________
2 เป็นหนว่ยท่ีแสวงหาฉนัทามตเิร่ืองนโยบายทางเศรษฐกิจ การค้า และอตุสาหกรรม กฎหมาย

แรงงาน การฝึกอบรมและพฒันาทรัพยากรมนษุย์
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ได้ท่ี 4125 แรน (ประมาณ 290 ยโูร) ซึง่ผู้ ท่ีได้รับคา่จ้างอตัรานีร้วมถงึลกูจ้างประจ�า

ด้วย (Finn 2538) สมาชิกของสหภาพแรงงานก็ไมไ่ด้รับการยกเว้น ดงัท่ีโคลแมน

กลา่วไว้วา่สมาชิกของสภาแรงงานแอฟริกาใต้ COSATU ประมาณ 20 เปอร์เซน็ต์

ได้คา่จ้างน้อยกวา่ 2500 แรน (ประมาณ 180 ยโูร) ตอ่สปัดาห์ด้วยซ�า้ (Coleman 

2538) และประมาณ 40 เปอร์เซน็ต์ได้รับคา่จ้างต�า่กวา่ระดบัท่ีจะยงัชีพได้ การตอ่สู้

เพ่ือท�าให้ค่าจ้างเท่าเทียมกนันัน้ทบัซ้อนกบัเร่ืองความแตกต่างทางสีผิวอยู่มาก 

ซึง่เป็นเหตผุลหลกัวา่ท�าไมผู้ใช้แรงงานรู้สกึวา่สภาแหง่ชาตแิอฟริกนัและพนัธมิตร

ไมไ่ด้เป็นตวัแทนปกปอ้งผลประโยชน์ของพวกเขา

การเปลี่ยนผ่านไปสูก่ารเป็นประเทศประชาธิปไตยของแอฟริกาใต้เกิดขึน้พร้อมๆ 

กบัการท่ีประเทศเข้าสูว่งจรของเศรษฐกิจโลก เม่ือการเปิดเสรีทางการค้าและการ

เปลี่ยนแปรรูปรัฐวิสาหกิจนัน้เร่ิมสง่ผลกระทบในท่ีสดุ (Mohamed 2553) ระบบ

ทนุนิยมโลกท�าให้ชอ่งวา่งเร่ืองความไมเ่ทา่เทียมกนักว้างขึน้อยา่งชดัเจน จากการ

เพ่ิมขึน้อตัราการว่างงานซึ่งเกิดขึน้ในเวลาเดียวกบัการเติบโตของภาคการผลิต

ท่ีแท้จริง ซึง่เป็นผลจากการเพ่ิมผลติภาพแรงงาน (labour productivity หรือผลผลติ

ตอ่แรงงาน 1 คน) (Strauss/Isaacs 2559) การได้รับคา่จ้างเพ่ือเพียงพอตอ่การ

ยงัชีพได้กลายเป็นความหวงัท่ีเกินเอือ้มส�าหรับผู้ใช้แรงงานจ�านวนมากและปัญหา

ค่าจ้างยังถูกลดความส�าคัญลงเป็นเป็นผลหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว 

(Theron 2553)

การเข้าสูว่งจรเศรษฐกิจโลกอีกครัง้ของแอฟริกาใต้ พร้อม ๆ กบัการแปรทรัพย์สนิ

ของรัฐไปอยูใ่นก�ามือของเอกชน ท�าให้เกิดพลวตัรของการแตกแยกทางชนชัน้ขึน้

อย่างรวดเร็ว (Alexander และอ่ืนๆ 2556) ช่องวา่งระหวา่งผู้น�าสหภาพแรงงาน

และสมาชิกทัว่ไปของสหภาพฯ เร่ิมขยายกว้างและซบัซ้อนขึน้เร่ือยๆ และมีปัจจยั

บางอยา่งซึง่ท�าให้ปัญหานีแ้ยล่งอีก กลา่วคือ การจดัชนชัน้เป็นล�าดบัขัน้ท่ีเกิดขึน้

อยา่งรวดเร็ว ความสมัพนัธ์ท่ีแนน่แฟน้ของผู้น�าแรงงานกบัพรรคการเมืองท่ีปกครอง

ประเทศ และมีการท�าให้ระบบแรงงานสมัพนัธ์มีความเป็นระบบราชการมากขึน้ 

(Masondo และอ่ืนๆ 2558) บูลงุกู (2553) ได้อธิบายผลลพัธ์จากการต่อสู้ของ
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ผู้ใช้แรงงานท่ีนา่อบัอายนีว้า่เป็น ความยอ้นแยง้ของชยัชนะ (paradox of victory) 

ทัง้นีเ้พราะสหภาพแรงงานได้รับการปกปอ้งทางกฎหมายดงัท่ีไมเ่คยปรากฏขึน้มา

ก่อน ได้รับอ�านาจเชิงสถาบนัและมีตวัตนทางการเมือง แต่ในขณะเดียวกนักลบั

ท�าให้ผู้ ใช้แรงงานสูญเสียต�าแหน่งงานและเกิดความคบัข้องใจ ถึงแม้ช่องว่าง

ดงักล่าวจะส่งผลกระทบกับสหภาพแรงงานแตกต่างกันไป แต่ก็เป็นสญัญาณ

บอกถึงความอ่อนแอขององค์กรท่ีระบไุด้จากแรงสนบัสนนุทางการเมืองท่ีลดลง 

โดยเฉพาะจากกลุม่คนหนุม่สาว ดงัเหน็ได้จากจ�านวนผู้ออกเสยีงท่ีมีน้อยลงในการ

เลือกตัง้ทัว่ไปและการเลือกตัง้ท้องถ่ินปี 2557 และ 2559 ตามล�าดบั (McKinley 

2557 Tracey 2559) นมัซา่เองก็ไมไ่ด้หลดุจากวิกฤตใินสงัคมนี ้และถงึแม้องค์กร

จะควบคมุปัญหาของผู้ ใช้แรงงานได้อย่างดีเย่ียมในอดีต และสมาชิกขององค์กร

บางคนก็ประสบกบัปัญหาการถกูปลดออกจากต�าแหนง่ด้วยเหตผุลทางการเมือง

และการเช่ือมัน่ในตวัผู้น�าท่ี “มากเกินไป” 

อีกด้านหนึง่ของความยอ้นแยง้ของชยัชนะ (Paradox of Victory) คือการแพร่ขยาย

ของการจ้างงานชัว่คราวและต�าแหนง่งานท่ีไมเ่พียงพอ ซึง่อาจเป็นลกัษณะส�าคญั

ท่ีสดุของตลาดแรงงานแอฟริกนัในปัจจบุนั อนัเป็นผลมาจากนโยบายเศรษฐศาสตร์

มหภาคซึง่กลุม่ผู้ใช้แรงงานล้มเหลวในการด�าเนินนโยบายเพ่ือให้ได้มาซึง่ผลประโยชน์

ของผู้สนบัสนนุสหภาพฯ โดยเฉพาะยทุธศาสตร์ของรัฐบาลวา่ด้วยการเตบิโตของ

การจ้างและกระจายงานหรือเกียร์ (GEAR) ท่ีท�าให้เกิดเสรีทางการค้าและการเงิน 

การเปลี่ยนการบริการขัน้พืน้ฐานต่างๆ จากเดิมท่ีเป็นของรัฐมาเป็นของเอกชน

หรือเป็นบริษัท และการอนญุาตให้มีการจดัจ้างคนภายนอกท่ีไม่ใช่องค์กรหลกั

เข้าท�างาน (outsourcing) (Weeks 2542 Mohamed 2543) เธอรอน (2553) 

ให้ค�าจ�ากดัความขัน้ตอนเหลา่นีว้า่ “งานชัว่คราวท่ีเบือ้งบนจดัสรรให้” การจ้างงาน

ชัว่คราวยงัแพร่ขยายไปยงัภาคงานเหมือง (Bezuidenhout 2551) งานของภาค

การผลติและภาครัฐด้วย เชน่ พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีธรุการในท่ีท�าการไปรษณีย์ 

เป็นต้น (Dickinson 2558) นอกจากนี ้นโยบายเกียร์ยงัช่วยเปลี่ยนเศรษฐกิจท่ี

น�าโดยภาคอตุสาหกรรมไปสู่ภาคการเงิน (Ashman และคนอ่ืนๆ 2553) ท�าให้

ฐานเสียงของผู้สนบัสนนุของนมัซา่ออ่นแอลงอีก
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นโยบายด้านเศรษฐกิจท่ีด�าเนินการโดยรัฐบาลประชาธิปไตยท�าให้ผลประโยชน์

ของชนชัน้ท่ีแตกต่างกันปรากฏชดัขึน้ภายในกลุ่มพนัธมิตรสามฝ่าย และสร้าง

รอยร้าวในกลุ่ม ซึ่งไม่ได้เกิดขึน้ระหว่างกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งเท่านัน้ แต่ยัง

เกิดขึน้ภายในกลุม่ด้วย ภาคเหมืองแร่ซึง่เป็นเศรษฐกิจหลกัของแอฟริกาใต้ตัง้แต่

เร่ิมระบบทนุนิยมคือตวัอยา่งท่ีน่าสนใจซึง่แสดงให้เห็นวา่ผลประโยชน์ของชนชัน้

ต่างๆ ท�าให้เกิดความขดัแย้งในยุคหลงัการปกครองแบบแบ่งแยกสีผิวอย่างไร 

ความขดัแย้งดงักล่าวเกิดขึน้กบักลุ่มคนหลากหลายรวมทัง้สหภาพแรงงานด้วย 

ในขณะท่ีรายงานฉบบันีไ้มไ่ด้ครอบคลมุการวิเคราะห์พลวตัรของแรงงานท่ีเฉพาะ

เจาะจงในภาคเหมืองแร่ แตค่วรมีการพิจารณาปัจจยับางปัจจยัในฐานะตวัแทนของ

แนวโน้มท่ีเกิดขึน้ในวงกว้าง ภาคเหมืองแร่ซึง่ยงัคงต้องพึง่พิงแรงงานจากลกูจ้าง

ซึ่งเป็นแรงงานอพยพได้ประสบกบัวิกฤติอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างย่ิงตัง้แต่

วิกฤติทางการเงินในปี 2551 โดยลกูจ้างในเหมืองได้ท�าการนดัหยดุงานกะทนัหนั 

หรือการนดัหยดุงานท่ีท�ากนัเองโดยปราศจากการน�าของสหภาพ (wildcat strikes) 

ในต้นปี 2555 เกิดข้อพิพาทแรงงานท่ีเกิดจากการประท้วงของแรงงานอพยพ

ซึง่เป็นผู้ เจาะหินในเหมืองขึน้อีกครัง้เพ่ือคดัค้านการขึน้คา่จ้าง 18 เปอร์เซน็ต์ของ

ลูกจ้างเพียงสาขาหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งเป็นข้อตกลงเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้จากการเจรจา

ของสหภาพแรงงานคนงานเหมืองแห่งชาติท่ีต่อรองให้เพ่ิมค่าจ้างแรงงานทัว่ไป 

10 เปอร์เซน็ต์ก่อนหน้านี ้การประท้วงแผข่ยายออกไปยงัอตุสาหกรรมทองค�าขาว

และเหมืองทองค�า ถ่านหินกระทัง่ภาคคมนาคมและการขนส่ง ศูนย์กลางของ

ความวุน่วายดงักลา่วคือการเรียกร้องขอ “เบีย้เลีย้ง” ลกูจ้างท่ีรวมตวัเพ่ือสนบัสนนุ

นกัเจาะหินปฏิเสธท่ีจะให้สหภาพแรงงานคนงานเหมืองแห่งชาติเป็นตวัแทนและ

ท�าการเคลื่อนไหวผ่านโครงสร้างทางเลือกท่ีเรียกว่าคณะกรรมการลกูจ้างอิสระ 

ในเดือนสิงหาคม 2555 ลกูจ้างเหมืองจ�านวน 34 คนท่ีประท้วงขอเบีย้เลีย้งถกู

ต�ารวจในเมืองมาริกาน่าปลิดชีวิต การสังหารหมู่นีเ้ป็นตัวแทนของผลลัพธ์ท่ี

โศกเศร้าท่ีสดุของวิกฤติการเป็นตวัแทนลกูจ้างของสหภาพแรงงาน การตอ่สู้ของ

พวกเขากบันายจ้างและกบัผู้น�าของสหภาพแรงงานท่ีอยากประนีประนอมปัญหา

เป็นเพียงวิกฤติส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของสหภาพแรงงานเท่านัน้ (Satgar และ 

Southhall 2558 Craven 2559) ในช่วงสองทศวรรษท่ีแอฟริกาใต้เป็นประเทศ
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ประชาธิปไตย วิกฤติสามเร่ือง กล่าวคือ ความยากจน การว่างงานและความไม่

เท่าเทียมกนัฝังลกึลงเร่ือยๆ ในสงัคมและการประท้วงทัง้ประเภทท่ีผ่านสหภาพ-

แรงงานและไม่ผ่านสหภาพแรงงาน รวมทัง้การประท้วงในชุมชนก็เพ่ิมขึน้มาก

เร่ือยๆ อย่างชดัเจนในช่วงกลางทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543-2552) ย่ิงกว่านัน้ 

สหภาพแรงงานยังประสบกับวิกฤติในองค์กรเร่ืองฐานเสียงอันอ่อนไหวของผู้

สนบัสนนุและการเป็นตวัแทนประชาธิปไตย ผู้น�าของสหภาพแรงงานก็ถกูกลา่วหา

จากสมาชิกว่า “ขาย” ผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของตนเอง ส่วน

พรรคผู้ ท่ีปกครองประเทศก็ได้กลายเป็นเป้าหมายแห่งความวุ่นวายทางสงัคม

โดยเฉพาะในระดบัชมุชน

การโดดเดี่ยวตวัเองทางการเมืองของนัมซ่า

นมัซา่เองไมไ่ด้รอดพ้นจากความท้าทายดงักลา่ว ในทางตรงกนัข้าม ความหนาแนน่

ของสมาชิกสหภาพแรงงานในภาคการผลติลดลงในทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543-

2552) เม่ือเกิดการจ้างงานชัว่คราวขึน้ สดัสว่นงานอตุสาหกรรมลดลงและอตัรา

การวา่งงานท่ีเพ่ิมขึน้สง่ผลกระทบกบัฐานเสียงของนมัซา่ ในขณะท่ีคา่ใช้จา่ยของ

การบริการพืน้ฐานเชน่การคมนาคมและไฟฟา้ท่ีเพ่ิมขึน้ก็ท�าให้สมาชิกมีความยาก

ล�าบากในการใช้ชีวิตมากขึน้ด้วย สหภาพแรงงานไมเ่หน็ด้วยอยา่งมากกบันโยบาย

หลายเร่ืองของรัฐบาล เชน่ นโยบายเกียร์ การเก็บคา่ทางดว่นโดยใช้เคร่ือง เงินชว่ย

เหลือคนหนุ่มสาวในสถานประกอบการและแผนพฒันาประเทศ ซึง่เป็นนโยบาย

เศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีรัฐบาลน�ามาใช้ในปี 2555 นกัวิจารณ์หลายคนกล่าวว่า

การท่ีนมัซา่วิจารณ์รัฐบาลท่ีน�าโดยสภาแหง่ชาตแิอฟริกนับอ่ยขึน้และเรียกพวกเขา

ว่า “พวกฝ่ายซ้ายตกขอบ” นัน่คือสาเหตุหลกัท่ีนมัซ่าเร่ิมออกห่างจากสหพนัธ์

ก่อนจะเป็นอิสระในท่ีสดุในปี 2557 (Craven 2559)

ก้าวเดนิท่ีส�าคญันีเ้กิดขึน้ในการประชมุสมชัชาแรงงานแอฟริกาใต้ระดบัชาตคิรัง้ท่ี 11 

ในเดือนกนัยายน 2555 เพียงหนึ่งเดือนหลงัจากเหตสุงัหารหมู่ท่ีเมืองมาริกาน่า 

ระหว่างการประชมุ กลุ่มคนท่ีต่อสู้ เพ่ืออดุมการณ์ของสภาแรงงาน (COSATU) 
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ได้รวมตวักนัเป็นกลุม่ก้อนท่ีสนบัสนนุนมัซา่และเลขาธิการของสหพนัธ์ฯ คือนาย

สเวลนิซมิา่ วาวี ในขณะท่ีอีกกลุม่สนบัสนนุผู้น�าของพนัธมิตรสหภาพแรงงานของ

ภาครัฐคือสหภาพแรงงานลกูจ้างงานการศกึษา และสขุภาพ (นีฮาว ูหรือ NEHWU) 

และสหภาพแรงงานคนงานเหมืองแห่งชาติซึง่วิจารณ์รัฐบาลน้อยกว่า นมัซ่าถกู

กลา่วหาวา่ไมส่นบัสนนุเสยีงสว่นใหญ่และสนิทสนมกบัองค์กรภาคประชาสงัคมท่ี

ไม่เห็นพ้องกับสภาแห่งชาติแอฟริกันมากเกินไป (Craven 2559) ในท่ีประชมุ

เดียวกนันัน้ มีความพยายามขบัไลเ่ลขาธิการออกจากต�าแหนง่ แตว่าวีเองกลา่ววา่ 

เหตกุารณ์ไม่เป็นไปเช่นนัน้เพราะไปตามหลกัการประชาธิปไตยและการควบคมุ

ของผู้ใช้แรงงาน (Vavi 2558) ซึง่สามารถแปลความได้อยา่งไมเ่ป็นทางการอีกแง่

หนึ่งว่านมัซ่ารู้ดีว่าได้รับแรงสนบัสนนุจากองค์กรภาคประชาสงัคมและสหภาพ- 

แรงงานท่ีเป็นอิสระอ่ืนๆ จงึได้พิจารณาใช้อ�านาจเชิงสงัคมนอกกลุม่พนัธมิตร

ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการผู้ บริหารกลางของสภาแรงงาน

แอฟริกาใต้ตดัสินใจขบัไล่นมัซ่าซึง่เป็นเครือข่ายท่ีใหญ่ท่ีสดุและยงัคงเติบโตขึน้

เร่ือยๆ ออกจากกลุ่ม ท�าให้การท�างานของสหพนัธ์หยุดน่ิง การขับไล่และการ

แตกแยกของสมาชิกกลายเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้ทัว่ไป (Beresford 2559) การโดดเด่ียว

ตวัเองออกจากสหพนัธ์ของนมัซ่าซึ่งเป็นสหพนัธ์ท่ีนมัซ่าสร้างขึน้มานัน้ยงัส่งผล

ให้นมัซา่ต้องออกจากสถาบนัตา่งๆ เช่น คณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและ

แรงงานแห่งชาติ ด้วย ถึงแม้สหภาพแรงงานจะไม่ได้ความช่วยเหลือจากสถาบนั

เช่นนี ้แตใ่นบริบทของแอฟริกาใต้ สถาบนัดงักลา่วยงัคงมีความส�าคญัอยา่งมาก

ส�าหรับสหภาพแรงงานในฐานะองค์กรท่ีมีอิทธิพลในการสนบัสนนุการเจรจาและ

ตอ่รองกบัภาครัฐและการตดัสนิใจเร่ืองตา่งๆ เชน่ การเคลือ่นไหวเร่ืองคา่จ้างขัน้ต�า่

ระดบัชาติ การสญูเสียอ�านาจเชิงสถาบนันีส้�าคญัอย่างย่ิง นัมซ่าได้กลายเป็น

สหภาพแรงงานท่ีแยกตัวออกมาเพียงแห่งเดียวบนเวทีระดับชาติ นอกจากนี ้

ทรัพยากรอ�านาจเชิงสงัคมและอ�านาจเชิงสถาบนัท่ีพวกเขาเคยใช้ในฐานะสว่นหนึง่

ของกลุม่พนัธมิตรก็ไมมี่อีกตอ่ไปแล้ว





การโต้กลับของนำัมซ่า
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ตลอดทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542) และ 2000 (พ.ศ. 2543-2552)  นมัซา่ยงัคง

ซ่ือสตัย์ตอ่กลุม่พนัธมิตร ถงึแม้จะไมเ่ตม็ใจบ้างในบางเร่ือง การตดัสนิใจสนบัสนนุ

พนัธมิตรซึ่งมกัต้องเกิดการขดัแย้งภายใน ตัง้อยู่บนความหวงัว่าสหภาพฯ จะ

สามารถสร้างอิทธิพลกบันโยบายเศรษฐกิจท่ีเป็นประโยชน์กบัผู้ ใช้แรงงานจาก

จดุยืนท่ีมีอ�านาจเชิงสถาบนัและอ�านาจเชิงสงัคมของกลุม่พนัธมิตร แตก็่ไมเ่ป็นผล

ดงันัน้นมัซา่จงึเร่ิมตัง้ค�าถามเร่ืองการสนบัสนนุรัฐบาล และในท้ายท่ีสดุก็เร่ิมคดิท่ี

จะเร่ิมโครงการทางการเมืองเพ่ือจดัการปัญหาชนชัน้ขึน้อีกครัง้ระหวา่งการประชมุ

สมชัชาแหง่ชาตคิรัง้พิเศษปี 2556 การจดัการปัญหาระหวา่งชนชัน้แทนท่ีจะหาวิธี

ประนีประนอมนัน้ไมใ่ชเ่ร่ืองใหม ่เพราะเป็นการท�างานแขนงหนึง่ของนมัซา่มาตัง้แต่

ทศวรรษ 1990 (พ.ศ. 2533-2542)

“ในปี 2537 พวกเราจัดประเภทชัยชนะของสภาแห่งชาติ

แอฟริกันว่าเป็นชัยชนะทางการเมืองเพราะการออกเสียง

สนบัสนุนเป็นครั้งแรกของคนผิวด�าส่วนใหญ่ท�าให้พวกเขา

ไดร้บัชยัชนะ แต่ก็เป็นชยัชนะทีไ่ม่มีแก่นสารเมือ่รฐับาลลม้เหลว

ในการปกป้องอ�านาจทางเศรษฐกิจของชาวผิวด�าซ่ึงเป็นคน

ออกเสียงส่วนใหญ่นัน้”

(Jim 2559)
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หลายทศวรรษหลังจากแอฟริกาใต้เปลี่ยนเป็นประเทศประชาธิปไตย ความ

คาดหวงัของคนส่วนใหญ่ไม่เป็นความจริง (Vavi 2559) นมัซ่าเร่ิมตัง้ค�าถามกบั

การประนีประนอมระหวา่งท่ีเมกิบริหารประเทศชว่งต้นทศวรรษ 2000 (พ.ศ. 2543-

2552)  และตดัสนิใจรณรงค์อยา่งแขง็ขนัเพ่ือสนบัสนนุให้เจคอป ซมูา่เป็นประธาน

ของสภาแหง่ชาตแิอฟริกนัในปี 2550 ระยะเวลานีเ้ป็นชว่งท่ีนมัซา่หนัไปท�ากิจกรรม

ทางการเมืองท่ีเข้มข้นขึน้ ในเดือนตลุาคม 2551 ระหวา่งการประชมุระดบัชาตคิรัง้ท่ี 8 

ของนมัซา่ เจ้าหน้าท่ีระดบัชาต ิ4 คนท่ีสนิทสนมกบักลุม่บริหารงานของเมกิถกูลง

คะแนนเสียงให้ออกจากองค์กรและผู้น�ากลุม่ใหมเ่ข้ามาท�างานแทน เออร์วิน จิม 

เลขาธิการของกลุ่มจากจงัหวดัอีสเทิร์นเคปได้รับการเลือกตัง้ให้เป็นเลขาธิการ

ของนนัซา่ ในขณะท่ีเซดดริก จีนา่ ได้รับเลอืกให้เป็นประธาน (Letsoalo 2551) กลุม่

ผู้น�าใหมเ่ป็นกลุม่ก้อนท่ีสนบัสนนุซมูา่ผู้ซึง่ได้รับการสนบัสนนุจากจเูลยีส มาเลมา่ 

กลุม่ผู้น�าวยัรุ่นหวัก้าวหน้าของสภาแหง่ชาตแิอฟริกนัและเขายงัได้รับการกลา่วถงึวา่

เป็นบรุุษท่ีจะน�าการเปลี่ยนแปลงมาสูส่งัคม เพราะเขาใสใ่จประชาชนและใกล้ชิด

กบัสหภาพแรงงาน (Wolmarans และ Burbidge 2550) กลุม่ผู้น�าของนมัซา่ยงั

วางใจให้เขาท�าหน้าท่ีบริหารประเทศแทนเมกิ ผู้ นิยมแนวคิดเสรีนิยม และเพ่ือให้

เขาเสนอวาระท่ีมีประโยชน์ตอ่คนยากจนและผู้ใช้แรงงาน

ไมน่านหลงัจากได้รับต�าแหนง่ประธานาธิบดี ซมูา่เร่ิมแสดงตวัตนท่ีแท้จริงของเขา 

โดยการเร่ิมสนบัสนนุระบบทนุนิยมพวกพ้อง (crony capitalism) และการแตง่ตัง้

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐโดยอิงกบัระบบอปุถมัภ์และประชานิยม รวมทัง้ระบบชาตินิยม

ของ (เผ่า) ซูลดู้วย (Zulu Nationalism) การสนบัสนนุรัฐบาลใหม่ของนมัซ่าเร่ิม

ล้มเหลวและการวิจารณ์รัฐบาล ซึง่มกัท�าโดยสเวลินซิม่า วาวี ซึง่เป็นเลขาธิการ

ของสภาแรงงานแอฟริกาใต้ในขณะนัน้ก็เข้มข้นขึน้ ในปี 2553 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

นมัซา่และผู้น�าท่ีใกล้ชิดกบัสภาแหง่ชาตแิอฟริกนัและพรรคคอมมิวนิสต์แอฟริกาใต้

ก็เลวร้ายลง จากการท่ีนมัซ่าถกูขบัออกจากคณะกรรมการกลางของ COSATU 

แต่จริงๆ แล้วการท่ีนมัซ่าถกูขบัออกก็เพราะการท่ีนมัซ่าการตดัสินใจท่ีจะจดัตัง้

แรงงานตลอดห่วงโซก่ารผลิต ซึง่ตรงกนัข้ามกบัหลกัการท�างานของสภาแรงงาน

แอฟริกาใต้ COSATU ท่ีว่า “หนึ่งสหภาพต่อหนึ่งอตุสาหกรรม” แต่นกัวิจารณ์
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หลายคนมองวา่การแยกตวัออกมาเป็นอิสระของนมัซา่เป็นการหวงัผลทางการเมือง 

ในเดือนเดียวกนันัน้ เซดดริก จีนา่ ประธานคนก่อนของนมัซา่ประกาศตัง้สหภาพ- 

แรงงานของลกูจ้างงานโลหะแหง่ใหมท่ี่มีช่ือวา่ ลมิซูา่ (LIMUSA) ซึง่ได้ลงทะเบียน

กบักรมแรงงานเรียบร้อยแล้ว โดยสหภาพฯ ใหมนี่ไ้ด้กลายเป็นเครือขา่ยของสภา

แรงงานแอฟริกาใต้ COSATU ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2558 แตส่ว่นใหญ่เทา่ท่ีผา่นมา

ไมป่ระสบความส�าเร็จในการแขง่ขนักบันมัซา่

การประชุมสมัชชาแห่งชาตคิรัง้พเิศษ ปี 2556

ในขณะท่ีเกิดรอยร้าวขึน้ในความสมัพนัธ์ของกลุม่พนัธมิตรและในสหพนัธ์แรงงาน 

และก่อนท่ีการออกจากสภาแรงงานแอฟริกาใต้ของนมัซา่ได้รับการยืนยนั สหภาพ-

แรงงานต้องเผชิญกบัแรงกดดนัจากสมาชิกและจากภายนอก เพ่ือให้เห็นความ

ส�าคัญของช่วงเวลานี ้ควรช่ืนชมนัมซ่าท่ีเผชิญหน้ากับกลุ่มพันธมิตรและเป็น 

กระบอกเสยีงให้ผู้ใช้แรงงานท่ีคบัข้องใจบนเวทีสาธารณะเพ่ือตอบสนองแรงกดดนั

จากคนระดบัลา่ง ในปี 2555 มีการจดัการประชมุตา่งๆ เพ่ือให้สมาชิกทัว่ไปของ

สหภาพแรงงานได้ประกาศความไม่พอใจท่ีมีต่อกลุ่มพนัธมิตร ในขณะเดียวกนั 

เพ่ือตอบแทนท่ีสหภาพแรงงานมีจดุยืนท่ีสนบัสนนุผู้ใช้แรงงาน ลกูจ้างในภาคสว่น

อ่ืนๆ นอกจากภาคการผลติได้ร้องขอให้นมัซา่รวมกลุม่ให้พวกเขา โดยเร่ิมจากกลุม่

ลกูจ้างในอตุสาหกรรมเหมืองเป็นกรณีแรกๆ ท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัเป็นอย่างดี โมเทา 

เจ้าหน้าท่ีซึง่คร�่าหวอดของนมัซา่ได้อธิบายถงึความกดดนัดงักลา่วเอาไว้ดงัตอ่ไปนี ้

“โครงสร้างเร่ิมพูดว่าเราควรตรวจสอบปัญหาการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองกบัพนัธมิตรของเราและวิธีการใดทีเ่ราจดัการกบั

ปัญหาในระบบเศรษฐกิจ นอกจากนีเ้รายงัประสบกบัแรงกดดนั

จากสมาชิกสหภาพแรงงานอืน่ๆ ทีต่อ้งการเขา้ร่วมกบั NUMSA 

เพราะ สมาชิกอื่นๆ ของ COSATU ไม่ตอบสนองต่อความ

คบัขอ้งใจของพวกเขาอย่างเหมาะสม”

(โมเทา 2016)
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เพราะแรงกดดันดังกล่าว นัมซ่าได้ใช้ศักยภาพในการเรียนรู้และการจัดการท่ี

ยืดหยุ่นเพ่ือตดัสินใจด�าเนินการซึง่เป็นประชาธิปไตยจากระดบัลา่งขึน้บน อนัน�า

ไปสู่การอภิปรายทางการเมืองเร่ืองทศันคติของลกูจ้างงานโลหะท่ีมีต่อรัฐบาล 

การอภิปรายนีเ้กิดขึน้ตัง้แตใ่นโรงงาน จากแหง่หนึง่ไปอีกแหง่หนึง่ จนกระทัง่ในการ

รวมตวัของตวัแทนของลกูจ้าง และหน่วยงานระดบัท้องถ่ิน จงัหวดัและภมิูภาค 

นอกจากนีเ้พ่ือเป็นการรับประกนัว่าการอภิปรายจะเป็นประชาธิปไตยในระดบั

สงูสดุ นมัซา่ได้จดัการประชมุเชิงปฏิบตักิารเร่ืองนโยบายในระดบัท้องถ่ินและการ

ประชมุทัว่ไปท่ีซึง่สมาชิกทกุคนในสหภาพแรงงานระดบัท้องถ่ินรวมทัง้ผู้น�าแรงงาน

และสมาชิกทัว่ไปจะสามารถเข้าร่วมพร้อมกนัได้ การสงัหารหมู่ท่ีเมืองมาริกาน่า

กระทบจิตใจผู้ ใช้แรงงานเพราะนัน่คือสญัญาณการเป็นปฏิปักษ์ของรัฐบาลต่อ

ชนชัน้แรงงาน อ�านาจเชิงสถาบนัของนมัซา่ท่ีได้รับประโยชน์จากการเป็นสว่นหนึง่

ของขบวนการแรงงานไม่เพียงพอท่ีจะท�าให้การเข้าร่วมกลุ่มพนัธมิตรเป็นเร่ือง

ถกูต้อง เพราะในมมุมองของผู้ใช้แรงงาน กลุม่พนัธมิตรล้มเหลวในการเป็นตวัแทน

ปกปอ้งผลประโยชน์ของพวกเขา

วิวาทะท่ีเกิดขึน้ได้น�าไปสูก่ารร้องขอให้จดัการประชมุวาระพิเศษแหง่ชาต ิซึง่จดัขึน้

ในท่ีสดุท่ีเมืองโยฮนัเนสเบร์ิกในเดือนธนัวาคม 2556 ระหวา่งการประชมุนัน้ ตวัแทน

ลกูจ้างของนมัซา่ประกาศอยา่งชดัเจนวา่กลุม่พนัธมิตรท่ีท�างานกบัรัฐบาลท่ีน�าโดย

สภาแห่งชาติแอฟริกันต้องจบลงเพราะ “ไม่มีโอกาสอีกแล้วท่ีกลุ่มพนัธมิตรจะ

สามารถกลบัมาท�างานเร่ืองเดิมท่ีกลุ่มฯ ได้ก่อตัง้ขึน้มาเพ่ือจดัการโดยเฉพาะได้

อีกครัง้ ซึง่คือการผลกัดนัการปฏิวตัเิพ่ือการปฏิรูปพืน้ฐานของประเทศ” (Jim 2559) 

ดงันัน้จึงกล่าวได้ว่านมัซ่าต่อต้านการตดัสินใจท่ีเกิดขึน้ 20 ปีท่ีแล้ว นอกจากนี ้

ท่ีประชมุยงัมีมตใิห้ด�าเนินการเร่ืองตา่งๆ เก่ียวกบัอ�านาจอธิปไตยและการปกปอ้ง

ผลประโยชน์ของชนชัน้แรงงาน ซึง่ท�าให้นมัซา่มีพนัธสญัญาตอ่ไปนี ้

ก. เรียกร้องให้สภาแรงงานแอฟริกาใต้ COSATU ออกจากกลุม่พนัธมิตร

ข. น�าการก่อตัง้กลุม่แนวร่วมผู้ใช้แรงงานและองค์กรระดบัรากหญ้า

ค. ส�ารวจความเป็นไปได้ท่ีจะจดัตัง้ขบวนการเพ่ือสงัคมนิยม
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ง. ให้ก�าเนิดสหพันธ์แห่งใหม่หากวิกฤติท่ีเกิดขึน้ในสภาแรงงานแอฟริกาใต้ 

COSATU ยงัไมส่ิน้สดุ

จ. ขยายขอบเขตการจดัตัง้คนงานเข้าสูส่หภาพตลอดหว่งโซก่ารผลติ

ฉ. ปรับใช้กฎบตัรการบริการ (Service Charter) เพ่ือปรับปรุงการบริการเพ่ือสมาชิก

ของสหภาพแรงงาน (นมัซา่ 2556)

มตเิหลา่นีท้�าให้นมัซา่กลบัมาด�าเนินโครงการทางการเมืองท่ีตัง้อยูบ่นพืน้ฐานเร่ือง

ชนชัน้อีกครัง้ เชน่เดียวกบัพนัธสญัญาท่ีจะท�าให้แนใ่จวา่สมาชิกจะได้รับการบริการ

ระดบัสงู นมัซ่าใช้ศกัยภาพการวางกรอบการท�างานเพ่ือผลกัดนัวาระทางสงัคม

เร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจงซึง่เปิดเผยขึน้เพราะแรงกดดนัจากคนระดบัลา่งภายในนมัซา่ 

ซึง่เป็นปัญหาโดยรวมของชนชัน้แรงงาน องค์กรภาคประชาสงัคมหลายแหง่ กลุม่คน 

ในชมุชนและนกัวิชาการหวัก้าวหน้าเร่ิมมองนมัซา่วา่เป็นผู้น�าความเปลี่ยนแปลง

และกระบอกเสียงของผู้ เสียผลประโยชน์ (Ashman/Pons-Vignon 2557 Satgar/

Southall 2558) มติของนมัซา่มุง่เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว พวกเขาเป็น

เคร่ืองหมายบอกวา่ถงึชว่งเวลาใหมข่องสหภาพแรงงานซึง่ท�างานทางการเมืองเร่ือง

ชนชัน้แล้วหลงัจากท่ีประนีประนอมกบัรัฐบาลมาเป็นเวลานาน และประนีประนอม

กบัภาคการลงทนุด้วยในระดบัหนึง่ วาระการปฏิรูปท่ีสหภาพแรงงานใช้นัน้ตัง้อยู่

บนพืน้ฐานของการเป็นอิสระจากรัฐบาลอีกครัง้หนึง่ รวมทัง้การท่ีผู้ใช้แรงงานสร้าง

ตวัตนในฐานะชนชัน้ ก้าวข้ามการเป็นสหภาพแรงงานแนวเศรษฐกิจท่ีเน้นแตเ่ร่ือง

ปากท้อง กลบัไปสู่การเป็นสหภาพแรงงานท่ีท�างานทางการเมืองแบบท่ีเคยเป็น

ในอดีตจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นัน้ต้องใช้ความสามารถชัน้สงูในการเป็น

ตวักลางและวางกรอบการท�างานในอนัดบัแรกเพ่ือท�าให้ภายในองค์กรและสมาชิก

เป็นหนึง่เดียวกนั และอนัดบัสองคือเพ่ือเพ่ิมเสยีงของผู้ใช้แรงงานในสงัคมให้ดงัขึน้



สิ่งส�คำัญที่เกิดขึ้นำในำช่วงสามปีแรก
ในำการด�เนำินำโคำรงการของนำัมซ่า
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ดงัท่ีได้กล่าวถึงแล้ว การออกจากสภาสหภาพแรงงานแอฟริกนั COSATU ของ

นมัซา่ท�าให้ฝ่ายการเมืองหวัก้าวหน้าท่ีให้ความส�าคญัเร่ืองชนชัน้ฟืน้คืนชีพอีกครัง้ 

แต่นัน่ก็หมายความถึงการท่ีพวกเขาต้องสญูเสียอ�านาจเชิงสถาบนัไปด้วย สิ่งท่ี

เก่ียวเน่ืองกับต�าแหน่งทางสถาบนัท่ีควรกล่าวถึงคือแม้ว่าทรัพยากรอ�านาจจะ

ออ่นแอเพราะการออกมาจากสถาบนัอยา่งคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและ

แรงงานแห่งชาติและจากกลุ่มพนัธมิตร แต่นมัซ่ายงัคงเข้าร่วมในท่ีประชมุต่างๆ 

ในภาคอตุสาหกรรมซึง่จดัการเจรจาตอ่รอง โดยนมัซา่มุง่ท่ีจะเพ่ิมความแขง่แกร่ง

ให้อ�านาจเชิงสถาบนัของตนจากการเข้าร่วมการสร้างสมาพนัธ์แห่งใหม่ เร่ือง

ท้าทายท่ีส�าคญัภายนอกนัมซ่าอีกเร่ืองหนึ่งคือการท่ีอ�านาจเชิงโครงสร้างของ

พวกเขาลดลง

นอกจากนีก้ารท่ีนโยบายเร่ืองเศรษฐกิจมหภาคและสงัคมยงัคงด�าเนินการไม่ได้

เพราะหลกัการควบคมุค่าใช้จ่ายของระบบเสรีนิยมใหม่ อนัสง่ผลให้ผู้ ใช้แรงงาน

ได้รับผลกระทบแบบทวีคณูเพราะการไมมี่ต�าแหนง่งาน ความออ่นแอในมาตรการ

การสนบัสนนุการวา่งงาน และเครือขา่ยการคุ้มครองทางสงัคมท่ีไมเ่พียงพอ การ

แข่งขนัระดบัสากลเร่ืองตลาดสินค้ายงัก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ทัง้

การท่ีราคาสินค้าสง่ออกลดลง โดยเฉพาะราคาเหลก็กล้าของประเทศจีน ซึง่เป็น

อนัตรายตอ่มลูคา่ของสนิค้าท่ีผลติในท้องถ่ิน สง่ผลให้เกิดวงจรการผลติท่ีเช่ืองช้าลง

การสร้างทรัพยากรใหม่ๆ  และการใช้ทรัพยากรนัน้ในการท�าตามมาตรการท่ีตัง้ขึน้
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ในปี 2556 รวมทัง้วาระการปฏิรูปบนพืน้ฐานของการสร้างสหพนัธ์แห่งใหม่และ

องค์กรแนวร่วมนัน้ท�าได้อยา่งยากล�าบากเพราะความท้าทายภายนอกเชน่การลด

ค่าใช้จ่ายและการไม่ได้รับความสนใจจากสื่อ เช่นเดียวกบัปัญหาภายในได้แก่

จดุออ่นและการแตกแยกในองค์กร ถงึกระนัน้ นมัซา่ก็ด�าเนินโครงการตอ่ไป

สว่นนีข้องรายงานจะเป็นการวิเคราะห์โครงการปฏิรูปของนมัซา่ในชว่งสามปีแรก

โดยใช้ทรัพยากรอ�านาจเป็นกรอบการวิเคราะห์ซึง่ไม่เน้นหนกัไปท่ีกิจกรรมต่างๆ 

ของนมัซา่ แตจ่ะเลือกวิเคราะห์ชยัชนะและความพา่ยแพ้บางสว่น นมัซา่ได้ลงทนุ

เพ่ือเร่ิมขบวนการเพ่ือสร้างสงัคมนิยมจากมมุมองขององค์กรท่ีก�าลงัจะกลายเป็น

พรรคการเมือง แม้จะมีความส�าคญัของเสยีงทางการเมืองส�าหรับคนงานและความ

คืบหน้าในแง่ของการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศกับพรรคแรงงานจากละติน

อเมริกา, แอฟริกาและยุโรป ผู้ เขียนไม่ได้ตรวจสอบงานท่ีด�าเนินการโดยนมัซ่า

ในพืน้ท่ีเฉพาะนี ้ในขัน้ตอนนีพ้รรคยงัไม่ได้เปิดตวัและการวิจยัเพ่ิมเติมจะต้อง

ประเมินผลปัจจบุนัและแผนในอนาคต

การสูญเสียทรัพยากรอ�านาจและผลที่ได้รับ

อ�านาจเชิงโครงสร้างคือพืน้ฐานท่ีท�าให้สหภาพแรงงานแข็งแกร่ง (Schmalz และ 

Dorre 2557) การท่ีภาคอตุสาหกรรมและการลงทนุภาคการผลติลดน้อยลงท�าให้

จ�านวนสถานประกอบการลดลงเชน่เดียวกบัท่ีอ�านาจการต่อรองของคนงานโลหะ

ลดลงทัง้ในสถานที่ท�างานและในตลาด การลดค่าใช้จ่ายและการจ้างลูกจ้าง

ชั่วคราวเร่ิมแผ่ขยายระหว่างปี 2556 และ 2559 และหากรัฐบาลไม่เปลี่ยน

ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สถานการณ์ดงักล่าวจะไม่ดีขึน้เป็น

เวลาอีกหลายปี3

สหภาพแรงงานยงัต้องดิน้รนให้สือ่มวลชนหนัมาสนใจท�าขา่วกิจกรรมของพวกเขา

ด้วย ซึง่เป็นเหตผุลสบืเน่ืองจากการสญูเสยีอ�านาจเชิงสถาบนัของพวกเขา แตก่าร

ท่ีตวัตนในสงัคมของนมัซา่จางหายไปอาจเป็นเพราะอ�านาจเชิงสงัคมท่ีลดลงของ
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____________________
3 เม่ือดผูลลพัธ์จากปัญหาเศรษฐกิจถดถอยในเขตเซดเิบงชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมาแล้ว องค์กรท้องถ่ิน

จ�านวน 1 แหง่จากทัง้หมด 27 แหง่ท่ีนมัซา่จดัตัง้ให้อาจบอกได้ดีถงึสถานการณ์เร่ืองการจ้างงาน

ของทัว่ทัง้ประเทศ กล่าวคือ บริษัทจ�านวน 16 แห่งจ้างพนกังานชัว่คราวเป็นระยะเวลานาน 

อีก 12 แหง่ลดคา่ใช้จา่ยโดยลดผู้ใช้แรงงานจ�านวนมาก และอีก 10 บริษัทปิดตวัลง ท�าให้พนกังาน

ประมาณ 600 คนได้รับผลกระทบ ซึง่ทัง้หมดนีเ้กิดขึน้ในเขตหนึง่เทา่นัน้

พวกเขาด้วยเชน่กนั ดงัจะได้กลา่วถงึตอ่ไปข้างลา่ง สหภาพแรงงานระบวุา่ปัญหานี ้

ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ จึงต้องท�าให้สื่อมวลชนกลบัมาสนใจพวกเขาอีกครัง้

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองนีม้กัมองข้ามการต่อสู้ของสหภาพแรงงานระหว่างปี 

2555 ถึง 2557 เพ่ือการได้อยู่ภายใต้สภาแรงงานแอฟริกาใต้ COSATU ต่อไป 

ซึง่เป็นขัน้ตอนภายในสหพนัธ์และขัน้ตอนภายในศาลและต้องใช้ทรัพยากรมนษุย์

และเงินจ�านวนมาก (Motau 2559) นกัวิจารณ์หลายทา่นรวมทัง้แจนเซน่ (2559) 

และพิลเล่ (2560) ประเมินความส�าคญัและจ�านวนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

เร่ืองนีต้�่าเกินไป ส�าหรับสหภาพแล้วน่ีเป็นตวัแทนอีกหนึง่ก้าวยา่งในกระบวนการ

ท่ีละเอียดออ่นของการก�าหนดวาระท่ีก้าวหน้า ซึง่ชีใ้ห้เหน็ถงึความพร้อมท่ีจะแยกตวั

ออกจากสหพนัธ์ท่ีมีความหมายทางประวตัิศาสตร์ของพวกเขา ในขณะเดียวกนั

ต้องด�ารงโครงสร้างและผู้ ใช้แรงงานของตนเอาไว้เพ่ือท�าตามขัน้ตอนดงักล่าว 

ในเวลานัน้ นัมซ่าได้ทดสอบการน�าไปใช้งานของวาระการปฏิรูปโดยผ่านการ

อภิปรายระดบัท้องถ่ินและภมิูภาค และในแตล่ะขัน้ตอนนัน้ ผู้น�าของนมัซา่จ�าต้อง

แนใ่จวา่จะได้การสนบัสนนุจากสมาชิกของพวกเขา การด�าเนินการอยา่งระมดัระวงั

นีช้ว่ยอธิบายได้วา่ท�าไมสหภาพแรงงานจงึไมส่ญูเสยีสมาชิกไปในระหวา่งขัน้ตอน

ทัง้หมด

โดยทัว่ไป นมัซา่ได้ตอบโต้กบัการท่ีอ�านาจเชิงสถาบนัและอ�านาจเชิงโครงสร้างของ

ตนอ่อนแอลงโดยหนัมาให้ความสนใจกบัการสร้างอ�านาจเชิงองค์กรและอ�านาจ

เชิงสงัคมให้แข็งแกร่งขึน้มาแทนท่ี
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การท�าให้อ�านาจเชงิองค์กรแขง็แกร่ง

*การรณรงค์และการต่อรอง

ในเดือนมิถนุายน 2559 นมัซา่ได้เร่ิมการรณรงค์ตอ่ต้านความพยายามของสมาคม

นายจ้างแหง่ชาตแิอฟริกาใต้ท่ีต้องการล้มคณะกรรมการการเจรจาในอตุสาหกรรม

โลหะและวิศวกรรม โดยสมาคมนายจ้างฯ ถกูกล่าวหาว่าพยายามปรับเปลี่ยน

กระบวนการเจรจาต่อรองจากระดบัอุตสาหกรรมไปสู่การเจรจาระดบัโรงงาน

เพ่ือท�าให้ผู้ ใช้แรงงานเกิดความแตกแยก นมัซา่เองก็ได้กลา่ววา่สมาคมนายจ้างฯ 

ไมใ่ห้ความร่วมมือและกระท�าการด้วยความเช่ือท่ีเลวร้าย (นมัซา่ 2559b)

ในคร่ึงปีหลงัของปี 2559 นมัซา่ได้เร่ิมการรณรงค์เร่ืองสทิธิในการนดัหยดุงานของ

คนงานท่ีจะมีขึน้ในปีตอ่มา เพราะการนดัหยดุงานท่ีเกิดขึน้ถ่ีมากและเช่ือมโยงกบั

ความรุนแรงในแอฟริกาใต้ รัฐบาลจึงพยายามตดัทอนสิทธิดงักล่าว ในปี 2559 

คณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและแรงงานแหง่ชาตมีิการอภิปรายถงึข้อเสนอ

ให้มีการเอาระบบการลงคะแนนเสยีงลบัเพ่ือขอมตใินการนดัหยดุงานมาใช้และให้

มีการบงัคบัใช้กลไกอนญุาโตตลุาการมาแก้ปัญหาในกรณีท่ีเกิดการนดัหยดุงาน

ท่ีรุนแรงและกินเวลานาน นมัซา่คดัค้านการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานนีอ้ยา่ง

หนกัเพราะถือเป็นการโจมตีสทิธิตามรัฐธรรมนญูของลกูจ้าง

ในปี 2559 นัมซ่าได้เจรจากับภาคการผลิตรถยนต์และเคร่ืองยนต์และจัดการ

ประชมุขึน้ในเดือนมีนาคมเพ่ือรวบรวมข้อเรียกร้องจากผู้ใช้แรงงานในภาคสว่นนัน้ๆ 

ขัน้ตอนการรวบรวมข้อเรียกร้องนัน้ท�าขึน้จากลกูจ้างระดบัลา่งก่อนและได้รับการ

ก�ากบัดแูลโดยผู้ใช้แรงงานเอง ดงัท่ีฮโลกาซา่ โมเทา ได้กลา่วเอาไว้วา่

“ผูน้�าจากโรงงานต่างๆ ในภาคส่วนนัน้จะพบปะกบัสมาชิกและ

ถามพวกเขาว่า “ปีนีอ้ยากต่อรองเร่ืองอะไร” และสภาผูน้�าโรงงาน

ในทอ้งถ่ินจะรบัเอาขอ้เรียกร้องเหล่านัน้ สภาผูน้�าประกอบไปดว้ย

ผูน้�าจากโรงงานต่างๆ และพวกเขาจะตดัสินใจในแต่ละทอ้งที ่
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ถึงแม้จะสามารถผลกัดนัข้อเรียกร้องท่ีเฉพาะเจาะจงของแต่ละอตุสาหกรรมได้ 

แต่นัมซ่าหวังท่ีจะให้ข้อเรียกร้องเหล่านัน้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแบบข้าม

อตุสาหกรรม ทัง้นีเ้พ่ือสง่เสริมความเป็นเอกภาพของผู้ใช้แรงงาน ในขณะท่ีมีการ

ลงนามท�าข้อตกลงในทุกภาคอุตสาหกรรมเป็นเวลาสามปี แต่ข้อเรียกร้องของ

ลกูจ้างก็ไมไ่ด้รับการตอบสนองอยา่งเทา่เทียมกนั สะท้อนให้เห็นความกดดนัทาง

เศรษฐกิจบางเร่ืองในบางอตุสาหกรรม โดยเฉพาะ การเจรจาในปี 2559 ในบริบท

เศรษฐกิจท่ีเตบิโตช้า ท�าให้มีความเป็นไปได้ท่ีข้อเรียกร้องจะถกูลดความส�าคญัลง

ตลอดทัง้ปีนัน้ (Gumede และ Yo 2559) ในอตุสาหกรรมการผลติรถยนต์ นมัซา่

สามารถเจรจาให้มีการเพ่ิมคา่จ้างและคา่ท่ีพกัอาศยัขึน้ 10 เปอร์เซน็ต์ สว่นในภาค

การผลติเคร่ืองยนต์ได้ขึน้คา่จ้าง 9 เปอร์เซน็ต์แตไ่มมี่การเปลีย่นแปลงเร่ืองคา่ท่ีพกั

อาศยั มาตรการการจ่ายค่าท่ีพกัอาศยันัน้เก่ียวข้องเป็นพิเศษกบัสภาพแวดล้อม

ทางเศรษฐกิจและสงัคมในขณะนัน้ ซึง่สง่ผลให้คา่จ้างอยูใ่นระดบัต�า่มาก คา่ใช้จา่ย

สว่นท่ีพกัอาศยัและการขนสง่จงึเป็นหนึง่ในภาคสว่นท่ีสงูท่ีสดุ นมัซา่จงึพิจารณา

ว่าจะน�าเร่ืองค่าใช้จ่ายส่วนนีไ้ปเจรจาต่อไปในภาคส่วนอ่ืนๆ ในปีต่อๆ ไป (Jim 

2560)

ไม่นานมานี ้นัมซ่าได้เร่ิมเจรจาในอุตสาหกรรมการขนส่งและหวังว่าจะบรรลุ

ข้อตกลงในท่ีประชมุการเจรจาภายในเดือนมีนาคม 2560 การประกาศขึน้คา่จ้าง 

4 เปอร์เซ็นต์ของนายจ้างนัน้นบัเป็นการดถูกูเพราะนมัซา่เรียกร้องให้พวกเขาขึน้

คา่จ้าง 30 เปอร์เซน็ต์ นมัซา่จงึใช้สื่อมวลชนเพ่ือเสริมศกัยภาพในการประกาศวา่

ว่าจะยืน่ขอ้เรียกร้องไหนในปี 2559 ขอ้เรียกร้องพวกนัน้จะถูก

ส่งต่อไปยงัระดบัภูมิภาคและเข้าที่ประชุมการเจรจาระดบั

ประเทศ หลงัจากนัน้ที่ประชุมจะน�าส่ิงที่เราเรียกว่าความ

ตอ้งการระดบัชาติไปเสนอนายจ้าง เราต่อรองเร่ืองอืน่ทีแ่ตกต่าง

ไปจากนัน้ไม่ได ้เราตอ้งเจรจาเร่ืองทีส่่งไปเท่านัน้”

(โมเทา 2559)
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อตุสาหกรรมนีต้้องการการปฏิรูปอย่างมาก ในประกาศนัน้ นมัซ่าแจ้งว่าคนขบั

รถบสัอาจต้องท�างานนานถงึ 18 ชัว่โมงโดยได้รับคา่จ้างท่ีไมเ่พียงพอ และเชิญให้

นายจ้าง “ทิง้ทศันคตท่ีิไมเ่ป็นมิตรและพฒันาวฒันธรรมการอยูร่่วมกนัของทกุฝ่าย 

ในสถานประกอบการ” (นมัซา่ 2560)

*สหพนัธ์แห่งใหม่

ลา่สดุนี ้ตามเอกสารแล้ว สหพนัธ์แหง่ใหมป่ระกอบไปด้วยสหภาพแรงงาน 57 แหง่ 

โดย 40 แหง่ท�ากิจกรรมของสหพนัธ์อยา่งสม�า่เสมอ มี 21 แหง่ท่ีรับสมาชิกและจา่ย

ค่าสมาชิกให้แก่สหพันธ์ จากการค�านวณครัง้ล่าสุด สหพันธ์มีสมาชิกทัง้หมด 

640,000 คน สหภาพแรงงานในสหพนัธ์จ�านวนมากเป็นองค์กรอิสระหรือสหภาพฯ 

ท่ีออกมาจากสภาแรงงานแอฟริกาใต้ COSATU โดยเฉพาะสหภาพแรงงานด้าน

อาหารและพนัธมิตร (FAWU) สหภาพนกัฟตุบอลแอฟริกาใต้ (SAFPU) สหภาพ-

แรงงานรัฐแอฟริกาใต้และพนัธมิตร และสหภาพลกูจ้างพนัธมิตรของรัฐ ท่ีออกจาก

สภาแรงงานแอฟริกาใต้พร้อมๆ กนั ในขณะนัน้ สมาชิกของสหภาพแรงงานเทศบาล

แอฟริกาใต้ สหภาพแรงงานการขนสง่และพนัธมิตร และสมาคมลกูจ้างธนาคาร

แหง่แอฟริกาใต้ก็ออกจากสภาแรงงานแอฟริกาใต้ ในขณะท่ีผู้น�าจ�านวนมากของ

สหภาพฯ เหลา่นัน้ยงัคงอยูใ่นสหพนัธ์ องค์กรอ่ืนๆในสหพนัธ์แหง่ใหมคื่อสหภาพ-

แรงงานน้องใหมท่ี่หวงัจะรวมกลุม่ลกูจ้างชัว่คราว มีหลายหนว่ยงานประสบความ

ยากล�าบากในการจดักิจกรรมของสหภาพฯ ภายใต้องค์กร/อยูฝ่ั่งตรงข้ามกบัพรรค

ท่ีเป็นรัฐบาลปกครองประเทศ ซึง่เหตผุลอนัดบัแรกคือเพราะการสญูเสียอ�านาจ

เชิงสถาบนั แตจ่ริงๆ แล้วลกึซึง้กวา่นัน้ คนท่ีให้สมัภาษณ์ทกุคนระบวุา่ความล�าบาก

เกิดขึน้จากการท�างานในสภาพท่ีการเงินฝืดเคือง สว่นใหญ่บอกวา่เพราะอปุสรรค

ในการลงทะเบียนสหภาพแรงงานใหมก่บักรมแรงงาน ซึง่จะท�าให้นายจ้างหกัคา่จ้าง

ของพนกังานเพ่ือจ่ายคา่สมาชิกสหภาพแรงงานตามกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ได้ 

สหภาพฯ ไมจ่�าเป็นต้องลงทะเบียนแตก็่เป็นเร่ืองท่ีต้องท�าถ้าจะเข้าระบบแรงงาน-

สมัพนัธ์ เชน่ การเจรจาตอ่รองร่วมในท่ีประชมุการเจรจา เป็นต้น การลงทะเบียน

มีขัน้ตอนท่ียุง่ยากมากส�าหรับสหภาพแรงงานใหม ่ดงันี ้
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วาวี (2559) กลา่วไว้วา่ในขัน้ตอนนี ้การปรากฏตวัในท่ีท�างานและสร้างพนัธสญัญา

กบัตวัแทนผู้ใช้แรงงานส�าคญักวา่การสร้างพนัธมิตรกบัผู้น�าทางการเมือง เม่ือต้อง

เข้าไปเก่ียวข้องกบัปัญหาการสญูเสียอ�านาจเชิงสถาบนั สตีเฟน โฟลเนอร์ บคุคล

หลกัของสหพนัธ์แห่งใหม่อธิบายว่าพวกเขาต้องระบคุวามสมัพนัธ์ระหว่างความ

เข้มแข็งของสหภาพแรงงานท่ีลดลงเร่ือยๆ กบัพลงัของสถาบนัแรงงานบางแหง่

สถาบันเช่นคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและแรงงานแห่งชาติควบคุม

มากกวา่สง่เสริมผู้ใช้แรงงาน พวกเขาเป็นสว่นหนึง่ท่ีท�าให้เกิดวิกฤตกิารของการเป็น

ตวัแทนของผู้ใช้แรงงานและสหพนัธ์แหง่ใหมก็่ไมไ่ด้ต้องการสร้างสถาบนัแบบนัน้

ขึน้มาใหม ่ในทางตรงกนัข้าม สหพนัธ์เป็นตวัแทนการร่วมมือของชนชัน้ซึง่เกิดขึน้

ในสถาบนัเหลา่นัน้ สิ่งท่ีสหพนัธ์สนใจคือการเป็นสว่นหนึ่งในท่ีประชมุการเจรจา

เพ่ือตอ่รองให้สมาชิกและนัน่ท�าได้ยากมาก (Faulkner 2559)

“สภาแรงงานแอฟริกาใตส้ัง่หา้มไม่ใหส้หภาพแรงงานลงทะเบียน

กบักรมแรงงาน ตอ้งใชเ้วลามากกว่าสองปีในการลงทะเบียน

เพราะมีขอ้ก�าหนดทีจ่�าเป็นมากมายทีท่�าใหข้ัน้ตอนชา้ลง และ

เราต้องติดต่อฝ่ายการเงินเพือ่ขอค�าสัง่การหกัค่าจ้างซ่ึงต้อง

ใช้เวลามากกว่าหน่ึงปี และคุณยงัต้องเร่ิมต่อสู้เพือ่สิทธิการ

ต่อรองของคณุ ในแอฟริกาใตมี้ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเร่ืองการ

เจรจาทีใ่หบ้ริการแก่สาธารณะจ�านวนเจ็ดแห่งและเราตอ้งขอ

ใหพ้วกเขาแต่ละแห่งยอมรบัเรา ซ่ึงเราก�าลงัอยู่ทีจ่ดุนี ้นายจ้าง 

(รฐั) ปฏิเสธทีจ่ะหกัค่าสมาชิกใหส้หภาพฯ ของเรา พวกเขาขดัขวาง

เสน้เลือดไปหล่อเลี้ยงชีวิตของสหภาพแรงงานและยงัละเมิด

สิทธิตามรฐัธรรมนูญ และเพราะการขดัขวางนีที้ท่�าใหพ้วกเรา

ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของทีป่ระชมุการเจรจาต่อรอง”

(นโตลา่ 2559)
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สว่นกลุม่ท่ีสง่เสริมสหพนัธ์ใหมน่ัน้คดิวา่การสนบัสนนุของสภาแรงงานแอฟริกาใต้

ตอ่พรรคการเมืองท่ีปกครองประเทศท่ีท�าให้สถาบนัตา่งๆ ท่ีท�างานร่วมกบัสหพนัธ์

ต้องปิดตวั การอภิปรายภายในสถาบนั เชน่ ในคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจ

และแรงงานแห่งชาติกลายเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ในขณะท่ีการตดัสินใจ

ทางการเมืองกระท�าในท่ีประชุมพรรคเท่านัน้ นมัซ่าวางแผนท่ีจะน�าอ�านาจเชิง

สถาบนัของตนคืนมา พร้อมกบัสหภาพแรงงานแหง่อ่ืนๆ โดยการสร้างสหพนัธ์ขึน้

มาใหม ่และยงัให้ความสนใจกบัสภาวะการเป็นอิสระของหนว่ยงานด้วย จากการ

ดงึศกัยภาพการเรียนรู้ของทกุฝ่าย นมัซ่าและสหภาพแรงงานแห่งอ่ืนๆ มัน่ใจว่า

เรียนรู้ประสบการณ์ท่ีผ่านมาแล้วและสมาพนัธ์แห่งใหม่นีจ้ะเป็นอิสระจากพรรค 

การเมืองทกุพรรคแต่ยงัคงมีความส�าคญัทางการเมือง (Vavi 2559) สหพนัธ์จะ

เข้าไปเก่ียวข้องกบัการตอ่สู้ทางการเมืองและอาจสนบัสนนุผู้สมคัรอิสระหรือการ

ตัง้หนว่ยการเมือง แตจ่ะยงัคงความเป็นอิสระเอาไว้

ความสามารถในการเรียนรู้ยงัคงเป็นศนูย์กลางการสง่เสริมให้อ�านาจเชิงองค์กร

ของเครือขา่ยตา่งๆ แข็งแกร่งขึน้ผา่นการเคลื่อนไหวและรวบรวมสมาชิกและภาค

สว่นใหม่ๆ  ผู้ ท่ีให้สมัภาษณ์ทกุทา่นเน้นวา่พวกเขาจะต้องรวบรวมสมาชิกสหภาพ-

แรงงานและนกัเคลือ่นไหวเพ่ือเข้าถงึผู้ใช้แรงงานจ�านวน 74 เปอร์เซน็ต์ท่ีไมไ่ด้สงักดั

สหภาพแรงงานใดๆ เลยให้ได้

คณะกรรมการอ�านวยการของสหพันธ์แห่งใหม่พบกันทุกอาทิตย์ตัง้แต่เดือน

สงิหาคม 2559 เป็นต้นมา (Faulkner 2560) มีการจดัประชมุทัว่ไปของสภาผู้น�า

แรงงานทัว่ประเทศและผู้จดัการประชมุกล่าวว่ามีผู้ เข้าร่วมประชมุสงูกว่าท่ีคาด

เสมอ หลกัการหลกัๆ ของหนว่ยงานคือการเป็นอิสระจากพรรคการเมือง การเป็น

ประชาธิปไตย อยูภ่ายใต้การควบคมุของแรงงานและความร่วมมือ ไมใ่ชก่ารแขง่

กนัหาสมาชิกระหวา่งเครือขา่ย สหพนัธ์แหง่ใหมจ่ะเร่ิมด�าเนินการโดยการประชมุ

ยาวสามวนัในเดือนเมษายน 2560 โดยมีจดุประสงค์เพ่ือลงมตหิลกัการการก่อตัง้

สหพนัธ์ การประกาศนโยบายเก่ียวกบัเศรษฐกิจโลกและวิกฤติเร่ืองแรงงาน การ

เลือกตัง้คนท�างานตามโครงสร้างของสหพนัธ์ และการวางแผนเพ่ืองานในอนาคต
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*การจดัตัง้แรงงานในภาคส่วนใหม่ๆ

เม่ือขยายขอบเขตการท�างานแล้ว นมัซา่ยงัเข้าไปจดัตัง้คนงานในภาคอตุสาหกรรม 

ใหม่ๆ เข้าเป็นสมาชิกสหภาพ ตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา ท�าให้นมัซ่ากลายเป็น

สหภาพแรงงานทัว่ไปท่ีท�างานกว้างกวา่เดมิ (Monaisa 2560) การได้รับการยอมรับ

จากท่ีประชมุการเจรจานัน้ไมไ่ด้เกิดขึน้อยา่งรวดเร็ว แตปั่จจบุนันี ้นมัซา่ได้รับการ

ยอมรับจากปิโตรซา่ (PetroSA) ซึง่เป็นบริษัทน�า้มนัธรรมชาตริะดบัชาต ิทรานสเน็ต 

(Transnet) บริษัทของรัฐท่ีรับผิดชอบเร่ืองการขนสง่ สายการบนิแหง่ชาตแิอฟริกาใต้ 

บริษัทขนสง่ทางบกหลายบริษัท และท่ีประชมุในการเจรจาหลายแหง่ ถงึแม้นมัซา่

จะมีสมาชิกหน้าใหม่ๆ  แตส่หภาพฯ ก็ลงทนุกบัทรัพยากรมนษุย์และทรัพยากรวสัดุ

อยา่งมากโดยเฉพาะการสร้างโครงสร้างการท�างานใหมข่องผู้น�าลกูจ้างในโรงงาน

ท่ีเป็นสว่นสง่เสริมวฒันธรรมการท�างานทางการเมืองหวัก้าวหน้าของนมัซา่ ในบริษัท

ขนาดใหญ่เชน่ทรานสเน็ตหรือเอสคอม (Eskom) นนัซา่ได้จดักลุม่ให้พนกังานโดย

ไม่ค�านึงถึงต�าแหน่งของพวกเขา จากพนกังานท�าความสะอาดจนกระทัง่วิศวกร 

การอดัฉีดทรัพยากรเพ่ิมเตมิอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ไปยงัท่ีท�างานของผู้ใช้แรงงานซึง่

เป็นท่ีต้องการมากแตก็่เป็นสถานท่ีซึง่สหภาพฯ มีสว่นร่วมน้อยท่ีสดุ

*นัมซ่าและเยาวชนคนงาน

เพ่ือพยายามเข้าหาผู้ใช้แรงงานหนุม่สาวและนกัเรียนนกัศกึษา นมัซา่ได้มอบงาน

และอาณตัิใหมใ่ห้คณะท�างาน ซึง่เป็นผลมาจากมติการประชมุในปี 2555 ท่ีระบุ

ให้นัมซ่าเปลี่ยนแผนกเยาวชนในองค์กรให้เป็นสภาเยาวชนเพ่ือท�าให้เยาวชน

มีต�าแหนง่แหง่ท่ีท่ีชดัเจนเข้มแขง็ขึน้ และเพ่ือให้แกนน�าเยาวชน ซึง่มีมมุมองในการ

เป็นตวัแทนท่ีดีกว่าเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ การเปลี่ยนแปลงนีต้้องการเป้าหมายการ

ท�างานท่ีชดัเจนของสมาชิกอายนุ้อยและได้รับการยืนยนัจากมติท่ีประชมุปี 2559 

ซึง่ได้ชีว้่าสภาเยาวชนจะเป็นหวัหอกของสหภาพแรงงานในการท�ากิจกรรม สิ่งท่ี

จ�าเป็นในการท�างานอีกอย่างคือการจ้างผู้ ประสานงานระดับชาติในรูปแบบ

พนกังานประจ�า สว่นเร่ืองการรับสมคัรสมาชิกอายนุ้อยนัน้ โปโกเมลา่ เจ้าหน้าท่ี
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จดักิจกรรมของนมัซา่อธิบายวา่ “สภาเยาวชนสร้างผลกระทบเพราะโครงสร้างการ

ท�างานของสภาคือการคดัสมาชิกและการท�ากิจกรรมรณรงค์ และสมาชิกสว่นใหญ่

ของเราอายตุ�่ากว่า 35 ปี” (Polomela 2559) อย่างไรก็ตามเพ่ือเป็นตวัแทนของ

เยาวชนได้อยา่งเตม็ท่ี มตเิป็นเอกฉนัท์โดยทัว่ไปของสภาคือนมัซา่ต้องลงทนุเร่ือง

ทรัพยากรมากกว่านีใ้นการจัดการกับปัญหาคบัข้องใจท่ีผู้ ใช้แรงงานอายุน้อย

จ�านวนมากต้องประสบเม่ือเข้าสูต่ลาดแรงงาน โดยทชาบาลาลา่กลา่วเอาไว้วา่

ขณะนีส้ภาเยาวชนก�าลงัรณรงค์ให้มีการระบกุารท�างานของสภาเข้าไปในญัตติ

ของสหภาพแรงงาน ซึง่ตวัแทนของสภาเยาวชนกล่าวว่าการท�าเช่นนัน้เป็นเร่ือง

จ�าเป็นเพ่ือการได้มาซึง่หลายสิ่ง รวมถึงงบประมาณและการท�าให้โครงสร้างการ

ท�างานเป็นรูปธรรม “พร้อมกบัท�าให้สหภาพแรงงานเป็นท่ีนิยมและเน้นความส�าคญั

ของการรวมกลุ่มผู้ ใช้แรงงาน” สภาเยาวชนมีบทบาทส�าคญัในการเข้าถึงกลุ่ม

นกัศึกษาท่ีเคลื่อนไหวทางสงัคม ปัจจบุนันีน้มัซ่าให้การสนบัสนนุอย่างเปิดเผย

แก่นกัเรียนนกัศกึษาท่ีประท้วงให้รัฐจดัการศกึษาโดยท่ีไม่มีคา่ใช้จ่าย มีคณุภาพ

และเป็นอิสระจากอิทธิพลของผู้ รุกราน โดยคนผิวขาว (decolonized education) 

โดยสเวลินซิมา่ วาวีได้พบปะกบัผู้ประท้วงหลายครัง้ รวมทัง้ในโอกาสพิเศษ เช่น 

การประชุมสนัติภาพท่ีจดัขึน้โดยสหภาพแรงงานนกัวิชาการมหาวิทยาลยัวิทส์ 

“ผู้ใช้แรงงานที่เป็นเยาวชนจ�านวนมากในทุกภาคส่วนของ

เศรษฐกิจเป็นเหยือ่ของการท�างานผ่านตวัแทน และปัญหามกั

เกิดข้ึนพร้อมกบัการลดค่าใชจ่้ายตามหลกัการ “เขา้ทีหลงั ออก

ก่อน” (Last in First out <LIFU>) ซ่ึงหมายความว่าเยาวชน

ตอ้งเป็นกลุ่มแรกๆ ทีถู่กใหอ้อกจากงาน กลุ่มผูใ้ช้แรงงานใน

แอฟริกาใตย้งัคงถูกแบ่งใหท้�างานตามชนชัน้แทนทีจ่ะพยายาม

ด้ินรนลบเร่ืองชนชัน้ออกไปจากระบบ ส่งผลให้เยาวชนที่จบ

การศึกษาลงัลงทีจ่ะเขา้ร่วมสหภาพแรงงาน”

(Tshabalala 2559)
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(หรืออาซาว)ู ในวนัท่ี 19 ตลุาคม 2559 และในท่ีประชมุซึง่ไมเ่ป็นทางการอีกหลาย

ครัง้ (Faulkner 2559) ผู้น�านกัเรียนนกัศกึษาได้เข้ามาเก่ียวข้องกบังานของนมัซา่

ในหลายขัน้ตอน รวมทัง้การได้รับเชิญไปท่ีโรงเรียนการเมืองของนมัซ่าในเดือน

ตลุาคม 2559 และสหภาพฯ ยงัวางกรอบการตอ่สู้ของพวกเขาเทียบเทา่การตอ่สู้

ของผู้ใช้แรงงาน ท�าให้มีความเป็นหนึง่เดียวและปทูางท่ีนา่จะท�าให้ได้มาซึง่อ�านาจ

เชิงสงัคม

อ�านาจเชงิสังคม

นอกจากอ�านาจเชิงองค์กรแล้ว นมัซา่ยงัเน้นการสง่เสริมทรัพยากรอ�านาจเชิงสงัคม

ให้แข็งแกร่งขึน้ด้วย มีการริเร่ิมโครงการจ�านวนหนึ่งในเวลาสามปีท่ีผ่านมาซึ่ง

สมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ คือความพยายามของนัมซ่าในการก่อตัง้

ขบวนการแนวร่วม การปรากฏตวัในสื่อ และความสมัพนัธ์ของสหภาพฯ กบักลุม่

นกัวิชาการ

*ประสบการณ์ที่หลากหลายเร่ืองการสร้างขบวนการแนวร่วม

ขบวนการแนวร่วมเดิมทีจะเป็นเวทีให้ผู้ ใช้แรงงานและองค์กรชมุชนประสานงาน

ในการต่อสู้ ในช่วงท่ีความสมัพนัธ์ของสภาแรงงานแอฟริกาใต้และองค์กรภาค

ประชาสงัคมไมร่าบร่ืนนกั (ขบวนการแนวร่วม 2557) สภาแรงงานแอฟริกาใต้เคย

สนบัสนนุกลุม่ตา่งๆ เชน่ กลุม่เฝา้ระวงัการคอร์รัปชนั แตเ่ร่ิมระบวุา่พวกเขาเป็นศตัรู

และเป็นพวกต่อต้านพฒันาการหรือเป็นฝ่ายซ้ายสดุโต่ง ในขณะเดียวกนั นมัซ่า

ซึง่ยงัเป็นสมาชิกของสภาแรงงานแอฟริกาใต้กลบัระบวุา่ความสมัพนัธ์ของนมัซา่

กับองค์กรภาคประชาสงัคมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของการท�างานเพ่ือส่งเสริม

อ�านาจเชิงสงัคมของตนให้แข็งแกร่งขึน้ โดยการสร้างการเมืองของชนชัน้แรงงาน

ขึน้ นมัซา่พยายามสานตอ่ความสมัพนัธ์กบัองค์กรบางแห่งบนพืน้ฐานของการมี

จดุมุง่หมายเดียวกนักบัขบวนการแนวร่วม โดยขบวนการแนวร่วมได้รับการมองวา่

เป็นกลุม่คนท�างานหลกัท่ีองค์กรหลากหลายรวมทัง้นมัซา่เข้ามาร่วมท�างานด้วย 
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ทัง้นี ้ในท่ีประชมุเตรียมความพร้อมในการท�างานซึง่จดัขึน้ในเมืองโยฮนัเนสเบิร์ก

ในเดือนธันวาคม 2557 นัน้มีการระบุถึงหลกัการต่างๆ ท่ีควรให้ความส�าคัญ 

เช่น การต่อต้านการเหยียดสีผิว แนวคิดสตรีนิยม การต่อต้านความหวาดกลวั

คนเชือ้ชาติอ่ืน การต่อต้านการเหยียดชนเผ่า การต่อต้านกลุ่มรักร่วมเพศ และ

แนวคิดการรวมชาติแอฟริกัน เป็นต้น ยงัมีเร่ืองส�าคญัอีกหลายเร่ืองท่ียงัไม่ได้

อภิปรายกนัในท่ีประชมุอีก เชน่ การตัง้มัน่กบัโครงการปฏิรูปสงัคม คณุสมบตัขิอง

สมาชิกขบวนการแนวร่วม วา่ควรรับบคุคลทัว่ไปเป็นสมาชิกหรือไม ่หรือรับเพียง

องค์กร รวมทัง้เร่ืองการเข้าร่วมกิจกรรมการเลอืกตัง้ทางการเมือง และความสมัพนัธ์

กบัรัฐบาลท้องถ่ิน เป็นต้น หลงัจากการประชมุเตรียมความพร้อมแล้ว ก็มีการตัง้

ขบวนการแนวร่วมขึน้ทัว่ทัง้ประเทศโดยไม่ราบร่ืนนกั และมีจ�านวนไม่เพียงพอ 

ไวลี่ (2560) กลา่วเอาไว้วา่ประสบการณ์เร่ืองการจดัตัง้ขบวนการแนวร่วมนีแ้สดง

ให้เห็นถึงการสร้างกรอบความคิดท่ีไม่สมบรูณ์และใช้ศกัยภาพขององค์กรท่ียงัมี

ไม่มากพอ นอกจากนี ้ความแตกแยกภายในยงัเป็นสาเหตใุห้การอภิปรายซึง่จะ

น�าไปสูก่ารวางกรอบความคิดและวางยทุธศาสตร์การท�างานอย่างเหมาะสมนัน้ 

ไม่สามารถด�าเนินไปอย่างราบร่ืนได้ ดงัตวัอย่างเช่น การตดัสินใจเร่ืองโครงสร้าง

การท�างานเพ่ือเข้าร่วมการเลือกตัง้ระดบัท้องถ่ินในปี 2558 ไมไ่ด้รับการอภิปราย

ท่ีเพียงพอและมีการแบง่พรรคแบง่พวกท่ีไมเ่อือ้ตอ่การลงมต ิการตดัสนิใจดงักลา่ว

สง่ผลให้นกัเคลื่อนไหวหลายท่านล้มเลิกการท�างาน รวมถึงดิงก้า ซิกิเวบ ูหนึ่งใน

ผู้ ริเร่ิมกิจกรรม นกัเคลื่อนไหวและเจ้าหน้าท่ีอีกหลายท่านตดัสินใจถอนตวัออก

จากกิจกรรมดงักล่าวเช่นกนัเพราะเห็นว่ามีข้อจ�ากดัท่ีไม่สามารถท�าให้พวกเขา

ตัดสินใจได้อย่างมีเสรีภาพแบบประชาธิปไตยได้ การวิจัยเหตุการณ์และการ

อภิปรายสาเหตขุองผลลพัธ์ดงักลา่วเพ่ิมเตมิจงึจ�าเป็นอยา่งย่ิง

ถงึสมาชิกของสหภาพแรงงานจะแสดงความกระตือรือร้นในการท�างานและได้รับ

ความเหน็ใจจากองค์กรภาคประชาสงัคมและกลุม่นกัวิชาการ แตก่ารอภิปรายวา่

ขบวนการแนวร่วมควรต้องท�าเร่ืองใดให้ประสบความส�าเร็จก็ยงัไม่ได้รับค�าตอบ

และท้ายท่ีสดุก็ไมไ่ด้ริเร่ิมโครงการใดๆ เป็นชิน้เป็นอนั ปัญหาการเป็นผู้น�าและการ

เป็นเจ้าของโครงการร่วมกนันัน้แก้ไขได้ยากล�าบากเป็นพิเศษ ในท่ีประชมุเตรียม
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ความพร้อม มีการเสนอช่ือคณะกรรมการการท�างานชัว่คราวขึน้ และปัญหาหลกั

ท่ีเกิดขึน้คือสมาชิกคณะกรรมการดงักลา่วสว่นใหญ่ไม่ได้เป็นตวัแทนจากองค์กร

ชนชัน้แรงงานในชมุชน แตเ่ป็นผู้อ�านวยการหรือพนกังานขององค์กรพฒันาเอกชน 

ผู้น�าท่ีได้รับการเสนอช่ือจ�านวนมากไมเ่คยเข้าร่วมการอภิปรายของคณะกรรมการ

มาก่อน และไม่ได้ร่วมการเคลื่อนไหวในท้องถ่ินด้วยซ�า้ แต่ถึงแม้ผู้ ริเร่ิมโครงการ

บางคนถอนตวัออกจากการท�างานตัง้แตช่่วงต้นของปี 2559 ก็ไมมี่การติดตอ่กบั

กลุม่คนท�างานระดบัปฏิบตัิการอีก แม้ในเวลาท่ีก�าลงัเขียนรายงานฉบบันีอ้ยู่นัน้ 

กลุม่คนท�างานก็ประชมุกนัโดยไมมี่การประสานงานระดบัชาติ นอกจากนี ้นมัซา่

ยงัท�างานหลากหลายทิศทาง เร่ืองท่ีส�าคญัท่ีสดุคือการตอ่สู้กบันโยบายการลดคา่

ใช้จ่ายและการพยายามอยู่ในสภาแรงงานแอฟริกาใต้ต่อไป จึงไม่ได้ลงทนุด้าน

ทรัพยากรอยา่งเพียงพอในการสร้างขบวนการแนวร่วมจากสมาชิกของตน ดงันัน้ 

นอกจากกิจกรรมในระดบัท้องถ่ินในภาคสว่นท่ีพวกเขาเก่ียวข้องมาตัง้แตอ่ดีตแล้ว 

ผู้น�าลกูจ้างในโรงงานจ�านวนมากของนมัซา่ยงัคงไมข้่องเก่ียวกบัโครงการการสร้าง

ขบวนการแนวร่วมดงักลา่ว ในขณะนี ้โครงการเหมือนจะหยดุน่ิงและถงึแม้โครงสร้าง

การท�างานมีความเข้มแข็งระดับสูงแต่ก็ต้องการผู้ น�าเพ่ือวางแผนการเดินไป

ข้างหน้า อยา่งไรก็ตาม การสร้างพนัธมิตรเพ่ือสง่เสริมความแขง็แกร่งให้อ�านาจเชิง

สงัคมจงึยงัคงเป็นงานหลกัของนมัซา่ ดงัท่ีกลา่วถงึในประกาศท่ีประชมุในปี 2559 

(นมัซ่า 2559a) เม่ือคณะกรรมการการท�างานของขบวนการแนวร่วมไม่เป็นรูป

เป็นร่าง นัมซ่าจึงต้องเป็นผู้ ให้พืน้ท่ีส�าหรับการอภิปรายและให้ค�าแนะน�าเร่ือง

การเมือง การพฒันาศกัยภาพในการเป็นตวักลางอาจชว่ยนมัซา่ให้เอาชนะความ

ท้าทายท่ีเกิดขึน้จากการโต้แย้งภายในสหภาพฯ และก่อให้เกิดความสมานฉันท์

ในโครงสร้างการท�างานของขบวนการแนวร่วม

ยุทธศาสตร์ส่ือมวลชน

*สมาชิกใหม่และแรงผลักดนัที่ได้รับอีกครัง้

ถึงแม้นัมซ่าจะไม่ได้รับความสนใจจากสื่อเน่ืองจากออกมาจากสภาแรงงาน
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แอฟริกาใต้แล้ว แตส่หภาพฯ ได้กลบัมามีตวัตนส�าหรับสือ่อีกครัง้ในฐานะกระบอก

เสยีงของผู้ใช้แรงงาน นมัซา่ได้ลงทนุเร่ืองการท�างานอยา่งยืดหยุน่ โดยแตง่ตัง้โฆษก

ของสหภาพฯ คนใหม่และประสานความสมัพนัธ์กับนักวิชาการบางคนเพ่ือให้

พวกเขาสนบัสนนุทีมสื่อของนมัซ่า สหภาพฯ ได้เข้าไปแทรกแซงปัญหาเก่ียวกบั

ผลประโยชน์สว่นรวม มกัพยายามท่ีจะรักษาผลประโยชน์ในแงม่มุของผู้ใช้แรงงาน

โดยเฉพาะ เลขาธิการของนมัซา่ปรากฏตวัในสือ่อยูเ่สมอระหวา่งและหลงัจากการ

ประชมุคณะกรรมการของสหภาพฯ และได้ออกรายการท่ีได้รับความนิยมต่างๆ 

โดยทัว่ไปแล้ว สื่อลงขา่วการประชมุดงักลา่วในแงบ่วก นกัขา่วบางคนแสดงความ

กังวลเร่ืองท่ีสื่อมวลชนไม่ได้รับเชิญให้เข้าฟังการอภิปรายเก่ียวกับงบประมาณ 

แตเ่น่ืองจากพวกเขาไม่ได้เข้ารับฟังเร่ืองงบประมาณเพียงบางเร่ืองเท่านัน้ นมัซา่

จงึอาจพิจารณาด�าเนินยทุธศาสตร์บางข้อเพ่ือปรึกษาปัญหาละเอียดออ่นกบัผู้น�า

ในโรงงานในท่ีประชมุลบั เพ่ือผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดจะสามารถออกความเห็น

และให้ค�าแนะน�าได้อยา่งมีอิสระ

การพยายามสร้างอิทธิพลกบัสาธารณะจากมมุมองของชนชัน้แรงงานให้ได้นัน้ 

นมัซ่าได้เข้าไปแทรกแซงปัญหาหลายประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจของสาธารณะ 

ไมน่านมานี ้พวกเขาออกประกาศเร่ืองผู้ ป่วยจิตเวชจ�านวน 94 คนท่ีเสียชีวิตและ

โยงเร่ืองนีก้บันโยบายเสรีนิยมใหม่ ท่ีสร้างระบบการดแูลสขุภาพสองมาตรฐาน

ท่ีไมเ่ทา่เทียมกนั ในท่ีประชมุทัว่ไปของสหพนัธ์แหง่ใหม ่เออร์วิน จิม เลขาธิการของ

นมัซ่าเน้นความส�าคญัการจดัตัง้แรงงานอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเพ่ือ

ท�าลายวงจรการถกูเอาเปรียบซึง่สง่ผลกระทบกบัผู้ใช้แรงงานทกุคนไมว่า่พวกเขา

จะเป็นคนท้องถ่ินหรือคนต่างชาติ เม่ือมีการกล่าวถึงการประชุมครัง้แรกของ

สหภาพแรงงานเจ้าหน้าท่ีเทศบาลและพนัธมิตรแอฟริกาใต้ท่ีเพ่ิงลงทะเบียนกบั

กระทรวงแรงงาน คาล โคลเต้ รองเลขาธิการของนมัซา่ ได้เน้นย�า้อีกครัง้ถงึความ

ส�าคญัในการสร้างขบวนการแนวร่วมและสหพันธ์แห่งใหม่ท่ีเป็นอิสระแต่ยังมี

อิทธิพลทางการเมือง เขายงัได้ร้องขอให้สหภาพแรงงานเจ้าหน้าท่ีเทศบาลและ

พนัธมิตรแอฟริกาใต้รวมกลุม่ลกูจ้างในเทศบาลทัง้หมดเพ่ือท�าลายตรรกะของทนุ 

(Cloete 2660) สารท่ีนมัซา่สื่อออกไป รวมทัง้การออกสื่อ คือการวิงวอนให้ชนชัน้
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แรงงานรวมตวักนัตอ่ต้านนโยบายเสรีนิยมใหมข่องรัฐบาลและการลงทนุ (Farouk 

2557) เพ่ือตอ่สู้ให้เกิดกฎบตัรเสรีภาพและด�าเนินโครงการตามกฎบตัรเป็นอยา่ง

น้อย เพ่ือสง่เสริมการท�าอตุสาหกรรม และเพ่ือเรียกร้องให้เสาะหาทรัพยากรทาง

เลือกของพลงังานทดแทน

*ความสัมพนัธ์กับนักวชิาการ

เออร์วิน จิม เลขาธิการของนมัซ่ากล่าวในปี 2557 ว่าชนชัน้กลางคือฐานเสียง 

กลยุทธ์และพืน้ท่ีซึ่งทัง้กลุ่มผู้ ใช้แรงงานและกลุ่มทุนก�าลงัแย่งกันสร้างอิทธิพล 

(Farouk 2557) โดยจิมกลา่ววา่กลุม่นกัวิชาการและกลุม่ผู้ มีความรู้โดยมากต้อง

เข้ามาร่วมแก้ปัญหาของผู้ ใช้แรงงานและผู้ ใช้แรงงานเองต้องท�าให้แน่ใจว่าการ

เข้าร่วมแก้ปัญหาดงักลา่วจะช่วยปกปอ้งผลประโยชน์ของคนสว่นใหญ่และท�าให้

สงัคมก้าวหน้าขึน้ สองปีหลงัจากเขียนรายงานฉบบันี ้ความสมัพนัธ์ระหวา่งนมัซา่

และชมุชนนกัวิชาการไม่แน่นแฟ้นในระดบัสงูสดุ ในขณะท่ีนมัซ่าประสานความ

สมัพนัธ์ใหม่ๆ  ท่ีน�ามาซึง่ประโยชน์แก่สหภาพฯ กบันกัวิชาการบางคน นมัซา่ยงัฝาก

ความหวงัเกือบจะทัง้หมดไว้กบับุคลากรภายในสหภาพฯ ในการวิเคราะห์เร่ือง

ทางการเมืองและการให้การศกึษากบัผู้ใช้แรงงาน เป็นเร่ืองท่ีเข้าใจได้วา่สหภาพฯ 

อาจพิจารณาการประสานสมัพนัธ์กบัหน่วยงานตา่งๆ อีกครัง้หลงัจากปัญหาการ

แตกแยกและพลวตัรภายในหน่วยงาน แตก่ารพิจารณาดงักลา่วเกิดขึน้พร้อมกบั

ปฏิสมัพันธ์ท่ีลดลงระหว่างสองฝ่าย และโดยเฉพาะอย่างย่ิงความสมัพันธ์กับ

ภาคสว่นบางภาคสว่นท่ีให้ทนุการศกึษาเร่ืองแรงงานและเศรษฐศาสตร์การเมือง 

การศึกษาเร่ืองแรงงานของคนแอฟริกันมีข้อมูลมากและหลากหลาย และการ

ท�าลายความสมัพนัธ์กบัคนกลุม่นีอ้าจเป็นการท�าลายประวตัศิาสตร์ของนมัซา่ด้วย 

นอกจากนี ้ในขณะท่ีนมัซ่าท�างานเร่ืองเศรษฐศาสตร์การเมืองมาตัง้แต่อดีตทัง้

ระดบัประเทศและระดบัสากล แต่ไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ความสมัพนัธ์ในการท�างาน

ดงักลา่วดเูหมือนจะหายไป

นกัวิชาการหลายคนก็เมินเฉยกบัโครงการของนมัซา่หลงัจากแสดงความกระตือ- 



322

รือร้นในเบือ้งต้น ในวารสารตา่งๆ ของพวกเขาท่ีตีพิมพ์ลา่สดุแสดงความกงัวลเร่ือง

อตัราการเดินหน้าท�าโครงการตามมติท่ีประชมุของนมัซา่ กลา่วคือ ความสมเหตุ

สมผลของแนวคิดมาร์กซิสต์-เลนนินิสต์ท่ีใช้สนับสนุนโครงการ การขาดการมี

สว่นร่วมเร่ืองสิง่แวดล้อม และงบประมาณท่ีตรวจสอบได้ (Bell 2559 Jansen 2559 

Van der Walt 2560) พิลลี่ (2560) กล่าวถึง “การโจมตีท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน” 

ในท่ีประชมุปี 2559 ตอ่นกัวิชาการผู้แสดงตวัอยา่งเปิดเผยวา่ความตงึเครียดจาก

ลทัธิมาร์กซิสต์แตกต่างจากหลกัการท่ีผู้น�าของนัมซ่าน�าไปใช้และแสดงความ

ไมพ่อใจท่ีนมัซา่ไมเ่ป็นกระบอกเสยีงให้คนกลุม่อ่ืนๆ การเข้าไปข้องเก่ียวกบัเนือ้หา

ซึง่เป็นท่ีกงัวลอยูด่งักลา่วอยูน่อกเหนือขอบเขตของรายงานฉบบันี ้อยา่งไรก็ตาม 

เป็นเร่ืองส�าคญัท่ีจะเข้าใจวา่ในขณะนีมี้พืน้ท่ีเพียงเลก็น้อยส�าหรับการร่วมมือกนั

อย่างสร้างสรรค์ของทัง้สองฝ่าย อาจยกค�ากล่าวของเลขาธิการของนมัซ่าในท่ีน่ี

อีกครัง้วา่ เป็นหน้าท่ีของชนชัน้แรงงานและผู้น�าของพวกเขาท่ีต้องเข้าถงึหวัใจและ

จิตใจของนกัวิชาการเพ่ือให้ได้มาซึง่แรงสนบัสนนุโครงการและอิสรภาพของผู้ ใช้

แรงงาน

จากทรัพยากรอ�านาจถงึความสามารถ

การวางกรอบความสามารถการท�างานของนัมซ่าท�าให้พวกเขาชนะการต่อสู้

หลายครัง้และสามารถเพ่ิมอ�านาจเชิงสงัคมได้ นมัซ่ายงัใช้ศกัยภาพในการวาง

กรอบการท�างานเพ่ือโน้มน้าวให้เกิดการอภิปรายสาธารณะเร่ืองท่ีเฉพาะเจาะจง

และน�าเสนอบทบาทของสหภาพแรงงานในฐานะผู้แก้ปัญหา ตวัอยา่งเชน่ ในภาค

อตุสาหกรรมเหลก็กล้า นมัซา่ได้กระตุ้นให้มีการก่อตัง้ความร่วมมือกบันายจ้างเพ่ือ

เรียกร้องให้ภาครัฐเข้าแทรกแซงในอุตสาหกรรมนี ้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง เร่ืองท่ี

ประเทศจีนส่งออกเหล็กกล้าในราคาถกู อนัส่งผลให้สหภาพฯ สามารถเรียกคืน

อ�านาจเชิงสถาบนักลบัมาได้ในระดบัหนึง่เพราะการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีสร้างสรรค์

กบักรมการค้าและอตุสาหกรรม ดงัท่ีจิมได้กลา่วเอาไว้ดงันี ้
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สว่นอ�านาจเชิงองค์กรนัน้ นมัซ่าประสบความส�าเร็จสว่นหนึ่งในการท�าให้จดุยืน

เข้มแขง็ขึน้ โดยในแงห่นึง่ นมัซา่ได้สร้างสหภาพฯ ขึน้มาในฐานะกระบอกเสยีงของ

ผู้ ใช้แรงงานในการอภิปรายสาธารณะ แต่ในอีกแง่หนึ่ง สหภาพฯ ยงัไม่สามารถ

สร้างตวัตนในชุมชนผ่านขบวนการแนวร่วมได้ส�าเร็จ นมัซ่าควรลงทุนเร่ืองการ

พฒันาความสามารถในการเป็นตวักลางและเรียนรู้จากบทเรียนเพ่ือเอาชนะความ

ท้าทายภายในสหภาพฯ และสง่เสริมความเข้มแข็งของอ�านาจเชิงองค์กร

ปัญหาการแตกแยกภายในเป็นฝ่ายตา่งๆ ท่ีตอ่สู้ เชิงอดุมการณ์นัน้ได้ถกูอภิปราย

ไปแล้วโดยพิลลี ่(2560) แจนเซน่ (2559) และบอนด์ (2560) สิง่ส�าคญัคือการส�ารวจ

วิธีการตอ่สู้ เชิงอดุมการณ์และการแบง่พรรคแบง่พวกในฐานะกระบวนการพลวตัร

ซึง่อาจเป็นแหลง่ของความแข็งแกร่งได้ จากการท่ีผู้ เขียนได้เข้าร่วมในขบวนการ

แนวร่วมและจากการสมัภาษณ์พวกเขา พบว่ายงัมีพืน้ท่ีส�าหรับปรับปรุงความ

สมัพนัธ์ท่ีแตกแยก ดงัท่ีแนะน�าโดยโบเซก (2552) วา่การแบง่พรรคแบง่พวกเป็น

“ในแอฟริกาใต ้พวกเราต่อสูจ้ากโรงงานหน่ึงสู่อีกโรงงานหน่ึง

เพือ่ปกปอ้งต�าแหน่งงาน การต่อสูนี้ร้วมไปถึงการบงัคบัรฐับาล

ใหเ้พ่ิมก�าแพงภาษีโดยเฉพาะกบัสินคา้ประมาณ 10 ชนิดใน

อุตสาหกรรมเหล็กกล้า เราเข้าไปร่วมการต่อสู้ครั้งนัน้โดย

พยายามรักษาต�าแหน่งงานจ�านวน 50,000 ต�าแหน่งซ่ึงอาจ

สูญเสียไป โดยเราไดเ้รียกร้องใหร้ฐับาลยืนยนัว่าบริษัทของรฐั

ทัง้หมดจะใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศและยืนยนัว่าเราจะระบุ

เป้าหมายของสินค้าทกุชนิดที่เรามีศกัยภาพในการผลิตด้วย

ตนเอง นมัซ่าได้ท�างานร่วมกบักรมการค้าและอตุสาหกรรม

เพือ่ทบทวนการสนบัสนนุทีมี่ต่อภาคการผลิตรถยนต์ในปัจจบุนั

ในรูปแบบของการด�าเนินโปรแกรมการสนบัสนนุอตุสาหกรรม

การผลิตรถยนต์ดว้ย” 

(Jim 2560)
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เคร่ืองยนต์ส�าหรับการอภิปรายท่ีสร้างสรรค์ได้โดยผ่านการร่วมมือท่ีเรียกวา่ การ

ร่วมมือหลายฝ่าย แต่ในกรณีอ่ืนๆ ความร่วมมืออาจกลายเป็นการแข่งขันและ

น�าไปสู่การผลกัไสฝ่ายท่ีพ่ายแพ้ออกจากความร่วมมือ หรือลดบทบาทพวกเขา 

การลดบทบาทดงักล่าวอาจน�าไปสู่การแตกออกไปเป็นองค์กรต่างๆ เพราะการ

ใสร้่ายและกดข่ีฝ่ังตรงข้ามไม่ให้ออกความเห็นท่ีแตกต่าง ในกรณีของขบวนการ

แนวร่วม โอกาสท่ีจะรวมกลุ่มผู้ มีความคิดแตกต่างกันในการอภิปรายเปิดนัน้

มีจ�ากดั ท�าให้การเผชิญหน้ากนัยงัคงเกิดขึน้ “ใต้ดนิ” และบางครัง้เป็นเร่ืองสว่นตวั 

นอกจากนี ้ผู้ เข้าร่วมการอภิปรายบางคนท่ีได้ถอนตวัออกจากโครงการ เพราะรู้สกึ

ว่าไม่มีโอกาสท่ีแท้จริงท่ีพวกเขาจะสามารถโน้มน้าวผู้ตดัสินใจเร่ืองนโยบายได้ 

ดงันัน้ บทบาทอีกรูปแบบหนึ่งของขบวนการแนวร่วมจึงไม่ได้รับการอธิบายผ่าน

ชอ่งทางการอภิปรายท่ีเหมาะสมแตก่ลบัถกูมองวา่เป็นกลุม่คนท่ีมีความคดิแตกแยก

และต้องลดความส�าคญัลง การแบง่พรรคแบง่พวกไม่สร้างความร่วมมือแตส่ร้าง

การแขง่ขนัระดบัสงูมากกวา่

จุดอ่อนท่ีส�าคัญคือ นัมซ่าไม่เพียงไม่สร้างพืน้ท่ีซึ่งกว้างพอเพ่ือท�าให้เกิดการ

อภิปรายเร่ืองชะตาของขบวนการแนวร่วม แต่คณะกรรมการการท�างานหรือ

หนว่ยงานอ่ืนๆ ยงัไมบ่นัทกึหรือกระจายผลจากการประชมุและการอภิปรายตา่งๆ

ท่ีเกิดขึน้ น่ีเป็นปัญหาหลกัท่ีขดัขวางการทบทวนวา่จะท�าให้ความสามารถในการ

เรียนรู้แข็งแกร่งขึน้และท�างานอยา่งยืดหยุน่ขึน้ได้อยา่งไร ซึง่เป็นเร่ืองจ�าเป็นหาก

ต้องการหลกีเลีย่งความผิดพลาดท่ีคล้ายคลงึกนัไมใ่ห้เกิดขึน้อีกในอนาคต การน�า

ขัน้ตอนการตดัสนิใจของนมัซา่ซึง่ควบคมุโดยผู้ใช้แรงงานและโอนถ่ายการท�างาน

ไปยงัขบวนการแนวร่วมอาจเป็นเส้นทางท่ีท�าให้มีผู้ เข้าร่วมการอภิปรายในระดบั

สงูและมีความสร้างสรรค์ขึน้ได้





บทสรุป
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สามารถกลา่วได้วา่นมัซา่ประสบความส�าเร็จอนัเป็นประวตัศิาสตร์ในการเพ่ิมจ�านวน

สมาชิกในขณะท่ีมีความแตกแยกเร่ืองแรงงานและการลงทนุท่ีไมมี่คณุภาพในการ

ท�ากิจกรรมท่ีมีประโยชน์ รายงานฉบบันีแ้สดงให้เหน็วา่ท่ีเป็นเชน่นัน้สว่นใหญ่แล้ว

เน่ืองจากสหภาพฯ ยึดมั่นในจุดยืนทางการเมืองฝ่ายซ้ายตัง้แต่ปี 2551 และ

แสดงออกในรูปแบบของมตท่ีิประชมุวาระพิเศษในปี 2556

ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจและบริบททางการเมืองท่ีโหดร้ายซึง่ท�าให้อ�านาจเชิง

โครงสร้างของสหภาพแรงงานถูกลดลงไปแต่นัมซ่ายังลงทุนกับเร่ืองการสร้าง

อ�านาจเชิงองค์กรและอ�านาจเชิงสงัคม สามปีแรกของโครงการสร้างแหลง่ทรัพยากร

ใหม่ๆ เหมือนจะด�าเนินไปในทางบวก แต่ในบางภาคส่วน โดยเฉพาะเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องกบัอ�านาจเชิงสงัคม ยงัต้องการความสนใจมากกวา่นี ้นมัซา่ประสบความ

ส�าเร็จในการวางกรอบการท�างานของผู้ใช้แรงงานและตอ่สู้อยา่งแข็งขนัเพ่ือให้ได้

มาซึง่ความสนใจจากสื่อสาธารณะ แตก็่ยงัประสบปัญหาในการก่อตัง้ขบวนการ

แนวร่วมในแง่ความสัมพันธ์กับนักวิชาการและการสูญเสียความร่วมมือจาก

นกัเคลือ่นไหว มีการใช้ศกัยภาพการวางกรอบการท�างานเพ่ือตอ่สู้กบัลทัธิทนุนิยม

แบบเสรีนิยมใหมจ่ากมมุมองของชนชัน้แรงงาน และปัญหาท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจาก

ปัญหาด้านการผลิตได้รับการกล่าวถึง ซึ่งเป็นไปในทิศทางการท�างานท่ีหวงัผล

ทางการเมืองของนมัซา่ตัง้แตอ่ดีตท่ีมุง่เก่ียวข้องกบัการดิน้รนเร่ืองตา่งๆ ในวงกว้าง 

น่ีคือจดุท่ีนมัซา่ประสบความส�าเร็จอยา่งมาก ควรมีการวิจยัตอ่ไปเพ่ือบนัทกึกิจกรรม

ตา่งๆ ท่ีสหภาพฯ ท�าส�าเร็จแล้วซึง่ยงัอยูใ่นระยะตวัออ่นเม่ือการวิจยั (ในรายงาน



328

ฉบบันี)้ เพ่ิงเร่ิมต้น เชน่ ความพยายามเร่ิมขบวนการเพ่ือสร้างสงัคมนิยมขึน้

ยงัคงมีความท้าทายเร่ืองอ่ืนอีก โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการพฒันาขบวนการแนวร่วม

ท่ีประกอบไปด้วยนกัเคลื่อนไหวระดบัรากหญ้าและลกูจ้างอยา่งเต็มรูปแบบ การ

ท�าให้ผู้ มีความรู้เข้าร่วมการท�างานและการเป็นเอกภาพภายในสหภาพแรงงาน 

การทบทวนเร่ืองความส�าคญัของศกัยภาพด้านต่างๆ อาจเป็นประโยชน์เช่นกนั 

อนัดบัแรกคือศกัยภาพการเป็นตวักลางท่ีท�าให้สามารถช่วยให้มีการแสดงความ

คิดเห็นในพืน้ท่ีเปิดได้ การขยายความข้อโต้แย้งต่างๆ ท่ีจะท�าให้การอภิปราย

เกิดประโยชน์มากขึน้และการท�าให้ได้มาซึง่การสนบัสนนุโครงการอยา่งเตม็ก�าลงั

และสม�่าเสมอจากทกุฝักฝ่ายภายในสหภาพแรงงาน อนัดบัสอง นมัซา่อาจรือ้ฟืน้

ศกัยภาพการเรียนรู้ของหนว่ยงานขึน้มาอีกครัง้โดยการน�าบทเรียนในอดีตมาเพ่ิม

พลงัการควบคมุของผู้ใช้แรงงาน ความจริงท่ีวา่นกัวิชาการเคยอยูข้่างเดียวกบัผู้ใช้

แรงงานในภาคสว่นอตุสาหกรรมโลหะมาก่อนอาจช่วยปิดช่องว่างระหว่างนมัซา่

และนกัวิชาการ และขยายการสนบัสนนุโครงการปฏิรูปของสหภาพแรงงานได้

การเสวนาและการประชมุของผู้ ใช้แรงงานท�าให้มีการด�าเนินโครงการตามมติท่ี

ประชมุวาระพิเศษแหง่ชาตใินปี 2556 ถงึแม้จะเกิดความท้าทายจากปัญหาภายใน

หน่วยงานและลกูจ้างอตุสาหกรรมโลหะได้ประสบกบัการใช้ก�าลงัรุนแรง แตส่ิ่งท่ี

เกิดขึน้คือผู้ ใช้แรงงานไม่ตัง้ค�าถามเร่ืองพนัธสญัญาของสหภาพแรงงานในการ

แก้ปัญหาเร่ืองชนชัน้ ตรงกนัข้าม ผู้น�าลกูจ้างในโรงงานและสมาชิกของสหภาพฯ 

คดิวา่นมัซา่คือบ้านของพวกเขาและก�าลงัด�าเนินกิจกรรมตามมตขิองท่ีประชมุเพ่ือ

ท�าตามจดุมุง่หมายในการปลดปลอ่ยชนชัน้แรงงานด้วยความชดัเจนท่ีนา่ช่ืนชม
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เกี่ยวกับผู้เขียนำ

มเิรียม ด ิพอลล่า เป็นผู้สมคัรเข้าเรียนปริญญาเอกท่ีศนูย์เพ่ือการศกึษาเชิงวิจยั

และแรงงาน มหาวิทยาลยัวิทส์ ประเทศแอฟริกาใต้ 



แนำวทางการศึกษาวิเคำราะห์ทรัพยากรอ�นำาจ
ของสหภาพแรงงานำ
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• แปลจากเอกสาร เร่ือง The Power Resources Approach เขียนโดย Stefan 

Schmalz และ Klaus Doerre เป็นสว่นหนึง่ของโครงการ “สหภาพแรงงานในการ

ปฏิรูปองค์กร” (trade unions in transformation) โดย มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 

ประเทศเยอรมนี แปลเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการประชมุวิชาการ เร่ือง “สหภาพ- 

แรงงานในการปฏิรูปองค์กร” วนัท่ี 21-22 มีนาคม 2561 จัดโดยมูลนิธิฟรีดริค 

เอแบร์ท ประเทศสงิคโปร์
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จากงานวิจยัเก่ียวกบัสหภาพแรงงานสากลท�าให้เกิดฉนัทามติว่าการท�างานของ

สหภาพแรงงานต่างๆ นัน้ไม่เพียงต้องตามแนวโน้มทางสงัคมหลกัๆ เพียงอย่าง

เดียว แตย่งัสามารถเลือกด�าเนินงานอย่างมียทุธศาสตร์ได้ตลอดเวลา ทัง้นีมี้งาน

วิจยัสาขาใหม่ซึ่งถกูจดัให้อยู่ภายใต้หวัข้อการศึกษาการฟืน้ฟูแรงงาน (Labour 

Revitalisation Studies) โดยเน้นไปท่ีความสามารถของสหภาพแรงงานในการ

ด�าเนินงานอยา่งมียทุธศาสตร์ (ดตูวัอยา่งได้จาก Voss/Sherman 2543, Frege/

Kelly 2543, Turner 2549, Chun 2552, Levesque/Murray 2556) หวัใจของงาน

วิจยัสาขานี ้คือ ค�าถามท่ีวา่การกระท�าและวิธีการท่ีนา่จะเป็นไปได้แบบไหน ท่ีจะ

ท�าให้สหภาพแรงงานแสดงอ�านาจท่ีมีอยู่ในบริบทต่างๆ ซึ่งพวกเขาต้องเผชิญ 

เพ่ือก�าหนดจดุยืนใหมข่องตนในฐานะองค์กรได้

การอภิปรายหวัข้อนีไ้ด้ก�าหนดรูปร่างของเส้นทางท่ีนกัวิทยาศาสตร์และนกัวิชาการ

ได้เข้ามาข้องเก่ียวกบัประเดน็การฟืน้ฟสูหภาพแรงงานในประเทศเยอรมนีอยา่งมี

นยัส�าคญัเชน่กนั แนวทางการศกึษาวิเคราะห์เชิงทรัพยากรอ�านาจนีไ้ด้น�าไปสูก่าร

ก�าเนิดระเบียบวิจยัแบบใหมข่ึน้ (Brinkman at al. 2551, Gerst et al. 2554; WG 

Strategic Unionism 2556, Lehndorff 2556, Schmalz/Dorre 2557, Schroeder 

2557, Urban 2559) ซึ่งระเบียบวิจยันีต้ัง้อยู่บนสมมตุิฐานพืน้ฐานท่ีว่า ก�าลงั

แรงงานสามารถปกป้องผลประโยชน์ของตนได้โดยการระดมทรัพยากรอ�านาจ

มารวมกนั แม็กซ์ เวเบอร์ ได้ให้ค�าจ�ากดัความของค�าว่าอ�านาจ (power) ไว้ว่า 

“โอกาสใดๆ ก็ตามในความสมัพนัธ์ทางสงัคมซึง่แสดงให้เห็นความประสงค์ของ
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คนๆ หนึ่ง แม้ขณะท่ีเขาก�าลงัเผชิญหน้ากับการต่อต้าน” (Weber 2511: 28) 

ดงันัน้ จงึเป็นท่ีเข้าใจในอนัดบัแรกวา่อ�านาจในท่ีนีห้มายถึงอ�านาจในการกระท�า

เร่ืองบางอยา่ง (มีอ�านาจกระท�า) ไมใ่ชอ่�านาจในการก�าหนดกฎระเบียบตา่งๆ ของ

การกระท�าดงักลา่ว (มีอ�านาจควบคมุ) การใช้อ�านาจมกัฝังตวัอยูใ่นความสมัพนัธ์

ทางสงัคมและความสมัพนัธ์เชิงอ�านาจ ซึง่จริงๆ แล้วมีการใช้อ�านาจท�านองนีอ้ยา่ง

เฉพาะเจาะจงในหลายชว่งของประวตัศิาสตร์เพ่ือเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางสงัคม

ขนาดใหญ่เป็นส�าคญั อยา่งไรก็ตาม เร่ืองท่ีพวกเราใสใ่จในขัน้ต้นนัน้ไมใ่ชโ่ครงสร้าง

ความสมัพนัธ์เชิงอ�านาจในประเภทนี ้แตเ่ป็นเร่ืองความสามารถของผู้ ใช้แรงงาน

ในยืนยนัถงึผลประโยชน์ของตนภายในบริบทกว้างๆ ท่ีเป็นอยู่

ความคิดเร่ืองโครงสร้างและความเก่ียวพนักนัทางอ�านาจนัน้ได้รับการพฒันาขึน้

โดย อิริก โอลิน ไรท์ และ เบเวอร่ี ซิลเวอร์ (Wright 2543, Silver 2546) และได้

กลายเป็นรากฐานของแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ทรัพยากรอ�านาจ เป็นผลให้

ผู้ มีอ�านาจในระดบัสถาบนัและสงัคมเข้าร่วมการอภิปรายระหวา่งนกัวิชาการและ

เจ้าหน้าท่ีระดบัปฏิบตัิงานของสหภาพแรงงานหลงัจากนัน้มาโดยตลอด (Brink-

mann 2551, Dorre 2553, Gerst et al. 2556: 141f, WG SU 2556, cf. Fig. 1) 

จนถงึปัจจบุนันี ้แนวทางการศกึษาวิเคราะห์ ดงักลา่วได้ถกูน�าไปใช้โดยอาศยัพืน้ฐาน

จากประสบการณ์ของกลุม่ประเทศพฒันาแล้ว อยา่งไรก็ตาม ในกลุม่ประเทศก�าลงั

พฒันา/ด้อยพฒันาก็มีการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์นีใ้นกระบวนการสงัคม

บางกรณี (ดตูวัอยา่งได้จาก Melleiro/Steinhilber 2553, Butollo/Luthje 2556, 

Webster/Ludwig 2558) เนือ้หาการวิเคราะห์ต่อไปนีไ้ด้รับการออกแบบขึน้เพ่ือ

แนะน�าพืน้ฐานของแนวทางการศกึษาวิเคราะห์นีแ้ก่ผู้อ่านนานาชาติ พวกเราจะ

วางเค้าโครงของทรัพยากรอ�านาจตา่งๆ ก่อน และจากนัน้จะแสดงความคดิเหน็วา่

จะประยกุต์ใช้แนวทางการศกึษาวิเคราะห์นีใ้นบริบทโลกได้อยา่งไร

อ�านาจเชงิโครงสร้าง (Structural Power)

อ�านาจเชิงโครงสร้าง หมายถงึ จดุยืนของผู้ใช้แรงงานในระบบเศรษฐกิจ (Wright 
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2543: 962, Silver 2546: 13ff) น่ีคือทรัพยากรอ�านาจขัน้ต้น เพราะเหล่าผู้ ใช้

แรงงานและลกูจ้างมีทรัพยากรนีอ้ยู่ ถึงแม้จะไม่มีความเป็นตวัแทนผลประโยชน์

ร่วมกนัก็ตาม อ�านาจดงักลา่วเกิดขึน้จาก “รูปแบบหนึง่ของการพึง่พากนัระหวา่ง

ภาคสว่นทางสงัคมตา่งๆ ภายในสถานท่ีท�างาน”  (Jurgens 2527: 61) และยงัพบ

อ�านาจประเภทนีไ้ด้ในตลาดแรงงานด้วยเชน่กนั อ�านาจเชิงโครงสร้างนีต้้องอาศยั

พลงัในการท�าให้เกิดความป่ันป่วน (อ�านาจในการป่ันกระแสใหม)่ และเหตกุารณ์

ในท�านองเดียวกันท่ีขดัขวางหรือจ�ากัดมลูค่าของเงินทุน (Piven 2551: Ch.2) 

อ�านาจการตอ่รองภายในสถานท่ีท�างานและตลาดแรงงาน คือ อ�านาจเชิงโครงสร้าง

สองรูปแบบท่ีจะกลา่วถงึตอ่ไป

อ�านาจการต่อรองภายในทีท่�างาน ขึน้อยูก่บัสถานะของผู้ใช้แรงงานและลกูจ้างใน

กระบวนการผลติ ซึง่ผู้ใช้แรงงานสามารถน�ามาใช้ได้โดยการปฏิเสธการท�างานตอ่ 

และนอกเหนือจากการประท้วงและนัง่ชุมนุมโดยไม่เคลื่อนไหวแล้ว ยงัมีความ

ขดัแย้งในระบบอตุสาหกรรมซึ่งนบัเป็นรูปแบบท่ีซ่อนเร้นของอ�านาจการต่อรอง

ภายในท่ีท�างาน เชน่ การท�าความเสยีหายแก่เคร่ืองมือในการท�างาน หรือการจงใจ

ท�างานให้ลา่ช้า เป็นต้น (Brinkmann at al 2551: 27) จงึหมายความได้วา่ บางครัง้ 

การใช้อ�านาจรูปแบบนีจ้ะเกิดขึน้อยา่งกระจดักระจายและฉบัพลนั หากผู้ใช้แรงงาน

หยดุงานจะท�าให้ผู้ประกอบการมีคา่ใช้จา่ยจ�านวนมากและบงัคบัให้พวกเขาต้อง

มอบค่าตอบแทนหรือสภาพการท�างานท่ีดีขึน้ให้แก่ผู้ ใช้แรงงาน ผู้ ใช้แรงงานใน

ภาคสว่นอตุสาหกรรมท่ีมีผลติภาพแรงงานสงู และมีกระบวนการผลติท่ีต้องอาศยั

หลายขัน้ตอนร่วมกนั หรืองานในสาขาการสง่ออกท่ีส�าคญัจะมีอ�านาจในการตอ่รอง

ในท่ีท�างานสงูเป็นพิเศษ เน่ืองจากการหยดุการผลิตในท้องถ่ินจะส่งผลกระทบ

รุนแรงไม่เพียงแต่กับงานของผู้ประท้วงนดัหยุดงานเท่านัน้ (Silver 2546: 13) 

อ�านาจการต่อรองภายในท่ีสถานท�างานนัน้เป็นเร่ืองท่ีมีการแข่งขันกันอย่าง

ร้อนแรง อย่างไรก็ตาม กลุ่มเงินทนุพยายามจ�ากดัอ�านาจดงักล่าวโดยการย้าย

สถานประกอบการไปท่ีอ่ืน เปลี่ยนวิธีจดัการการผลติหรือใช้มาตรการการเปลี่ยน

โครงสร้างในหน่วยงาน (Harvey 2533: 96) ในทางตรงกนัข้าม ผู้ ใช้แรงงานมกั

คงอ�านาจของตนเอาไว้โดยการใช้อ�านาจโน้มน้าวในกระบวนการจดัระเบียบองค์กร
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ใหมแ่ละการสร้างนวตักรรม

อ�านาจการตอ่รองภายในท่ีท�างานไมเ่พียงถกูใช้โดยตรงในกระบวนการผลติ แตย่งั

ถกูใช้ในช่วงเวลาอ่ืนๆในวงจรการลงทนุด้วย ตวัอย่างท่ีเห็นได้ คือ ผู้ ใช้แรงงาน 

(เชน่ ในภาคสว่นการขนสง่) จะมีอ�านาจคมุการหมนุเวียน ซึง่จะท�าให้การหมนุเวียน

เงินทนุและแรงงานผา่นเส้นทางการขนสง่หนึง่ๆ หรือการขนสง่สนิค้าผา่นชอ่งทาง 

การกระจายสินค้าช้าลงได้ ลกูจ้างท่ีท�างานในสาขาท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลผู้ ป่วย 

การศกึษา การเลีย้งเดก็ออ่น งานพยาบาลหรือการดแูลบ้านจะสามารถเพ่ิมอ�านาจ

ของตนเองโดยการสกดักัน้ผู้ ท่ีมีความสามารถในสาขาอ่ืนไม่ให้ท�างานในสาขานี ้

และท�าให้พวกเขามีอิทธิพลเหนือภาคสว่นอ่ืนๆในระบบเศรษฐกิจเชน่กนั (Cepok 

2556: 322)

อ�านาจในการตอ่รองในตลาดแรงงาน คือรูปแบบท่ีสองของอ�านาจเชิงโครงสร้าง 

ซึ่งเป็นผลผลิตของตลาดแรงงานท่ีเข้มงวดและท�าให้ผู้ ท่ีมีอ�านาจคือผู้ ท่ีเป็น 

“เจ้าของคณุสมบตัิและทกัษะท่ีหาได้ยากซึง่เป็นท่ีต้องการของนายจ้าง และมีการ

วา่งงานต�า่” และมี “ความสามารถในการถอนตวัออกจากตลาดแรงงานโดยสิน้เชิง

และอาศยัรายได้จากแหลง่อ่ืนๆ” (Silver 2546: 13f.) อ�านาจในการตอ่รองในตลาด

แรงงานได้รับการใช้อยา่งไมเ่อิกเกริกและไมไ่ด้ใช้ทางตรง ลกูจ้างสามารถท�าให้เกิด

คา่ใช้จ่ายพิเศษด้านการฝึกอบรมโดยการเปลี่ยนงาน นายจ้างสามารถปอ้งกนัได้

โดยจ่ายค่าจ้างเพ่ิมขึน้ อ�านาจดังกล่าวมีลักษณะท่ีแตกต่างกันโดยขึน้อยู่กับ

โครงสร้างของตลาดแรงงาน หรืออีกนยัหนึ่งคือการแบ่งก�าลงัแรงงานเป็นส่วนๆ 

ได้แก่ กลุม่แรงงานหลกั กลุม่แรงงานในอาชีพท่ีไมม่ัน่คง กลุม่ท่ีวา่งงานและกลุม่

อ่ืนๆ การแทรกแซงและกฏเกณฑ์ของภาครัฐยงัก�าหนดข้อจ�ากดัของตลาดแรงงาน

ด้าย เชน่ นโยบายการตรวจคนเข้าเมือง ซึง่มีอิทธิพลตอ่อ�านาจการตอ่รองในตลาด

แรงงานของผู้ ใช้แรงงาน (Carr 2511, Silver 2546: 20ff.) ข้อจ�ากดัดงักลา่วมกั

เคร่งครัดมากขึน้โดยใช้ข้อก�าหนดเฉพาะ เช่น ชาติพนัธุ์ และเพศสภาพของผู้ ใช้

แรงงาน อีกนยัหนึ่งคือ ข้อก�าหนดนัน้ท�าให้มีต�าแหน่งงานตัง้แต่เร่ิมแรก ผลลพัธ์

ท่ีเกิดขึน้คือเกิดล�าดบัชัน้สงูต�่าระหว่างกลุ่มผู้ ใช้แรงงานด้วยกนัเอง ล�าดบัชัน้นี ้
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เกิดขึน้เพราะทรัพยากรของผู้ ใช้แรงงานมีหลากหลายระดบั และเพราะข้อจ�ากดั

ของตลาดแรงงานมกัช่วยรองรับความเสี่ยงท่ีจะเกิดจากการท่ีความรู้สกึเป็นหนึง่

เดียวกนัของผู้ ใช้แรงงานท่ีมีตอ่เพ่ือนร่วมงานถกูเปิดออกมา การแบง่แยกจะเห็น

ได้ชดัโดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจนอกระบบในประเทศท่ีก�าลงัพฒันา กล่าวคือ 

ผู้ ใช้แรงงานในพืน้ท่ีนีมี้อ�านาจในการตอ่รองภายในท่ีท�างานและในตลาดแรงงาน

ท่ีจ�ากดั ขณะท่ีผู้ ใช้แรงงานท่ีมีความมัน่ใจและได้รับค่าจ้างท่ีดีกว่าซึ่งท�างานใน

สถานประกอบการของอตุสาหกรรมหลกัๆ มกัอยูใ่นต�าแหนง่ท่ีสามารถเพลดิเพลนิ

กบัสทิธิพิเศษท่ีตนได้รับ

สิ่งท่ีจ�าเป็นในการใช้อ�านาจเชิงโครงสร้างให้ประสบผลส�าเร็จ คือทกัษะในการ

รวมอ�านาจดงักลา่วเข้ากบัความสามารถท่ีเก่ียวข้องของตนเองภายใต้เง่ือนไขเชิง

สถาบนัทัว่ไป และการพฒันายทุธศาสตร์เร่ืองความขดัแย้งและการนดัหยดุงาน

ท่ีมีประสิทธิผล ความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้นัน้สามารถจดัการได้และสามารถน�าไปใช้

อยา่งมีทกัษะ โดยไมค่วรใช้การนดัหยดุงานเป็นอาวธุแบบตามอ�าเภอใจ แตค่วรมี

จดุหมายและใช้อย่างมีประสิทธิผลเหมือนกบั “ดาบท่ีแขวนบนก�าแพง” (Muller-

Jentsch 2540: 212) ท่ีใช้เพ่ือปกปอ้งผลประโยชน์ของลกูจ้าง ในทางประวตัศิาสตร์

นัน้ การหยดุชะงกัและความวุ่นวายท่ีเกิดขึน้ระหว่างการสะสมทนุมกัมีอิทธิพล

ต่ออ�านาจการต่อรองภายในท่ีท�างานและในตลาดแรงงาน (Silver 2548: 13ff., 

Dorre 2553: 873f.) การเร่ิมการผลติสนิค้าจ�านวนมากโดยใช้ระบบสายพาน คือ

ตวัอย่างหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่าผู้ ใช้แรงงานแต่ละคนในภาคอตุสาหกรรมสามารถ

ท�าให้กระบวนการผลิตหยดุชะงกัได้โดยการกดปุ่ มเพียงอนัเดียว ข้อเท็จจริงข้อนี ้

หนนุให้สหภาพแรงงานมีอ�านาจออกมากระท�าการบางอย่าง สหภาพแรงงานใน

สหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปเร่ิมลดลงตัง้แต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา 

เน่ืองจากอ�านาจเชิงโครงสร้างของผู้ ใช้แรงงานลดลงเป็นส่วนใหญ่ ไม่เพียงการ

โยกย้ายสถานประกอบการและการให้ความส�าคญักบัมลูคา่ของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นตวั

ท�าลายอ�านาจการตอ่รองภายในท่ีท�างาน แตน่โยบายเศรษฐกิจท่ีสง่เสริมการผลติ

เพ่ือเพ่ิมขนาดเศรษฐกิจของรัฐบาลตา่งๆ เชน่ รัฐบาลองักฤษของแทต็เชอร์ (2522) 

รัฐบาลอเมริกนัของเรแกน (2524) และรัฐบาลเยอรมนัของโคห์ล (2525) ท่ีด�าเนิน
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นโยบายตามระบอบเสรีนิยมใหม่นัน้ยังท�าให้ผู้คนไม่มีงานท�าเป็นจ�านวนมาก 

ในยคุสมยัทนุนิยมแบบยืดหยุน่นี ้การแบง่ตลาดแรงงานของหลายประเทศออกเป็น

ก�าลงัแรงงานกลุม่หลกัและกลุม่เปราะบางบนชายขอบนัน้มีรอยแยกท่ีลกึกวา่เดมิ 

เม่ือบวกปัญหานีเ้ข้ากบัแนวคิดใหม่ๆ เร่ือง “นโยบายการกระตุ้นตลาดแรงงาน 

(สวสัดิการทีส่่งเสริมใหท้�างาน หรือ workfare)” แล้ว ท�าให้อ�านาจการตอ่รองใน

ตลาดแรงงานของผู้ ใช้แรงงานลดลง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเกิดเหตกุารณ์

ท่ีตอบโต้เร่ืองดงักล่าวได้เกิดขึน้ทัว่โลกเช่นกนั การย้ายสถานประกอบการจาก

ศนูย์กลางทุนนิยมโลกสร้างประโยชน์แก่ประเทศก�าลงัพฒันา (จีน ประเทศใน

ภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เมก็ซโิก) หรือประเทศในเขตยโุรปตะวนัออก ท�าให้

มีผู้ ใช้แรงงานกลุ่มใหม่ท่ีมีอ�านาจการต่อรองภายในท่ีท�างานในระดับสูง การ

เปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ในหลายประเทศ (เยอรมนี ประเทศในภมิูภาค

ยโุรปตะวนัออก รัสเซีย หรือจีน) ยงัน�าไปสูก่ารขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและสง่ผล

ให้ลกูจ้างมีอ�านาจการตอ่รองเพ่ิมมากขึน้

อ�านาจเชงิองค์กร (Associational Power)

อ�านาจเชิงองค์กร เกิดขึน้เพราะ “ผู้ใช้แรงงานรวมตวักนัเพ่ือก่อตัง้สมาคมการเมือง

หรือสหภาพแรงงาน” (Brinkmann/Nachtwey 2553: 25) น่ีเป็นการดงึอ�านาจ

พืน้ฐานของผู้ใช้แรงงานและลกูจ้างและสามารถชดเชยการขาดอ�านาจเชิงโครงสร้าง

ได้ “แตแ่ทนท่ีไมไ่ด้ทัง้หมด” อ�านาจรูปแบบนีต้รงกนัข้ามกบัอ�านาจเชิงโครงสร้าง 

เพราะอ�านาจเชิงองค์กรจะเกิดขึน้ได้ตอ่เม่ือมีกระบวนการสร้างองค์กรและมีกลุม่

ตวัแสดงร่วมกนัซึง่มียทุธศาสตร์ด้านการผลติและการบริหารจดัการ (Silver 2548: 

13ff.) อีริก โอลนิ ไรท์ ได้จ�าแนกความแตกตา่งของเวทีสามแหง่ท่ีผู้ เลน่เหลา่นัน้จะ

มีบทบาทเอาไว้ (Wright 2543: 963f., cf Fig. 2) ได้แก่ หน่ึง ในสถานท่ีท�างาน 

ซึ่งผู้ เล่นจะมีความข้องเก่ียวกบัอ�านาจการต่อรองภายในท่ีท�างาน โดยผู้ เล่นใน

สถานท่ีท�างาน คือกลุ่มแรงงานหรือสภาแรงงานในสถานประกอบการ (work 

council) สอง ในท่ีประชมุเพ่ือการปรึกษาหารือนัน้ ผู้ เลน่หลกัคือสหภาพแรงงาน 

ซึง่มีความข้องเก่ียวอยา่งใกล้ชิดกบัอ�านาจการตอ่รองในตลาดแรงงาน และสดุท้าย 
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ในระบบการเมือง พรรคการเมืองของผู้ใช้แรงงานจะเป็นตวัแทนปกปอ้งผลประโยชน์

ของผู้ใช้แรงงานโดยข้องเก่ียวกบัอ�านาจทางสงัคม ความสมัพนัธ์ระหวา่งคนแตล่ะ

ระดบัอาจเกิดการเปลีย่นแปลงในประวตัศิาสตร์ เชน่ กลุม่แรงงานท่ีกระจดักระจาย

อยู่ในท้องถ่ินอาจมีอิทธิพลมากขึน้ถ้าองค์กรร่มในระดบัชาติอ่อนแอลง เป็นต้น 

นอกจากผู้ เลน่ในระดบัตา่งๆดงักลา่วแล้ว ยงัมีสหภาพแรงงานท่ีอยูใ่นระดบัเหนือ

รัฐชาต ิ(เชน่ องค์กรในรูปแบบ สหภาพสากล) ซึง่ท�างานข้ามรัฐและสนบัสนนุผู้ใช้

แรงงานในทกุประเทศท่ีมีทรัพยากรด้านองค์กรและสถาบนัไมเ่ข้มแข็ง

จ�านวนสมาชิกในองค์กรมกัเป็นตวัชีว้ดัท่ีเช่ือถือได้ในการตดัสนิอ�านาจเชิงองค์กร 

คาร์ล มาร์กซ์ ทราบดีถึงข้อเท็จจริงท่ีว่า “อ�านาจของผู้ ใช้แรงงาน” นัน้ขึน้อยู่กบั 

“จ�านวนของผู้ ใช้แรงงาน” (MECW 16: 196) แม้ว่าความส�าคญัและความเก่ียว

เน่ืองของจ�านวนสมาชิกในสหภาพแรงงานในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป 

แนวโน้มต่อไปนีย้ังคงเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ กล่าวคือ ย่ิงระดบัการเข้าร่วมเป็น

สมาชิกสหภาพแรงงานของภาคอตุสาหกรรมมีมากเท่าใด กลุม่ผู้ ใช้แรงงานก็ย่ิง

เข้มแข็งขึน้เท่านัน้ และย่ิงมีจ�านวนสมาชิกในพรรคการเมืองของคนงานมากขึน้

เท่าใด ความเป็นไปได้ท่ีพวกเขาจะเป็นตวัแทนของผู้ ใช้แรงงานได้อย่างประสบ

ผลส�าเร็จจะสงูขึน้เท่านัน้ สหภาพแรงงานมีบทบาทพิเศษ มีเพียงพวกเขาเท่านัน้

ท่ีสามารถท�าให้เกิดความร่วมมือท่ีครอบคลมุมากกว่าความร่วมมือในท่ีท�างาน

และสามารถเป็นตวัแทนผลประโยชน์ท่ีเป็นอิสระซึง่สามารถช่วยถ่วงดลุกบัความ

อ่อนแอของผู้แทนในระบบการเมืองได้ (Deppe 2522: 192) อ�านาจเชิงองค์กร

ไม่ได้มีพืน้ฐานจากจ�านวนสมาชิกเพียงเท่านัน้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีความส�าคญั

ไมแ่พ้กนั (Levesque/Murray 2553: 336ff.) กลา่วคือ

หน่ึง ทรัพยากรโครงสร้างพืน้ฐาน สหภาพแรงงานต้องการเคร่ืองมือและทรัพยากร

บุคคลในการด�าเนินงาน เคร่ืองมือนัน้หมายถึงความมั่งคัง่ของตวัสหภาพ ซึ่ง

ประกอบไปด้วยอาคารส�าหรับใช้ประชมุและฝึกอบรม ส�านกังาน และรายได้ประจ�า 

รวมถึงเงินกองทุนสะสมส�าหรับนัดหยุดงาน ทรัพยากรบุคคลก็ส�าคัญเช่นกัน 

สหภาพแรงงานไม่เพียงขึน้อยู่กบัการด�าเนินงานของพนกังานท่ีท�างานเต็มเวลา 
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(และบคุลากรท่ีไมต้่องท�างานประจ�า เชน่ สภาแรงงานในสถานประกอบการ หรือ

นกัสหภาพแรงงานในงานผลิตในโรงงาน) แต่ยงัต้องรวมเอาพนกังานท่ีมีทกัษะ

เฉพาะตวัเข้ามาท�างานเพ่ือจะท่ีประสบความส�าเร็จได้ นัน่หมายรวมถงึเจ้าหน้าท่ี

ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน สถาบนัวิจยัทางวิชาการ สถาบนัการศกึษาและ

เหนือสิง่อ่ืนใดคืออาสาสมคัรท่ีมากประสบการณ์และพนกังานประจ�า

สอง ประสทิธิภาพขององค์กรในการใช้อ�านาจเชิงองค์กร การจดัโครงสร้างองค์กร

อยา่งมีประสทิธิภาพนัน้มีความจ�าเป็นเชน่กนั (Behrens at al. 2547) ถ้าองค์กรมี

ประสิทธิภาพ สหภาพแรงงานจะสามารถใช้ทรัพยากรโครงสร้างพืน้ฐานของตน

ได้อย่างมีประสิทธิผลและจดัการกบัข้อพิพาทด้านแรงงานได้ โครงสร้างองค์กร

ท่ีมีประสิทธิภาพนัน้จะแสดงให้เห็นถึงการแบ่งงานกันท�าในองค์กรอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งท�าให้ขัน้ตอนการท�างานเดินหน้าและมีการกระจายทรัพยากร

อยา่งสมเหตสุมผล (ebd.: 125ff)

สาม สมาชิกองค์กร นอกจาก “ความเต็มใจจ่ายค่าสมาชิก” แล้ว สมาชิกของ

สหภาพแรงงานต้องมี “ความเต็มใจในการแสดงออก” และเป็นผู้ เล่นในการ

แสดงออกตา่งๆ เชน่ การนดัหยดุงาน การร่วมรณรงค์และเข้าร่วมในกระบวนการ

อภิปรายภายในองค์กรด้วย (Offe/Wiesenthal 2523: 80) ถ้าพนกังานเต็มเวลา

ขององค์กรไม่ใช่ตวัแทนของคนรากหญ้า อาจเกิดอปุสรรคได้ (Levesque et al. 

2548) การมีสว่นร่วมกบัองค์กรจะเป็นไปได้เม่ือความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัสหภาพ-

แรงงานท่ีขยนัขนัแขง็และสมาชิก “สามญั” ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ “ระบบของความ

คาดหวงัและความส�าเร็จ” ท่ีได้รับการจดัตัง้เป็นอย่างดี (Beaud/Pialoux 2542: 

259) ความสมัพนัธ์ระหวา่งการมีสว่นร่วมของสมาชิกและประสทิธิภาพขององค์กร

ไม่ได้เกิดขึน้ง่ายดายนกั (Voss 2553: 377ff.) ถ้าปราศจากการมีส่วนร่วมอย่าง

แข็งขันแล้ว สหภาพแรงงานจะกลายเป็นองค์กรแบบราชการท่ีมีกฎระเบียบ

มากมาย ในขณะเดียวกนั การมีสว่นร่วมระดบัสงูนัน้ก็เป็นเร่ืองยากท่ีจะรักษาให้

ยัง่ยืนและอาจท�าลายประสทิธิภาพในการด�าเนินงาน
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ส่ี ความสามคัคีภายในองค์กร สดุท้ายแล้วอ�านาจเชิงองค์กรนัน้สร้างได้จากความ

สมานฉนัท์ของสมาชิกในสหภาพแรงงานเอง (Hyman 2539, Levesque/Murray 

2553: 336f.) การด�ารงอยู่ของอตัลกัษณ์ร่วมคือบทบาทหลกัของความสามคัคี 

ซึง่ก่อรูปร่างขึน้จากการรวมตวักนัผ่านเครือข่ายทางสงัคมท่ีเหนียวแน่น เพราะมี

ประสบการณ์ประจ�าวนัและอดุมการณ์พืน้ฐานร่วมกนั ความสามคัคีภายในองค์กร

มีความส�าคญัย่ิงในการท�าให้การจดัการข้อพิพาทประสบผลส�าเร็จ สามารถอยูร่อด

จากสถานการณ์วิกฤติและท�าให้โครงการด้านการเมืองต่างๆ ลลุ่วงไปได้ด้วยดี 

ตัวตนของกลุ่มปัจเจกชนดังกล่าวจะกลายสภาพเป็นตัวตนทางสังคม นั่น

หมายความว่าความสามคัคีในองค์กรไม่เพียงแตเ่พ่ิมมากขึน้โดยอตัโนมตัิเพราะ

การปรากฏตวัของชนชัน้แรงงาน “ท่ีเป็นน�า้หนึง่ใจเดียวกนั” กลุม่ใหม ่แตค่วรมีการ

ด�าเนินงานอยู่ตลอดเวลาผ่านการท�ากิจกรรมและปฏิบตัิการในฐานะการเป็น

องค์กร (Hyman 2539: 8ff.)

การใช้ประโยชน์จากอ�านาจเชิงองค์กรของตนเองให้ได้ผลนัน้ โครงสร้างขององค์กร

ต้องได้รับการปรับปรุงเพ่ือท่ีกิจกรรมขององค์กรจะได้เหมาะสมกับสภาพของ

โครงสร้างท่ีแท้จริงและผลประโยชน์ของสมาชิก ความยืดหยุ่นภายในองค์กร

สามารถท�าได้โดยใช้ยุทธศาสตร์หลากหลาย เช่น การจดัตัง้กลุ่มสมาชิกใหม่ๆ 

การพิจารณาและจดัสรรทรัพยากรอยา่งมีจดุหมาย การเปลีย่นโครงสร้างพนกังาน

เม่ือมีพนกังานรุ่นใหมเ่ข้ามา มีรูปแบบการมีสว่นร่วมใหม่ๆ  ให้สมาชิก หรือการมี 

“ความรู้ใหม”่ (Ganz 2543: 1012) เชน่ ความรู้และทกัษะท่ีเกิดขึน้จากการอยูใ่น

สถานท่ีหนึง่ๆ หรือการด�าเนินชีวิตรูปแบบหนึง่ เป็นต้น

การเสื่อมถอยลงของสหภาพแรงงานในสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยโุรป

หลายประเทศเกิดขึน้เพราะอ�านาจเชิงองค์กรของสหภาพแรงงานลดลงทีละน้อย 

และเหน็ได้ชดัจากจ�านวนสมาชิกท่ีลดลงเร่ือยๆ ซึง่น�าไปสูก่ารหดตวัของทรัพยากร

โครงสร้างพืน้ฐานของสหภาพแรงงาน เม่ือชนชัน้แรงงานกลุ่มดัง้เดิมในประเทศ

อตุสาหกรรมจ�านวนมากหายไป ความสามคัคีเป็นหนึง่เดียวกนัขององค์กรก็ออ่นแอ

ลงด้วย เป็นผลให้สมาชิกจ�านวนมากมีสว่นร่วมอย่างจ�ากดั ช่องว่างของตวัแทน
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กลุม่ผู้ใช้แรงงานตา่งๆ เชน่ กลุม่คนท�างานในอาชีพท่ีไมม่ัน่คง และกลุม่แรงงานหญิง

ท่ีเกิดขึน้จากแนวโน้มทางสงัคมท่ีส�าคญั ได้แก่ การจ้างงานท่ีไม่มัน่คงท่ีเพ่ิมขึน้ 

การท่ีงานในภาคการบริการขยายตวั หรือการท่ีผู้หญิงเข้ามาสูต่ลาดแรงงานมากขึน้ 

ล้วนส่งผลท�าให้เกิดปัญหาดังกล่าวเช่นกัน สหภาพแรงงานต่างๆ ในประเทศ

อุตสาหกรรมเก่าสามารถท้าทายแนวโน้มดงักล่าวได้โดยการเปลี่ยนโครงสร้าง

องค์กรและการเปิดรับสมาชิกกลุม่ใหม ่ในทางตรงกนัข้าม ได้เกิดการเคลื่อนไหว

ใหม่ๆ ของสหภาพแรงงานในประเทศก�าลังพัฒนาตัง้แต่ทศวรรษ 1980 (ใน

ประเทศแอฟริกาใต้ บราซลิ เกาหลีใต้ ประเทศในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เป็นต้น) ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตของภาคอตุสาหกรรมในประเทศ

เหลา่นี ้ท�าให้ผู้ ใช้แรงงานท่ีมีอ�านาจการตอ่รองภายในท่ีท�างานในระดบัสงูเข้ามา

เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน ซึง่คนเหลา่นีจ้ะเข้าไปข้องเก่ียวกบัการเคลือ่นไหว

ทางประชาธิปไตยในเวลาตอ่มา (เชน่ ในบราซลิและแอฟริกาใต้) (Silver 2546: 58ff.)

อ�านาจเชงิสถาบนั (Institutional Power)

อ�านาจเชิงสถาบนัมกัเป็นผลท่ีได้จากการต่อสู้และการเจรจาต่อรอง ซึ่งอยู่บน

พืน้ฐานของอ�านาจเชิงโครงสร้างและอ�านาจเชิงองค์กร สถาบนัประเภทนี ้มีฐานะ

เป็น “อ�านาจในรูปแบบท่ีสอง” ประกอบขึน้มาจาก “อ�านาจในรูปแบบพืน้ฐาน

ทัง้สองท่ีรวมกนัอยา่งแข็งแกร่ง” และมกัสง่ผลให้ฝ่ายทนุยอมออ่นให้ หรือมีความ

พยายามจากฝ่ายทนุในการสร้างความร่วมมือกบัก�าลงัแรงงาน สถาบนัใหม่มกั

ก่อก�าเนิดขึน้หลงัจากวงจรการตอ่สู้และเคลือ่นไหวของผู้ใช้แรงงานจบลง หรือเม่ือ

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง-ทางประวตัิศาสตร์จากอดีต (การปลดปล่อย

ประเทศท่ีเคยถกูล่าอาณานิคม) หรือถกูก่อตัง้ขึน้เม่ือนกัลงทนุต้องพึ่งพาความ

ร่วมมือของผู้ใช้แรงงานในการเคลื่อนไหวอยา่งเตม็ใจ (Ramsay 2520, Schmalz/ 

Weinmann 2556: 77ff.) ธรรมชาตขิองอ�านาจเชิงสถาบนันัน้มีสองด้าน ในขณะท่ี

มนัสามารถท�าให้สหภาพแรงงานได้รับสทิธิท่ีต้องการในหลายโอกาสแล้ว ในขณะ

เดียวกันมันก็สกัดกัน้อ�านาจของสหภาพแรงงานในการปฏิบตัิการด้วย ความ

สมัพนัธ์ระหวา่งการได้รับสิทธิโดยชอบธรรมและการถกูปลดสิทธิประโยชน์ในท่ีนี ้
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มกัเป็นผลลพัธ์ท่ีเกิดจากความสมดลุย์ระหวา่งเงินทนุและแรงงานอนัเป็นเอกลกัษณ์ 

ซึง่ความสมัพนัธ์ดงักลา่วถกูท�าให้มัน่คงโดยสถาบนัตา่งๆ ท่ีมีการตดัสนิใจร่วมกนั 

(Poulantzas 2521: 154ff.) มีสถาบนัหลากหลายท่ีก่อตัง้ขึน้จากการตอ่สู้และการ

ท�าข้อตกลงในเร่ืองท่ีเคยเกิดขึน้ในระบบแรงงานสมัพนัธ์ระดบัชาต ิและยงัคงมีให้

เหน็ในปัจจบุนั เชน่ ตวัแทนรักษาผลประโยชน์ท่ีควบคูก่นัในเยอรมนี (สภาแรงงาน 

หรือคณะกรรมการลกูจ้างในระดบัสถานประกอบการ และสหภาพแรงงานท่ีท�างาน

ในระดบัภาคอตุสาหกรรม) ท่ีก่อตัง้ขึน้จากการประนีประนอมระหวา่งชนชัน้ตา่งๆ 

ในชว่งหลงัสงคราม ขณะท่ีการนดัหยดุงานครัง้ใหญ่ๆ ในฝร่ังเศสในปัจจบุนัยงัคง

ให้ความรู้สึกถึงกฎระเบียบของรัฐซึ่งเป็นจุดส�าคัญในประวัติศาสตร์ (Artus/

Holland 2556: 135ff.) ธรรมชาติสองด้านของอ�านาจเชิงสถาบนันีท้�าให้การ

ปรองดองกนัของ “สองโฉมหน้าของลทัธิสหภาพ” เป็นเร่ืองท้าทาย (Webster 2531) 

โฉมหน้าแรกของอ�านาจเชิงสถาบนั คือการมุ่งความส�าคญัไปยงัชนชัน้รากหญ้า

และการเคลื่อนไหวเพ่ือปกปอ้งผลประโยชน์ของพวกเขา และโฉมหน้าท่ีสอง คือ

การเป็นตวัแทนเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของสถาบนั หรือเป็นตวักลางไกล่เกลี่ย

ระหว่าง “เหตผุลของสมาชิก” กบั “เหตผุลท่ีมีอิทธิพล” (cf Schmitter/Streeck 

2524) ท้ายท่ีสดุแล้ว การใช้อ�านาจดงักลา่วขึน้อยู่กบัความสามารถของสถาบนั

ของแตล่ะฝ่ายในการโน้มน้าวและใช้มาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยู ่ขณะเดียวกนัก็

คงความเป็นอิสระทางการเมืองเอาไว้

ถ้าไมส่ามารถใช้อ�านาจเชิงสถาบนัให้ประสบผลส�าเร็จ จะเกิดความเสีย่งได้หลาย

กรณี เชน่ การเกิดชอ่งวา่งในการเป็นตวัแทน หรือการสญูเสยีอิทธิพลเหนือการเมือง

ขณะนัน้ การยงัคงการตอ่ต้านเร่ืองชนชัน้น�าไปสู ่“การแยกตวัเชิงสถาบนั” (Dahren-

dorf 2502: 268) ของสหภาพแรงงาน ซึง่หมายความวา่ความขดัแย้งตา่งๆ ถกูแยก

ออกจากเร่ืองทางการเมือง ก�าจดัออกจากพืน้ท่ีทางเศรษฐกิจและได้รับการจดัการ

เป็นการภายในของสถาบนัหนึง่ๆ  การกระท�าเชน่นีท้�าให้เกิดกิจวตัรท่ีเฉพาะเจาะจง

ของผู้ เลน่กลุม่หนึง่ เชน่ สหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้างและสภาแรงงานในสถาน

ประกอบการกลุ่มต่างๆ โดยอาศยัประเภทของกฏเกณฑ์ของสถาบนัเป็นส�าคญั 

(Muller-Jentsch 2540) ความจริงแล้ว สถาบนัคือผู้ค�า้ประกนัท่ีถกูกฎหมายใชห่รือไม ่
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(เชน่ เสรีภาพในการสมาคม หรือสทิธิในการนดัหยดุงาน) หรือเป็นกรอบการท�างาน

เชิงสถาบนัท่ีถกูกฎหมาย (เชน่ ศาลแรงงาน) เป็นสถาบนัท่ีมีความสามารถในเร่ือง

นโยบายใดๆ (เชน่ นโยบายทางเศรษฐกิจ ตลาดแรงงาน) นโยบายการเจรจาตอ่รอง

ร่วมหรือการเป็นตวัแทนสถานประกอบการ (เชน่ การตดัสนิใจร่วมกนั สขุภาพและ

ความปลอดภยั) แตเ่ร่ืองท่ีชดัเจน คือ การจดัตัง้สถาบนัท่ีเกิดขึน้จากความขดัแย้ง

ของชนชัน้จะเกิดขึน้พร้อมๆ กบักฎหมาย (เชน่ กฎหมายพืน้ฐานหรือรัฐธรรมนญู

ของเยอรมนี) และมีระดบัต่างๆ กัน ซึ่งแต่ละระดบัเป็นศนูย์รวมทรัพยากรของ

อ�านาจเชิงสถาบัน น่ีคือระดับท่ีมีการใช้อ�านาจเชิงองค์กรและท�าให้เกิดการ

ประนีประนอมทางชนชัน้ (Wright 2543: 963) ได้แก่ (ก) ระบบการเมือง (ข) พืน้ท่ี

การเจรจาตอ่รองร่วม และ (ค) สถานประกอบการ นอกจากนี ้ทรัพยากรอ�านาจเชิง

สถาบนัได้รับการพฒันาในระดบัเหนือรัฐชาติ ตวัอย่างเช่น มาตรฐานด้านสงัคม

และแรงงานท่ีองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ได้ก�าหนดเอาไว้ ซึง่มีบทบาท

ในการจัดการกรณีพิพาทในระดบัชาติ ตวัแสดงท่ีเป็นสหภาพแรงงานระหว่าง

ประเทศมกัมุง่ท่ีจะระดมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเชิงสถาบนัในหลากหลาย

ระดบัตา่งๆ กนั

ลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของอ�านาจเชิงสถาบัน คือความคงอยู่ไม่ว่าเวลาจะ

ผ่านไปแค่ไหน อ�านาจนีฝั้งรากอยู่ในความจริงท่ีว่าสถาบันต่างๆ ได้ปูพืน้การ

ประนีประนอมทางสังคมในระดับพืน้ฐานเอาไว้แล้ว ซึ่งคงอยู่เหนือวงจรทาง

เศรษฐกิจและการเปลีย่นแปลงทางการเมืองระยะสัน้ สหภาพแรงงานยงัคงสามารถ

ใช้ทรัพยากรอ�านาจเชิงสถาบนัได้หากอ�านาจเชิงองค์กรและอ�านาจเชิงโครงสร้าง

ของตนลดลง ค�าถามส�าคญัข้อหนึ่ง คือ ทรัพยากรเชิงสถาบนัมีเสถียรภาพมาก

ขนาดไหน ระยะเวลากวา่ท่ีทรัพยากรจะหมดลงนัน้แตกตา่งกนัไป กลา่วคือ บางครัง้

ทรัพยากรมีจ�านวนมากมหาศาล ตวัอยา่งเชน่ เสรีภาพในการสมาคม เพราะได้รับ

การพิจารณาว่าเป็นสิทธิพิเศษท่ีแตะต้องไม่ได้ตามหลกัการของกฎหมายสงูสดุ 

หรือ ได้รับการบญัญตัไิว้ในระบอบการปกครองเหนือรัฐชาต ิ(เชน่ กฎหมายสหภาพ

ยุโรป) ทรัพยากรเชิงสถาบนัอ่ืนๆ ก็มีความมั่นคงมากเช่นกัน ถ้ามีการตราขึน้

เป็นกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึน้ได้ต่อเม่ือผ่านความเห็นชอบของ
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รัฐสภาและขัน้ตอนทางกฎหมายแล้วเทา่นัน้ อยา่งไรก็ตาม มีข้อตกลงบางอยา่งท่ี

เปราะบาง นัน่คือ พนัธมิตรเชิงธุรกิจหลายแห่งเกิดขึน้โดยมีพืน้ฐานจากขัน้ตอน

การเจรจาทางสถาบนั (ไตรภาคี) ซึ่งพนัธมิตรนัน้สามารถสิน้สดุลงได้โดยง่าย 

(Haipeter 2555: 117f.) ดงันัน้ อ�านาจเชิงสถาบนัจึงไม่คงอยู่ตลอดไป และมนั

ออ่นแอลงได้จากเหตผุลสามประการ

(1) เง่ือนไขทางเศรษฐกิจท่ีเป็นพืน้ฐานอยู ่ กลา่วคือ การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจ

สง่ผลกระทบตอ่ทรัพยากรอ�านาจเชิงสถาบนัเชน่กนั การให้ความส�าคญัไปท่ีมลูคา่

ผู้ ถือหุ้นและการโยกย้ายสถานประกอบเป็นการท�าลายอ�านาจการตอ่รองภายใน

ท่ีท�างานของผู้ ใช้แรงงานและมีสว่นท�าให้สภาแรงงานในสถานประกอบการ ต้อง

ไกลเ่กลีย่เร่ืองการลดคา่จ้างและการลดต�าแหนง่งานเม่ือเกิดสถานการณ์เชน่นีข้ึน้ 

(Massa-Wirth 2550)

(2) พฤติกรรมของฝ่ายทุน กล่าวคือ เพ่ือด�าเนินการตามขัน้ตอนของสถาบัน 

สหภาพแรงงานต้องได้รับการยอมรับจากสมาคมของฝ่ายทนุและรัฐบาลวา่มีฐานะ

เป็นตวัแทนผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของลกูจ้าง ซึง่หมายความวา่ ถ้าอ�านาจเชิงองค์กร

ลดลง ทัง้สองฝ่ายก็จะถอนตวัออกมาจากขัน้ตอนการเจรจา หรือสถาบนัอาจยงั

คงอยู ่แตมี่ฐานะเป็นพิธีกรรมอยา่งหนึง่เทา่นัน้ (Ramsay 2520: 488)

(3) การโจมตีอ�านาจเชิงสถาบนั กลา่วคือ หากเกิดการโจมตีอ�านาจเชิงสถาบนั จะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงของพืน้ฐานอ�านาจของผู้ ใช้แรงงาน ตวัอย่างท่ีรู้จกักนัดี คือ

แนวคดิของแทตเชอร์ ซึง่กดักร่อนกฏหมายแรงงานของประเทศองักฤษจนถงึระดบั

ท่ีองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) เรียกเหตกุารณ์ตอนนัน้วา่ “การจ�ากดัสทิธิ

นดัหยดุงานของผู้ใช้แรงงาน” 

อยา่งไรก็ตาม อ�านาจเชิงสถาบนัยงัคงแข็งแกร่งในหลายประเทศ กรณีของประเทศ

เยอรมนีนัน้ จากมมุมองอยา่งเป็นทางการ มีลกัษณะตามข้อเทจ็จริงวา่โครงสร้าง

ทางสถาบนัยงัคงอยูเ่ป็นสว่นใหญ่ แตน่บัตัง้แตท่ศวรรษ 1980 เง่ือนไขทางเศรษฐกิจ
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พืน้ฐานและพฤติกรรมของฝ่ายทนุได้เปลี่ยนแปลงไป อ�านาจการต่อรองภายใน

ท่ีท�างานและอ�านาจเชิงองค์กรของผู้ ใช้แรงงานท่ีลดลง มีส่วนต่อการกัดกร่อน

โครงสร้างเชิงสถาบนัของการเป็นตวัแทนปกปอ้งผลประโยชน์ทัง้สองด้าน สง่ผลให้

กระบวนการเจรจาต่อรองระหว่างฝ่ายทุนและแรงงานไม่สมดุลมากขึน้เร่ือยๆ 

(Dorre 2553: 894ff.) ในทางตรงกนัข้าม เป็นเร่ืองยากท่ีจะสร้างทรัพยากรอ�านาจ

เชิงสถาบนัใหม ่ดงัเชน่ในยคุรัฐบาลฝ่ายกลาง-ซ้าย ของประธานาธิบดี “ลลูา่” เดอ 

ซลิวา และประธานาธิบดีรูสเซฟ ประเทศบราซลิ ท่ีเกิดความไมร่าบร่ืนในการปฏิรูป 

กฏหมายแรงงานพืน้ฐานซึ่งใช้กันมาแล้วประมาณ 70 ปี แต่ก็มีเหตุการณ์เชิง

ประวตัิศาสตร์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรง กล่าวคือ ในช่วง

วิกฤตการณ์เงินยูโร มีการน�านโยบายการอดออมท่ีเข้มงวดมาใช้ทั่วทัง้ระดับ

สหภาพยโุรป โดยเฉพาะอย่างย่ิงในยโุรปตอนใต้ท่ีใช้นโยบายนีค้วบคู่ไปกบัการ

แทรกแซงความเป็นอิสระในการเจรจาต่อรองร่วม การปฏิรูปตลาดแรงงาน และ

การจ�ากดัสทิธิของผู้ใช้แรงงาน (Schulten/Muller 2556)

อ�านาจทางสังคม (Social Power)

ในมมุมองของสหภาพแรงงาน อ�านาจทางสงัคมหมายถึงอิสระในการแสดงออก

ซึง่เกิดขึน้จากความร่วมมือกบักลุม่และองค์กรทางสงัคมตา่งๆ และหมายถงึการท่ี

สงัคมสนบัสนุนความต้องการของสหภาพแรงงาน การใช้อ�านาจทางสงัคมนัน้

ส�าคัญย่ิงต่อค�าถามเร่ืองความสามารถในการแสดงอ�านาจน�า หรือการท�าให้

โครงการทางการเมืองของสหภาพแรงงานขยายสูส่งัคมทัว่ไป ในทา่มกลางโครงการ

ของกลุ่มอ่ืนๆท่ีมีอ�านาจเหนือกว่า เพ่ือท�าให้สงัคมทัง้มวลยอมรับโครงการของ

สหภาพแรงงานวา่เป็นของตน  ซึง่จะสง่ผลให้สหภาพแรงงานก้าวออกจากระดบั

สถานประกอบการ และเปิดกว้างออกสู่สงัคมแวดล้อมอนัเป็นสนามรบ (Ganz 

2543: 146f, Levesque/Murray 2556) 

อ�านาจทางสงัคมมาจากสองแหลง่ กลา่วคือ อ�านาจจากความร่วมมือและอ�านาจ

ทางอ้อม แหล่งอ�านาจทัง้สองจะส่งเสริมกันและกัน อ�านาจจากความร่วมมือ 
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หมายถึง การมีเครือข่ายกบัผู้ เล่นในสงัคมกลุ่มอ่ืนๆ ท่ีน�ามาใช้งานได้ทนัทีและ

สามารถน�าความร่วมมือมาท�าการเคลื่อนไหวและการรณรงค์เร่ืองต่างๆ (Frege 

et al. 2547: 137ff., Turner 2549, Levesque/Murray 2553: 344) ซึง่เป็นความ

ร่วมมือของกลุ่มท่ีมีจดุมุ่งหมายเหมือนกนัและมีพนัธสญัญาร่วมกนั พลงัความ

ร่วมมือนัน้จึงมีพืน้ฐานจากการกระตุ้ นอ�านาจเชิงองค์กรของตนโดยการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรของผู้ เลน่คนอ่ืนๆ หรือเกิดจากท่ีสหภาพแรงงานได้รับการ

สนับสนุนจากผู้ เล่นเหล่านี ้ มีข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซึ่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรระบุว่า

ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม องค์กรทางสงัคม องค์กรพฒันาเอกชนหรือเอน็จีโอ 

นกัศกึษาหรือโบสถ์ คือพนัธมิตรของสหภาพแรงงานท่ีเหน็ได้ทัว่ไป (Frege et al. 

2547: 151, Milkman et al. 2553) อยา่งไรก็ตาม การเป็นพนัธมิตรกนันัน้จะเกิด

ขึน้ได้ตอ่เม่ือมี ผูส้ร้างสะพานเชือ่ม (Brecher/Costello 2534, Rose 2543: 167ff.) 

ซึ่งหมายถึงคนท่ีมีรากฐานอยู่ทัง้ในสหภาพแรงงานและบริบทท่ีไม่ใช่สหภาพ-

แรงงานอย่างเท่าเทียมกนั และพนัธมิตรจะต้องไม่เลือกท่ีจะให้ความร่วมมือใน

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง หรือร่วมมือกนัเป็นครัง้คราวเท่านัน้ อ�านาจจากความร่วมมือ

สามารถใช้จดัการกบัข้อพิพาทในสถานประกอบการโดยท�าให้ได้รับการสนบัสนนุ

จากผู้ใช้แรงงานท่ีเก่ียวข้องกบัข้อพิพาทในระดบัท้องถ่ิน การประท้วงและการริเร่ิม

ท�าอะไรบางอย่างร่วมกนัสามารถท�าให้สหภาพแรงงานสร้างแรงกดดนัในระบบ

การเมืองได้ด้วย ความร่วมมือประเภทนีมี้ตัง้แตก่ารรวมตวักนัของพนัธมิตรท้องถ่ิน

เพ่ือตอ่ต้านการแปรรูปกิจการน�า้ประปาเป็นของเอกชน จนกระทัง่การประท้วงข้าม

ชาตขิองเครือขา่ยตา่งๆ เพ่ือตอ่ต้านการค้าเสรีและข้อตกลงในการลงทนุ

การใช้อ�านาจทางสังคมท่ีมีประสิทธิผลนัน้ยังสามารถท�าได้โดย “การเข้าไป

แทรกแซงในการอภิปรายสาธารณะเร่ืองโครงสร้างอ�านาจน�าท่ีถกูฝังรากมาตัง้แต่

อดีต” (Urban 2556:22) และต้องท�าเช่นนัน้เพ่ือยึดครองบทบาทของผู้น�าทาง

ความคดิในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัสหภาพแรงงาน การมีอ�านาจทางอ้อมในระดบั

สงูนัน้ขึน้อยู่กับเง่ือนไขหลายประการ อ�านาจดงักล่าวเกิดขึน้จากประเด็นของ

สหภาพแรงงานท่ีสาธารณชนได้รับรู้ และอ�านาจนีจ้ะเกิดขึน้ได้ “หากผู้ใช้แรงงาน

รู้สกึวา่ถกูปฏิบตัอิยา่งไมย่ตุธิรรมและคนสว่นใหญ่ในสงัคมมีความคดิตอ่การปฏิบตัิ
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นัน้ในท�านองเดียวกนั” (Haug 2552: 890) ถ้าความคดิเชิงคณุธรรม เร่ือง ความ

ชอบธรรม หรือ “เศรษฐกิจคณุธรรม (moral economy)”  (Thompson 2514: 76) 

เสื่อมถอยลง สหภาพแรงงานต่างๆก็สามารถสร้างแรงกดดนัสาธารณะได้ โดย

การประนามความอยตุิธรรมในเร่ืองท่ีสหภาพแรงงานก�าลงัตอ่สู้ เพ่ือระบวุา่สภาพ

การจ้างงานแบบไหนท่ีไมมี่ความยตุธิรรม (Chun 2552: 13ff.) น่ีจะท�าให้พวกเขา

มีอิทธิพลเหนือกวา่บรรทดัฐานน�าในเวลานัน้

อยา่งไรก็ตาม อ�านาจทางอ้อมของสหภาพแรงงานจะมีประสทิธิผลก็ตอ่เม่ือได้รับ

การใช้อยา่งสอดคล้องกบัความเห็นน�าเร่ืองคณุธรรม คณุธรรมดงักลา่วได้รับการ

พัฒนามาจากประวัติศาสตร์และฝังตัวอยู่ในความคิดประจ�าวันผ่านเร่ืองเล่า 

ต�านานและความเช่ือต่างๆ สหภาพแรงงานจึงมีทรัพยากรเชิงเร่ืองเล่าท่ีเฉพาะ

เจาะจงซึ่งสามารถน�าไปใช้เป็นอ�านาจทางอ้อมได้ (Levesque/Murray 2553: 

339f., 2556) คุณธรรมนัน้มักเก่ียวข้องกับการต่อสู้และมาตรฐานท่ีฝังรากลึก

ในจิตส�านึกของคนในสงัคม ทรัพยากรเชิงเร่ืองเลา่อาจแตกต่างกนัไปตามความ

ชดัเจนด้านบริบทเชิงองค์กรและวฒันธรรมในเร่ืองนัน้ๆ เหน็ได้จากการตอ่ต้านการ

แบง่แยกสผิีว (Apartheid) ในแอฟริกาใต้จนกระทัง่การตอ่ต้าน “ยคุทอง” ของ ลทัธิ

ฟอร์ด (Fordism) ซึง่ความสมัพนัธ์และการกลา่วอ้างถงึเร่ืองราวดงักลา่วสามารถ

สร้างขึน้มาให้เป็นการเมืองเร่ืองความรู้สกึเก่ียวกบัการปฏิบตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรม

ย่ิงกวา่นัน้ สหภาพแรงงานตา่งๆ ยงัจ�าเป็นต้องมีรูปแบบการแปลความท่ีนา่เช่ือถือ

หรือ “การจดักรอบ” และมีทางออกของปัญหาและเสนอทางออกนัน้ๆ แก่สาธารณชน

ได้ การแปลความและทางออกมกัย้อนกลบัไปท่ีความส�าเร็จท่ีสหภาพแรงงาน

ได้รับผ่านการท�างานของพวกเขา ความสามารถในการแก้ปัญหาของสหภาพ-

แรงงานนัน้มีความส�าคญัเพ่ือท่ีพวกเขาจะน�าทรัพยากรเชิงเร่ืองเลา่ของตนมาใช้

ประโยชน์ได้ตัง้แตแ่รก หากท�าไมไ่ด้ องค์กรจะขาดความนา่เช่ือถือ ความสามารถ

ด้านนีมี้สว่นฟืน้ฟทูรัพยากรเชิงเร่ืองเลา่ให้มีมากขึน้ ซึง่หากไม่มีทรัพยากรนีแ้ล้ว 

พวกเขาจะขาดอ�านาจการระดมก�าลงัและจะถกูมองวา่เป็นองค์กร “เชยๆ” เทา่นัน้ 

ท้ายท่ีสดุแล้วจะท�าให้สหภาพแรงงานสญูเสียความนา่ดงึดดูใจไป ความสามารถ
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ในการแก้ปัญหาท่ีโดดเดน่จะมีสว่นท�าให้ฝ่ายท่ีมีความคดิทางการเมืองในทางตรง

กนัข้ามยอมรับสหภาพแรงงานในฐานะหุ้นสว่นในการเจรจาตอ่รอง หรืออาจกลวั

เกรงพวกเขาในฐานะปรปักษ์ในเวทีการเมือง การรับรู้ของสาธารณชนท่ีมีต่อ

สหภาพแรงงานจงึเป็นกญุแจส�าคญั หากผู้คนทัว่ไปมองพวกเขาเป็นผู้พิทกัษ์ความ

ยตุธิรรม อิทธิพลทางสงัคมของสหภาพแรงงานจะเพ่ิมขึน้ ดงันัน้ อ�านาจทางอ้อม

จึงเกิดขึน้จากรูปแบบการแปลความหรือการ “จดักรอบ” ปัญหาท่ีก�าลงัเกิดขึน้ 

ความสามารถในการจดักรอบปัญหาตา่งๆ คือการพฒันาและใช้อ�านาจทางสงัคม

ขององค์กรอย่างมียุทธศาสตร์และอย่างฉลาดหลกัแหลม ซึ่งหมายถึงการริเร่ิม

กิจกรรมหนึง่ๆ ให้ถกูเวลาและเลือกประเด็นท่ีถกูต้องเพ่ืออภิปรายทางสงัคมและ

เคลื่อนไหว (Snow et al. 2547: 384) หากสหภาพแรงงานล้มเหลวในการตีความ

รูปแบบใหม่ๆ และท�าให้เกิดผลทางการเมืองแล้ว พืน้ฐานของอ�านาจจากความ

ร่วมมือและอ�านาจทางอ้อมจะลม่สลายอยา่งรวดเร็ว เชน่เดียวกบัโอกาสในการใช้

ประโยชน์จากอ�านาจความร่วมมือและอ�านาจทางอ้อมในการตอ่สู้เพ่ือชิงอ�านาจน�า

การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขพืน้ฐานท�าให้อ�านาจทางสังคมของสหภาพแรงงาน

เปลีย่นแปลงไปด้วยเชน่กนั การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจท�าให้สภาพแวดล้อม

ทางสงัคมของสหภาพแรงงานแตกแยกและกดักร่อนพลงัความร่วมมือของพวกเขา 

อ�านาจทางอ้อมก็เชน่กนั ถกูท�าให้ออ่นแอลงเพราะ “ข้อจ�ากดัท่ีเกิดขึน้จริง” อ�านาจ

ทางอ้อมของสหภาพแรงงานในหลายประเทศในยโุรปและสหรัฐอเมริกาคอ่นข้าง

ลดลงอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปลายทศวรรษ 1970 โดยเฉพาะในทศวรรษ 1990 

สหภาพแรงงานถกูมองวา่เป็นตวับอ่นท�าลายและ “ขวางโลก” ในแบบท่ีล้าสมยั ซึง่

ไมมี่แนวคดิท่ีแท้จริงท่ีเสนอแก่สงัคมในยคุโลกาภิวตัน์และยคุเฟ่ืองฟขูองเทคโนโลยี

การสือ่สาร สหภาพแรงงานยงัมีปัญหาในการหาหุ้นสว่นเพ่ือความร่วมมือ ไมเ่พียง

แต่สภาพแวดล้อมทางสงัคมของสหภาพแรงงานเท่านัน้ท่ีล่มสลาย ขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสงัคมเร่ืองใหม่ๆ  เชน่ เร่ืองสิง่แวดล้อม เร่ืองในท้องถ่ิน ผู้หญิงและ

สิทธิมนุษยชน ก็ยังมีประเด็นร่วมน้อยมากกับงานสหภาพแรงงานแบบดัง้เดิม 

ท่ีจริงแล้วพวกเขายงัพยายามรักษาระยะหา่งจากสหภาพแรงงานด้วย แตใ่นทาง

ตรงกนัข้าม ขบวนการแรงงานทีเ่ป็นการเคลื่อนไหวทางสงัคม ในหลายประเทศ
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ในกลุ่มประเทศก�าลงัพฒันา (เช่นประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น) มีรากฐานมาจาก

ความร่วมมืออันมีประสิทธิผลกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และมีกรณี

ตวัอยา่งท่ีดีของการเพ่ิมอ�านาจทางอ้อมด้วย เชน่ ในชว่งวิกฤตทิางเศรษฐกิจระหวา่ง

ปี 2551-2552 สหภาพแรงงานของเยอรมนีสามารถสร้างอิทธิพลเหนือนโยบาย

การจดัการวิกฤติดงักล่าวของรัฐบาลสหพนัธรัฐเยอรมนีได้จนเกิดประโยชน์แก่

ลกูจ้างกลุม่ใหญ่ และเป็นผลให้สาธารณชนมองสหภาพแรงงานว่าเป็นผู้จดัการ

วิกฤตท่ีิมีฝีมือ (cf text on IG Metall)

การน�าเสนอเร่ืองแนวทางการศกึษาวิเคราะห์ทรัพยากรอ�านาจโดยย่อข้างต้นนัน้

สื่อให้เห็นโดยนัยว่าสหภาพแรงงานต้องมีทักษะท่ีเฉพาะเจาะจงในการระดม

ทรัพยากรแตล่ะประเภทไปใช้ (cf. Figure 3) อ�านาจเชิงองค์กรจะเพ่ิมขึน้ได้ตอ่เม่ือ

องค์กรมีความยืดหยุ่น การจัดกรอบปัญหาท่ีประสบผลจะมีส่วนท�าให้อ�านาจ

ทางอ้อมเพ่ิมขึน้ การล็อบบีท่ี้เต็มไปด้วยทักษะท�าให้ข้อเรียกร้องของสหภาพ-

แรงงานเข้าไปอยูใ่นระบบการเมืองได้ และความสามารถ (เฉพาะทาง) ในการเข้าไป

ข้องเก่ียวและแก้ปัญหาความขดัแย้งเพ่ือท่ีกลุ่มลกูจ้างกลุ่มต่างๆ จะสามารถใช้

อ�านาจเชิงโครงสร้างของตนในวิธีท่ีได้ผลกวา่เดิม สดุท้าย ความเช่ียวชาญระดบั

สงูในการเรียนรู้มีความจ�าเป็นอยู่เสมอในการใช้ทรัพยากรอ�านาจอย่างประสบ

ผลส�าเร็จ เพราะสหภาพแรงงานมกัต้องพฒันาทรัพยากรอ�านาจเป็นอนัดบัแรก

ก่อนท่ีพวกเขาจะน�าอ�านาจดงักลา่วมาใช้ได้ (Nachtwey/Wolf 2556: 181f.)

อ�านาจของประชากรผู้ใช้แรงงานในบริบทโลก

ผู้ใช้ประโยชน์จากแนวทางการศกึษาวิเคราะห์ทรัพยากรอ�านาจนีไ้มไ่ด้จ�ากดัเพียง

กลุม่ประเทศท่ีพฒันาแล้วเทา่นัน้ ความจริงแล้ว กรอบแนวคดินีย้งัสามารถปรับใช้

ในสงัคมท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมากได้ อ�านาจเชิงโครงสร้างของประชากรผู้ใช้แรงงาน

เกิดขึน้จากการรวมตวักนัเป็นการเฉพาะในประเทศหนึง่ๆ แล้วเข้าสูก่ารสะสมทนุ

ระดบัโลก เป็นต้น ซึง่หมายความวา่กลุม่ผู้ใช้แรงงานกลุม่หนึง่ในประเทศชายขอบ

หรือกึ่งชายขอบสามารถอ้างได้วา่ตนเองมีต�าแหน่งส�าคญัในเศรษฐกิจ ในขณะท่ี
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มีกลุม่ผู้ ใช้แรงงานนอกระบบกลุม่ใหญ่ซึง่มีอ�านาจเชิงโครงสร้างท่ีจ�ากดั สหภาพ-

แรงงานท่ีเข้มแข็งในภาคการขนสง่ (ทา่เรือ เป็นต้น) สามารถสร้างความเสียหาย

ขนาดใหญ่แก่เศรษฐกิจเฉพาะทางเร่ืองการสง่ออกทรัพยากร จงึสามารถเรียกร้อง

ความต้องการของฝ่ายตนได้อย่างมีประสิทธิผล (Bergquist 2539) แสดงว่า

ทรัพยากรอ�านาจของผู้ ใช้แรงงานในระบบทนุนิยมโลกนีมี้การกระจายตวัและมี

โครงสร้างท่ีไมเ่ทา่เทียมกนั โดยเฉพาะอ�านาจของสหภาพแรงงานนัน้ย่ิงแตกแยก

เป็นหลายสาขา อ�านาจเชิงสถาบนันัน้ สว่นหนึง่ก็มีผลมาจากระบบเชิงสถาบนัของ

ประเทศหนึง่ๆ เป็นส�าคญั กลา่วคือ ทรัพยากรอ�านาจเชิงสถาบนัในรัฐท่ีแรงงานกบั

กลุม่ทนุท�างานร่วมกนั (เช่น อาร์เจนติน่า เยอรมนี ญ่ีปุ่ น) จะมีให้ใช้ประโยชน์ได้ 

ในขณะท่ีผู้ ใช้แรงงานในประเทศท่ีรูปแบบของกฏหมายเอือ้ตอ่หลกัการตลาดเสรี 

(เช่น ชิลี สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา) มกัมีทรัพยากรด้านนีน้้อยกว่า การ 

กระจายตวัท่ีแตกต่างกนันีเ้ป็นตวัก�าหนดโครงสร้างอ�านาจของสหภาพแรงงาน

ตา่งๆ เพ่ือการแสดงออก ท�านองเดียวกนักบัอ�านาจทางสงัคม ซึง่มกัเป็นผลิตผล

ของตวัแสดงกลุ่มหนึ่ง ความคาดหวงัตามบรรทดัฐาน และวาทกรรมสาธารณะ

ในสงัคม ทัง้หมดนีห้มายความวา่ ในท้ายท่ีสดุแล้วเม่ือด�าเนินการเร่ืองหนึง่ๆ อยา่งมี

ยทุธศาสตร์ สหภาพแรงงานจะต้องอาศยัการใช้ทรัพยากรเชิงองค์กรในวิธีท่ีบริบท

เฉพาะของประเทศหนึง่ๆ รองรับให้ได้ผลสงูสดุ เร่ืองส�าคญัไมใ่ชก่ารใช้ทรัพยากร

ทัง้หมดอยา่งเทา่เทียมกนั แตต้่องหาสว่นผสมท่ีถกูต้องลงตวัเพ่ือจดัการกบัปัญหา

อยา่งเฉพาะเจาะจง และผู้ เลน่อยา่งสหภาพแรงงานสามารถเลือกด�าเนินงานทาง

ยทุธศาสตร์ได้ตลอดเวลา 








