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ค�ำน�ำ
หนังสือเรื่อง สหภาพแรงงานไทยทีเ่ ป็ นขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม
(Thai Unionism as a Social Movement) เดิมคือโครงการวิจยั เรื่ อง “การพัฒนา
ขบวนการแรงงานไทยภายใต้ แนวคิดสหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสัง คม” โครงการวิจัย นี เ้ กิ ด ขึน้ หลังจากที่ แนวคิด “สหภาพแรงงานที่ เ ป็ น
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม (Social Movement Unionism)” ได้ มกี ารกล่าวขวัญ
ถึงมาประมาณ 3 ทศวรรษแล้ วในโลกวิชาการตะวันตก แต่เพิง่ มีการน�ำมาใช้ ศกึ ษา
ขบวนการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานไทยอย่างจริ งจังโดยนักวิชาการไทย
เป็ นครัง้ แรกเมือ่ 15 ปี มานี ้และต่อมาได้ มคี วามพยายามผลักดันให้ สหภาพแรงงาน
พัฒนาไปสูก่ ารเป็ นขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมภายใต้ บริบทใหม่ของสังคมไทย
ภายหลังจากที่มีความเข้ าใจกันว่าขบวนการแรงงานไทยได้ เคยมีบทบาทเป็ น
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมาอย่างเข้ มข้ นมาแล้ วในช่วงหลังเหตุการณ์
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จนถึงก่อนเกิดรัฐประหาร 6 ตุลาคม พ. ศ. 2519
ในปั จจุบนั โลกวิชาการตะวันตกมีการถกเถียงกันถึงความเป็ นไปได้ และ
ผลดี ผลเสีย ของแนวคิดสหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมต่อ
ขบวนการสหภาพแรงงานทัว่ โลก โดยการศึกษาจากประสบการณ์จริงของสหภาพ1

แรงงาน ส�ำหรับในประเทศไทยแม้ วา่ จะไม่มกี ารถกเถียงกันอย่างจริงจัง แต่ดเู หมือน
ในท่ามกลางความขาดแคลนนักคิดด้ านแรงงาน แนวคิดสหภาพแรงงานที่เป็ น
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็ นเพี ยงแนวคิดเดี ยวที่ มีการผลักดันให้ เป็ น
ทางเลือกของการพัฒนาสหภาพแรงงานในปั จจุบนั
ผู้วิจยั ขอขอบคุณผู้ให้ ข้อมูลทุกท่านที่ปรากฏชื่อในรายงานวิจยั ฉบับนี ้
ขอขอบคุณคุณสุธิลา ลืนค�ำ จากมูลนิธิอารมณ์ พงศ์ พงัน ผู้ช่วยนักวิจัย และ
คุณปรี ดา ศิริสวัสดิ์ จากมูลนิธิฟรี ดริ ค เอแบร์ ท (FES) ที่เป็ นผู้ริเริ่ มให้ เกิดงานวิจยั
เรื่ องนี ้และยังสนับสนุนให้ มีการพิมพ์เผยแพร่ เป็ นหนังสือ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ขอน้ อมรับ
ความผิดพลาดใดๆ ที่อาจมีอยูใ่ นหนังสือเล่มนี ้แต่เพียงผู้เดียว
นภาพร อติวานิชยพงศ์
2 พฤศจิกายน 2561
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บทที่ 1
ลัทธิสหภาพแรงงาน
ในแนวขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

1.1 บทน�ำ
ความส�ำคัญของปั ญหา
แนวคิดสหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social
movement unionism) เริ่ มปรากฏในงานของนักวิชาการตะวันตกตังแต่
้ กลาง
ทศวรรษที่ 1980 เป็ นต้ นมา (ตัวอย่างเช่น งานของ Touraine, 1986, Munck, 1988,
Waterman, 1993) ภายหลังจากที่การอธิบายบทบาทของสหภาพแรงงานทัว่ โลก
ตามแนวคิดของขบวนการทางชนชันในแนวมาร์
้
กซิสต์เสื่อมถอยลง นักวิชาการ
กลุม่ หนึง่ ได้ ชี ้ให้ เห็นว่า ขบวนการแรงงานที่น�ำโดยสหภาพแรงงานในปั จจุบนั ได้ มี
การพัฒนาเปลีย่ นแปลงไป โดยมีลกั ษณะบางประการร่วมกับขบวนการเคลือ่ นไหว
ทางสังคมแบบใหม่ (New social movement) เช่นสหภาพแรงงานในประเทศ
โลกที่ 3 ได้ แก่ บราซิล แอฟริกาใต้ อินเดีย และโปแลนด์ ได้ มบี ทบาทต่อสู้ในประเด็น
ผลประโยชน์เพื่อคนงานที่ไม่ได้ เป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงาน และมีการร่วมมือ
กันระหว่างสหภาพแรงงานกับขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมอืน่ ๆ ในการสนับสนุน
การเคลื่อนไหวซึง่ กันและกัน (Munck, 1988: 106)
ในอดีตพบว่าขบวนการแรงงานไทยมีลกั ษณะเป็ นขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมที่มกั ร่ วมกับขบวนการเคลื่อนไหวกลุม่ อื่นๆ เคลื่อนไหวในประเด็นทาง
สังคมและการเมือง ตังแต่
้ ยคุ ก่อนการปฏิวตั ิเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
4

และมีบทบาทเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ชดั เจนในช่วงหลังเหตุการณ์
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 จนถึงก่อนรัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 หรือในเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 และการเคลื่อนไหวผลักดันรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
อย่างไรก็ตาม ในบางช่วงขบวนการแรงงานทีม่ สี หภาพแรงงานเป็ นองค์กร
น�ำถูกวิพากษ์ วิจารณ์วา่ ได้ ถอยห่างจากความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
เนื่องจากมุ่งเน้ นเฉพาะการเคลื่อนไหวในประเด็นผลประโยชน์ เฉพาะหน้ าของ
แรงงานอย่างโดดเดี่ยว และละเลยการเข้ าร่ วมกับขบวนการเคลื่อนไหวของคน
กลุม่ อื่นๆ ในประเด็นที่เป็ นปั ญหาของสังคม
ในช่วงประมาณ 1 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา เริ่มมีการถกเถียงในประเด็นแนวคิด
สหภาพแรงงานทีเ่ ป็ นขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม (Social movement unionism)
ในระดับของการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม แต่กย็ งั ไม่ได้ มกี ารท�ำความเข้ าใจแนวคิดนี ้
ร่วมกันอย่างชัดเจน รวมถึงการวิเคราะห์วา่ แนวทางดังกล่าวสามารถเป็ นทางเลือก
ที่ดีตอ่ การพัฒนาทิศทางของขบวนการแรงงานไทยภายใต้ สถานการณ์ที่ซบั ซ้ อน
ของระบบทุนนิยมโลกาภิวตั น์มากน้ อยเพียงใด โครงการวิจยั นี ้จึงมุ่งที่จะค้ นหา
ค�ำตอบในเรื่ องดังกล่าว
ค�ำถามการวิจยั
ค�ำถามหลัก
การพัฒนาขบวนการแรงงานไทยในปั จจุบนั ภายใต้ แนวคิดสหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมควรมีแนวทางอย่างไร?
ค�ำถามย่ อย
2.2.1 แนวคิดสหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมี
ความเป็ นมาอย่างไรในบริ บทสากล?
2.2.2 ขบวนการแรงงานไทยในอดีตมีความเป็ นขบวนการเคลือ่ นไหวทาง
สังคมหรื อไม่ อย่างไร?
2.2.3 ขบวนการแรงงานไทยในปั จจุบนั สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็ น
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้ หรื อไม่ อย่างไร?

5

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนาขบวนการแรงงานไทยในปัจจุบนั ภายใต้
แนวคิดสหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
2. เพื่อศึกษาความเป็ นมาของแนวคิดสหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมในบริ บทสากล
3. เพื่อศึกษาความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของขบวนการ
แรงงานไทยในอดีต
4. เพื่อศึกษาการพัฒนาไปสู่ความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ของขบวนการแรงงานไทยในปั จจุบนั
วิธีการศึกษา
ใช้ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการรวบรวมข้ อมูลดังนี ้
1. การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
2. การรวบรวมและสังเคราะห์ความคิดเห็นของผู้น�ำแรงงาน ผู้น�ำ และ
ผู้ปฏิบตั งิ านในขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมอื่นๆ และนักวิชาการโดยการจัดเวที
เสวนาระดมความคิดเห็น
3. การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth-interview) หรื อการสัมภาษณ์กลุม่
(focus group) ผู้น�ำแรงงาน ผู้น�ำ และผู้ปฏิบตั ิงานในขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมอื่นๆ และนักวิชาการ
ระยะเวลาการด�ำเนินงาน
ใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลและจัดท�ำรายงานวิจยั รวม 10 เดือน ตังแต่
้
เดือน มีนาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2560
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ขบวนการแรงงานไทยมีเวทีและข้ อมูลเพื่อการทบทวนบทบาทของ
ตนเองในอดีตและปั จจุบนั เพื่อก้ าวไปสูก่ ารพัฒนาความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมในอนาคต
2. มีการสร้ างองค์ความรู้ทางวิชาการเพือ่ ใช้ ในการสนับสนุนความร่วมมือ
ในการท�ำงานภาคประชาชนระหว่างสหภาพแรงงาน องค์กรภาคประชาสังคม และ
นักวิชาการ
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1.2 แนวคิดลัทธิสหภาพแรงงานในแนวขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ค�ำว่า Social movement unionism ผู้วิจยั ขอแปลเป็ นภาษาไทยว่า
“ลัทธิสหภาพแรงงานในแนวขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม” ซึง่ ในงานวิจยั นี ้จะใช้
แทนด้ วยอักษรย่อภาษาอังกฤษว่า SMU ความหมายของ SMU ไม่ได้ มีค�ำจ�ำกัด
ความที่แน่นอน แต่ที่มีการใช้ กนั หมายถึง ลัทธิสหภาพแรงงานที่สหภาพแรงงาน
ไม่ได้ มีบทบาทจ�ำกัดอยู่แค่การเคลื่อนไหวเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้ าในระดับ
สถานประกอบการของสมาชิกเท่านัน้ แต่สหภาพแรงงานมีการเคลื่อนไหวเพื่อ
ผลประโยชน์ระยะยาวของแรงงานและสังคม ที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
สังคมในระดับกว้ าง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็ นการเคลื่อนไหวที่ร่วมกับขบวนการ
ทางสังคมอื่นๆ ในระดับชุมชน ระดับประเทศ หรื อระดับสากล
1.2.1 ความเป็ นมาทางทฤษฎี
ความเป็ นมาของการใช้ คำ� ว่า SMU ปี เตอร์ วอเตอร์แมน (Peter Waterman)
นักวิชาการซึง่ เคยสอนอยู่ที่สถาบันการศึกษาทางสังคมในประเทศเนเธอร์ แลนด์
ใช้ ค�ำว่า Social Movement Unionism เป็ นครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2522 เพื่ออธิบาย
การนัดหยุดงานของคนงานขนส่งในประเทศอินเดีย คนงานขนส่งเหล่านี ้ถูกกีดกัน
ออกจากระบบแรงงานสัมพันธ์ โดยกฎหมายที่ผกู ติดสิทธิสหภาพแรงงานเข้ ากับ
สัญญาจ้ างงานถาวร พวกเขาไม่ได้ อาศัยเพียงช่องทางในการต่อรองระหว่างคนงาน
กับนายจ้ างในการนัดหยุดงาน แต่ยงั ได้ น�ำเอาเพื่อนของพวกเขามาสนับสนุนการ
เดินขบวนและการนัดหยุดงานด้ วย ท�ำให้ การเคลื่อนไหวมีลกั ษณะเป็ นขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมมากกว่าจะเป็ นเพียงการเจรจาต่อรองของสหภาพแรงงาน
(Seidman, 2011: 94)
ต่อมาในประเทศแอฟริ กาใต้ ในช่วงทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2523-2533)
เอ็ดดี ้ เว็บสเตอร์ ใช้ ค�ำว่า SMU ในการอธิบายการเคลื่อนไหวประท้ วงของคนงาน
แอฟริ กาใต้ ซึง่ ใช้ การนัดหยุดงานและผละงานเป็ นยุทธวิธีใจกลางในการต่อสู้กบั
ระบบทุนนิยมเหยียดผิวในยุคทีค่ นผิวขาวเป็ นผู้ปกครอง หลังจากนันมี
้ การใช้ ค�ำว่า
SMU เพือ่ อธิบายการเคลือ่ นไหวของสหภาพแรงงานในประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์ เพือ่ แสดง
ให้ เห็นถึงจิตวิญญาณของขบวนการเคลื่อนไหวในวันแรงงานของสหภาพแรงงาน
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โดยมีการสร้ างแนวร่วมสู้รบของสหภาพแรงงานกับองค์กรในชุมชนในปี พ.ศ. 2529
ซึง่ ช่วยให้ ล้มล้ างระบอบเผด็จการมาร์ คอสลงได้ นอกจากนี ้ในประเทศเกาหลีใต้
ค�ำว่า SMU ในบางครัง้ ถูกใช้ ในการอธิ บายลักษณะสู้รบของคนงานที่เคยเป็ น
คนชายขอบมาก่อน โดยเฉพาะแรงานหญิ งและแรงงานข้ ามชาติซึ่งได้ เข้ าร่ วม
กับสหภาพแรงงานยานยนต์ ในการเรี ยกร้ องประชาธิ ปไตยและการมีส่วนร่ วม
(เพิ่งอ้ าง: 95)
ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ แนวคิดสหภาพแรงงานทีเ่ ป็ นขบวนการเคลือ่ นไหวทาง
สังคม ถูกน�ำมาใช้ ครัง้ แรกเพือ่ อธิบายการเกิดขึ ้นของขบวนการแรงงานทีม่ ลี กั ษณะ
สู้รบในประเทศที่ก�ำลังพัฒนาอุตสาหกรรมซึง่ เป็ นเผด็จการ ซึง่ ขบวนการแรงงาน
ในประเทศเหล่านีม้ ีบทบาทสูงในกระบวนการสร้ างประชาธิ ปไตยของประเทศ
ข้ อเรี ยกร้ องในระดับสถานประกอบการของสหภาพแรงงานได้ พัฒนาไปสู่ข้อ
เรี ยกร้ องทางการเมืองและปั ญหาของประชาชน สหภาพแรงงานได้ สร้ างแนวร่วม
กับองค์กรต่างๆ ในชุมชน ต่อมาแนวคิด SMU จึงได้ ถูกน� ำไปใช้ ในการอธิ บาย
ขบวนการแรงงานในแนวชุมชนและยุทธศาสตร์ ในการฟื น้ ฟูอ�ำนาจทางการเมือง
และองค์กรทีส่ ญ
ู เสียไปของแรงงานในซีกโลกเหนือ เช่นประเทศเม็กซิโก (Brickner,
2013: 27) สหรัฐอเมริ กา และสเปน
อาจกล่าวได้ วา่ แนวคิดลัทธิสหภาพแรงงานในแนวขบวนการเคลือ่ นไหว
ทางสังคม หรื อ Social movement unionism (SMU) เป็ นความพยายามของ
นักทฤษฎีที่ปฏิเสธการอธิบายขบวนการเคลื่อนไหวของแรงงานในโลกยุคปั จจุบนั
ด้ วยทฤษฎีชนชันของมาร์
้
กซิสต์ โดยได้ รับอิทธิพลจากแนวคิดขบวนการเคลือ่ นไหว
ทางสังคมแบบใหม่ (New social movement) ซึง่ ในประเด็นนี ้ผู้วิจยั ขอทบทวน
วรรณกรรมจากบทความทีต่ นเองได้ เขียน ซึง่ สรุปมาจากงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ของผู้เขียนเกี่ยวกับความเป็ นมาทางทฤษฎีของแนวคิด SMU (Napaporn Ativanichayapong, 2001) โดยเริ่ มต้ นจากทัศนะของมาร์ กซิสต์ (Marxist) ในการอธิบาย
บทบาทของสหภาพแรงงานดังนี ้
ในทัศนะของมาร์ กซิสต์ การที่คนงานมีการกระท�ำรวมหมู่เพื่อต่อต้ าน
ระบบทุนนิยมเกิดจากความขัดแย้ งทางชนชันในระบบความสั
้
มพันธ์ทางการผลิต
แบบทุนนิยมที่ผลักดันให้ ชนชันกรรมาชี
้
พเข้ าสู่โรงงานอันเป็ นสถานที่ซึ่งคนงาน
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สูญเสียความเป็ นเจ้ าของปั จจัยการผลิต แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ พฒ
ั นาจิตส�ำนึก
ทางชนชันของคนงานขึ
้
้นมา โดยมีสหภาพแรงงานเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ คนงาน
เกิดจิตส�ำนึกทางชนชัน้ อย่างไรก็ตาม นักทฤษฎีมาร์ กซิสต์ มีทศั นะที่แตกต่างกัน
ในการประเมินบทบาทของสหภาพแรงงานในการต่อสู้ทางชนชันของกรรมาชี
้
พ
ในช่วงที่ คาร์ ล มาร์ กซ์ ยังมีชีวิตอยู่ เขาได้ ร่วมก่อตังสากลที
้
่ 1 (First
International Working Men’s Association) ซึง่ มีตวั แทนสหภาพแรงงานจาก
ประเทศในทวีปยุโรปหลายแห่งเข้ าร่วม มาร์ กซ์ได้ กล่าวถึงความส�ำคัญของสหภาพแรงงานในการประชุมของสากลที่ 1 ในปี ค.ศ. 1866 ที่กรุงเจนีวา ในฐานะของการ
เป็ นโรงเรี ยนสอนลัทธิสงั คมนิยมส�ำหรับคนงาน (Bender, 1986: 497) โดยมาร์ กซ์
ได้ น�ำเสนอว่า นอกจากสหภาพแรงงานจะต่อสู้เพือ่ ค่าจ้ างและสภาพการจ้ างทีด่ ขี ึ ้น
ของสมาชิกในโรงงานแล้ ว สหภาพแรงงานต้ องเรียนรู้ในการเป็ นศูนย์กลางการต่อสู้
เพื่อปลดปล่อยชนชันกรรมาชี
้
พ และต้ องต่อสู้เพื่อคนงานที่มีสภาพการจ้ างเลวร้ าย
โดยสหภาพแรงงานจะต้ องเป็ นตัวแทนของชนชันกรรมาชี
้
พทังมวล
้
รวมถึงคนงาน
ที่ยงั ไม่มีการจัดตังด้
้ วย (Marx, 1990: 34-35)
แต่ดงั ที่กล่าวมาแล้ วว่านักทฤษฎีในส�ำนักมาร์ กซิสต์ไม่ได้ มีความเห็น
ที่เหมือนกันในการประเมินบทบาทของสหภาพแรงงานต่อการปฏิบตั ิสงั คมนิยม
เลนินได้ กล่าวไว้ อย่างชัดเจนในหนังสือ What ls to Be Done? ว่าจิตส�ำนึกแบบ
สหภาพแรงงานไม่สามารถน� ำชนชัน้ กรรมาชีพไปสู่การปฏิวัติสงั คมได้ เพราะ
เป้าหมายของสหภาพแรงงานถูกจ�ำกัดอยู่เพียงผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจใน
ชีวิตประจ�ำวันของคนงานเท่านัน้ การต่อสู้ของสหภาพแรงงานจึงเป็ นการต่อสู้กบั
นายจ้ างหรือต่อสู้ให้ รฐั บาลแก้ กฎหมายแรงงาน เพือ่ ให้ มสี ภาพการจ้ างทีด่ ขี ึ ้นภายใต้
เงื่อนไขของระบบทุนนิยม ไม่ใช่การต่อสู้เพื่อไปสู่ระบบสังคมนิยม หนทางเดียว
ทีจ่ ะยกระดับจิตส�ำนึกของสหภาพแรงงานจากประเด็นทางเศรษฐกิจไปสูก่ ารปฏิวตั ิ
ทางการเมือง คือการที่คนงานจะต้ องได้ รับการศึกษาจากปั ญญาชนซึ่งมาจาก
พรรคปฏิวตั ิ (Lenin, 1978: 31-32)
นอกจากเลนินแล้ ว นักทฤษฎีมาร์ กซิสต์ คนอื่น เช่น ทร็ อตสกี ้ ก็เห็น
ข้ อจ�ำกัดของสหภาพแรงงานว่าเป็ นองค์กรที่สามารถอยูร่ ่วมกับระบบทุนนิยมและ
อาจแปรเปลีย่ นเป็ นนายหน้ าของระบบทุนได้ (Pool, 1984: 13) นักทฤษฎีมาร์ กซิสต์
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ทีม่ ชี ื่อเสียงอีกคนหนึง่ คือ แกรมซี มีความเห็นคล้ ายกับทร็อตสกี ้ว่า สหภาพแรงงาน
เป็ นองค์กรที่มีบทบาทภายใต้ ระบบทุนนิยมมากกว่าที่จะเข้ าร่วมการโค่นล้ มระบบ
ทุนนิยม (Boggs, 1976: 86-88) แต่แกรมซีมีความเห็นต่างจากเลนินในประเด็น
บทบาทปั ญญาชน โดยแกรมซีเห็นว่าคนงานสามารถสร้ างปั ญญาชนของชนชัน้
แรงงานขึ ้นได้ เพื่อท�ำงานร่วมกับปั ญญาชนของพรรคปฏิวตั ใิ นการพัฒนาจิตส�ำนึก
ทางชนชันของคนงานและน�
้
ำคนงานเข้ าร่วมขบวนการเคลือ่ นไหว (Gramsci, 1971:
6-23)
ในการอธิบายบทบาทของสหภาพแรงงานกับการปฏิวตั สิ งั คม อลัน ทูเรน
(Alain Touraine) ได้ นยิ ามความหมายของขบวนการเคลือ่ นไหวของสหภาพแรงงาน
ในฐานะที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมว่า หมายถึง ขบวนการเคลื่อนไหว
ของคนงานที่มีฐานของจิตส�ำนึกทางชนชันเท่
้ านัน้ กล่าวคือ การเคลื่อนไหวของ
สหภาพแรงงานจะเรียกได้ วา่ เป็ นขบวนการแรงงาน (Labour movement) ก็ตอ่ เมือ่
คนงานไม่เพียงแต่เรียกร้ องค่าจ้ างหรือสิทธิทางการเมือง แต่จะต้ องท้ าทายต่อระบบ
ทังหมดที
้
่ควบคุมสังคมและทรัพยากรเศรษฐกิจ (Touraine, 1986: 151-152)
ทัศนะของมาร์กซิสต์ทมี่ องว่าสหภาพแรงงานจะต้ องพัฒนาไปสูข่ บวนการ
เคลือ่ นไหวทีม่ จี ติ ส�ำนึกทางชนชันและมี
้
บทบาทเป็ นศูนย์กลางของการเปลีย่ นแปลง
สังคมได้ ถกู ท้ าทาย เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากผลของการเติบโตของ
ระบบทุนนิยม การล่มสลายของประเทศคอมมิวนิสต์ และการเกิ ดขบวนการ
เคลื่อนไหวแบบใหม่ที่มีความหมายหลากหลาย การท้ าทายนี ้มาจากนักทฤษฎีใน
ส�ำนักมาร์ กซิสต์ด้วยกันเองเช่น อีริก ฮอบส์บอม (Eric Hobsbawm) ได้ สรุปอย่าง
ชัดเจนว่า สมมุติฐานของมาร์ กซิสต์ที่บอกว่าการเปลี่ยนผ่านจากระบบทุนนิยม
ไปสูส่ งั คมนิยมโดยมีชนชันกรรมาชี
้
พเป็ นผู้นำ� การเปลีย่ นแปลงนันไม่
้ อาจเป็ นไปได้
อีกต่อไปแล้ ว (Hobsbawm, 1989: 73) เช่นเดียวกับ อังเดร กอร์ ซ (Andre Gorz)
ที่อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงบทบาทของงานและกระบวนการแรงงานได้ ท�ำให้
อ�ำนาจการต่อรองของคนงานในภาคอุตสาหกรรมอ่อนแอลง และลดศักยภาพของ
คนงานในการน�ำขบวนการเคลื่อนไหวไปสูส่ งั คมนิยม โดยที่บทบาทดังกล่าวของ
คนงานได้ ถูกแทนที่โดยขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New social
movement) และบรรดามวลชนทีไ่ ม่ยอมรับค่านิยมในการท�ำงาน ซึง่ เป็ นคติพื ้นฐาน
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ที่ยืดถือกันมาในยุคเริ่ มแรกของสังคมทุนนิยม (Gorz, 1987)
ทังนี
้ ้อาจกล่าวได้ ว่า แนวคิด SMU แพร่ หลายขึ ้นในรอบ 3 ทศวรรษที่
ผ่านมา เนื่องจากความพยายามที่จะกอบกู้บทบาทของขบวนการเคลื่อนไหว
แรงงานทีน่ ำ� โดยสหภาพแรงงานซึง่ มีความเสือ่ มถอยลงจากสาเหตุสำ� คัญอย่างน้ อย
2 ประการ (นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2547: 83-86) คือ
1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
เริ่ มต้ นจากเมื่อประมาณหลายทศวรรษมาแล้ วในประเทศอุตสาหกรรม
ก้ าวหน้ าซึง่ เป็ นแหล่งก�ำเนิดสหภาพแรงงาน โรงงานขนาดใหญ่ทใี่ ช้ แรงงานจ�ำนวน
มากแปรเปลีย่ นเป็ นบรรษัทข้ ามชาติและย้ ายฐานการผลิตจากประเทศของตนไปยัง
ประเทศก�ำลังพัฒนา ท�ำให้ สมาชิกของสหภาพแรงงานเหล่านี ้มีจำ� นวนน้ อยลงและ
อ�ำนาจการต่อรองลดลง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ และนโยบายของรัฐบาล
ที่มีความอนุรักษ์ นิยมมากขึ ้น ท�ำให้ สหภาพแรงงานยิ่งมีบทบาทน้ อยลง
ส�ำหรับประเทศก�ำลังพัฒนา ด้ วยเงือ่ นไขปัจจัยภายในบางประการ ท�ำให้
ไม่อาจจัดตังสมาชิ
้
กแรงงานได้ มากเหมือนทีส่ หภาพแรงงานในประเทศอุตสาหกรรม
ก้ าวหน้ าท�ำได้ ในอดีต และในปัจจุบนั ต้ องเผชิญกับความเปลีย่ นแปลงของโครงสร้ าง
แรงงานทีเ่ ปลีย่ นไป โดยมีการจ้ างงานแรงงานข้ ามชาติจ�ำนวนมากในภาคการผลิต
และภาคบริ การ รวมถึงการมีรูปแบบการจ้ างงานที่ซบั ซ้ อนขึ ้น เช่น การจ้ างงานใน
ระบบเหมาช่วง ซึง่ เป็ นอุปสรรคต่อการจัดตังสมาชิ
้
กแรงงาน และเมื่อพิจารณาถึง
สถานการณ์ในปั จจุบนั มีแนวโน้ มที่คนหนุ่มสาวรุ่ นใหม่จะนิยมการท�ำงานอิสระ
ประกอบกับความก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีท�ำให้ การจ้ างแรงงานในภาคการผลิต
และภาคบริ การถูกแทนที่ด้วยการใช้ เทคโนโลยีมากขึ ้นทังในประเทศอุ
้
ตสาหกรรม
ก้ าวหน้ าและประกาศก�ำลังพัฒนา สิง่ เหล่านี ้ล้ วนท�ำให้ สหภาพแรงงานมีบทบาท
น้ อยลงในฐานะตัวแทนที่พิทกั ษ์ ผลประโยชน์ของแรงงานส่วนใหญ่
2) การเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่หลากหลาย
โลกในยุคหลังทศวรรษที่ 1980 ถูกขับเคลื่อนด้ วยขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมที่หลากหลาย ทังที
้ ่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในรู ปแบบเก่า
และใหม่ เช่น ขบวนการเคลื่อนไหวของกลุม่ สนับสนุนสิทธิสตรี พิทกั ษ์ สงิ่ แวดล้ อม
สิทธิมนุษยชน สันติภาพ ชาวนา ชนกลุม่ น้ อย ฯลฯ ขบวนการทางสังคมเหล่านี ้
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เกิ ด ขึ น้ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ การแก้ ปั ญ หาสัง คมอัน เป็ น ผลมาจากการพัฒ นา
อุตสาหกรรมภายใต้ ระบบทุนนิยมเสรีในยุคโลกาภิวตั น์ และเป็ นขบวนการทางสังคม
ที่สามารถดึงดูดกลุ่มคนที่หลากหลายให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมได้ อย่างกว้ างขวาง
มากกว่าสหภาพแรงงานที่มีฐานก�ำลังอยูท่ ี่ชนชันกรรมาชี
้
พ
ขบวนการกรรมกรที่น�ำโดยสหภาพแรงงานในยุคปั จจุบนั จึงเป็ นเพียง
หนึง่ ในขบวนการทางสังคมที่หลากหลาย ไม่ใช่ขบวนการทางสังคมที่เป็ นส่วนน�ำ
ของการเคลื่อนไหว แต่กลับถูกน�ำโดยกลุม่ พลังสังคมอื่นๆ ที่มีประเด็นข้ อเรี ยกร้ อง
ซึง่ ครอบคลุมถึงชุมชนและสังคมในระดับกว้ างกว่าผลประโยชน์เฉพาะของคนงาน
และมีความเข้ มแข็งในทางการจัดตังมากกว่
้
าขบวนการกรรมกร
ในขณะที่ ส หภาพแรงงานถูก วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ว่ า เป็ น องค์ ก รน� ำ ของ
ขบวนการเคลื่อนไหวแบบเดิมในยุคสังคมอุตสาหกรรมซึง่ อาจไม่สอดคล้ องและ
ไม่ตอบสนองต่อโจทย์ของสังคมในยุคปั จจุบนั ซึง่ เป็ นยุคหลังอุตสาหกรรม (Postindustrial society) นักวิชาการส่วนหนึง่ ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 ได้ กล่าวถึง
แนวคิด SMU และพยายามอธิบายว่าสหภาพแรงงานในหลายประเทศมีการปรับตัว
ไปในทิศทางที่เชื่อมโยงกับบทบาทของขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม ซึง่ พวกเขา
เห็ น ว่า น่า จะเป็ น ทิ ศ ทางที่ ถูก ต้ อ งของสหภาพแรงงานซึ่ง สอดคล้ องกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปั จจุบนั
โรนัลด์ มุนค์ (Ronald Munck) ได้ ชี ้ให้ เห็นว่า สหภาพแรงงานในประเทศ
โลกที่ 3 เช่น บราซิล แอฟริกาใต้ อินเดีย และโปแลนด์ มีลกั ษณะเป็ นสหภาพแรงงาน
เพื่อสังคม เนื่องจากในยุคเริ่ มแรก สหภาพแรงงานในประเทศเหล่านี ้มักจะเข้ าร่วม
ขบวนการเคลื่ อ นไหวชาติ นิ ย มที่ ต่อ สู้เ พื่ อ ความเป็ น เอกราชจากประเทศเจ้ า
อาณานิคม และในปัจจุบนั สหภาพแรงงานได้ มบี ทบาทต่อสู้ในประเด็นผลประโยชน์
เพื่ อ คนงานที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก สหภาพแรงงานและไม่ ไ ด้ อ ยู่ใ นระบบโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เป็ นทางการอีกด้ วย ในส่วนความสัมพันธ์กบั ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมแบบใหม่ ก็จะพบว่าสหภาพแรงงานและขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม
แบบใหม่มีการร่ วมมือกันในการสนับสนุนประเด็นการเคลื่อนไหวของทัง้ 2 กลุม่
(Munck, 1988: 106, 117)
นอกจากสหภาพแรงงานในประเทศโลกทีส่ ามแล้ ว คิม มูดี (Kim Moody)
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ได้ ชี ้ให้ เห็นว่าในประเทศแคนาดาเมื่อ 2 ทศวรรษก่อน สหภาพแรงงานของคนงาน
ในอุตสาหกรรมรถยนต์ (Canadian Auto Workers) ได้ แสดงบทบาทของการเป็ น
สหภาพแรงงานในแนวใหม่ ด้ วยการบรรจุข้อเรี ยกร้ องที่ครอบคลุมผลประโยชน์
ของชุมชนลงในข้ อเรี ยกร้ องของสหภาพแรงงาน ซึง่ ท�ำให้ สหภาพแรงงานสามารถ
ได้ รับความสนับสนุนจากคนงานและประชาชนในชุมชนอย่างกว้ างขวาง (Moody,
1998: 61)
นอกเหนือจากการอธิบายความเป็ นขบวนการทางสังคมของสหภาพแรงงานแล้ ว แนวคิดสหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้ ถกู
น�ำเสนอเพื่อให้ เป็ นทางออกของการฝ่ าวิกฤตของสหภาพแรงงาน โดยการเสนอให้
สหภาพแรงงานได้ ทบทวนบทบาทของความเป็ นตัวแทน ข้ อเรียกร้ องและสถานะของ
สหภาพแรงงานในขบวนการทางสังคมส�ำหรับการต่อสู้ในระดับโรงงาน Andre Gorz
ได้ เสนอให้ สหภาพแรงงานเรี ยกร้ องให้ มีการลดชัว่ โมงการท�ำงานโดยไม่มีการลด
ค่าจ้ าง ทังนี
้ ้เนื่องจากในปั จจุบนั การพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตท�ำให้
โรงงานสามารถผลิตสินค้ าได้ มากขึ ้นโดยไม่ต้องใช้ แรงงานมากเหมือนเดิม ดังนัน้
จึงไม่มีงานมากเพียงพอส�ำหรับคนงานทุกคนที่ต้องการท�ำงานเต็มเวลาอีกต่อไป
การลดชัว่ โมงการท�ำงานโดยไม่ลดค่าจ้ างจะท�ำให้ นายจ้ างต้ องจ้ างคนงานมากขึ ้น
ซึง่ จะเป็ นหลักประกันให้ ทกุ คนมีงานท�ำ ในขณะเดียวกันคนงานแต่ละคนจะมีเวลา
ว่างส�ำหรับการเข้ าร่ วมกิจกรรมทางสังคมที่ไม่ได้ เป็ นการท�ำงานเพื่อค่าจ้ างและ
สามารถที่จะพัฒนาตัวเองด้ านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมได้ มากขึ ้น (Gorz,
1999: 52-53)
วอเตอร์ แมนได้ เสนอให้ สหภาพแรงงานต่อสู้เพื่อเข้ าไปมีส่วนร่ วมใน
กระบวนการผลิต การลงทุน การใช้ เทคโนโลยีใหม่ๆ และการจัดฝึ กอบรมด้ าน
แรงงาน เพื่ อยกระดับการมี ส่วนร่ วมของคนงานในการบริ หารจัดการโรงงาน
(Waterman, 1999: 260)
ในระดับของชุมชน สหภาพแรงงานควรมีบทบาทเกี่ยวข้ องกับชุมชนและ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมขึ ้น โดยการขยายข้ อเรี ยกร้ องของสหภาพแรงงาน
ให้ ครอบคลุมผลประโยชน์ของคนงานที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพแรงงานและกลุม่ คน
อื่นๆ ที่มิใช่คนงาน และโดยการที่สหภาพแรงงานจะต้ องไม่แยกตัวออกจากการ
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ต่อสู้ของขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมอื่นๆ แต่จะเป็ นแนวร่วมในการเคลือ่ นไหว
ในประเด็นทางสังคมและการเมือง (Moody, 1998: 58-60 , Gorz, 1999: 53-54
และ Waterman ,1999: 260-261)
นอกเหนือจากบทบาทในระดับโรงงานและชุมชนแล้ ว สหภาพแรงงาน
จ�ำเป็ นต้ องมีบทบาทในระดับสากลด้ วย เนื่องจากโครงสร้ างการผลิตอุตสาหกรรม
ในปั จจุบนั เป็ นโลกาภิวตั น์ภายใต้ เครื อข่ายของบรรษัทข้ ามชาติ ดังนันผู
้ ้ น�ำของ
สหภาพแรงงานต้ องประสานการต่อสู้ในระดับโรงงานเข้ ากับการเคลื่อนไหวใน
ระดับสากลเพือ่ ยกระดับอ�ำนาจการต่อรองของขบวนการสหภาพแรงงาน (Moody,
1998: 62-64)
1.2.2 ข้ อถกเถียงในระดับสากล
หลังจากที่แนวคิด SMU ได้ ถกู น�ำเสนอและเริ่ มเป็ นที่ร้ ูจกั ในช่วงทศวรรษ
1980-1990 จนล่วงเข้ าสูศ่ ตวรรษที่ 21 การพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้ างของ
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงปลายศตวรรษที่ 20
ซึง่ แนวคิด SMU ได้ ถกู น�ำเสนอขึ ้นมามากพอสมควร แต่แนวคิด SMU ยังคงได้ รับ
ความสนใจและเกิดข้ อถกเถียงในระดับสากลอย่างแพร่หลาย โดยมีทงผู
ั ้ ้ ทสี่ นับสนุน
และไม่เห็นด้ วยกับแนวคิดนี ้ซึง่ แต่ละฝ่ ายต่างมีตวั อย่างรูปธรรมการเคลือ่ นไหวของ
สหภาพแรงงานในประเทศต่างๆ มาสนับสนุนข้ อถกเถียงของตัวเอง ผู้วิจยั จึงขอ
น� ำ เสนอให้ เ ห็ น ข้ อ ถกเถี ย งดัง กล่ า วในระดับ สากลก่ อ นที่ จ ะเข้ า สู่ก ารศึก ษา
ปรากฏการณ์ของสหภาพแรงงานในประเทศไทย
(1) ข้ อถกเถียงของฝ่ ายสนับสนุน
เกย์ เซดแมน แห่งคณะสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยวิสคอนซินแห่งเมดิสนั
(ประเทศสหรัฐอเมริ กา) ได้ ให้ ข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าแนวคิด SMU สร้ างความ
ประหลาดใจให้ กับนักวิชาการแรงงานจ�ำนวนมากที่เคยท้ าทายว่า ในยุคหลัง
อาณานิคม แรงงานในภาคอุตสาหกรรมจะกลายเป็ น “ขุนนางแรงงาน” (Labour
aristocracy) ที่แยกตัวออกห่างจากชาวนาที่ไร้ การจัดตังหรื
้ อแรงงานนอกระบบ
แต่กลับปรากฏว่าเกิดขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมอย่างกว้ างขวางในศูนย์กลาง
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ย่านอุตสาหกรรมในเมืองเซาเปาโล (ประเทศบราซิล) หรื อเมืองโจฮันเนสเบิร์ก
(ประเทศแอฟริ ก าใต้ ) ที่ ซึ่งคนงานที่ นัด หยุด งานสามารถได้ รับการสนับสนุน
อย่างกระตือรื อร้ นจากคนยากจนในชุมชน และนักเคลื่อนไหวแรงงานได้ ผนวก
ข้ อเรี ยกร้ องทางการเมืองเข้ ากับการท�ำความเข้ าใจเรื่ องความขัดแย้ งในระดับ
โรงงาน ซึง่ การเคลือ่ นไหวของพวกเขาแตกต่างจากแบบแผนการต่อรองในประเทศ
อุตสาหกรรมที่เป็ นประชาธิปไตยในทวีปยุโรปหรื ออเมริ กาเหนือ ที่คนงานจะแสดง
ส�ำนึกทางการเมืองภายนอกโรงงานผ่านพรรคการเมืองเท่านัน้ ส่วนสหภาพแรงงาน
โดยทัว่ ไปก็จะเรี ยนรู้การท�ำงานภายใต้ กรอบกฎหมายแรงงาน น้ อยครัง้ ที่พวกเขา
จะระดมการสนับสนุนจากสาธารณชน (Seidman, 2011: 96)
เซดแมนอธิบายว่า ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ค�ำว่า “สหภาพแรงงานที่เป็ น
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม” ถูกใช้ อธิบายถึงการระดมความคิดสนับสนุนของ
ชุมชนต่อสหภาพแรงงาน แต่แนวคิดนี ้ก็ไม่เคยถูกนิยามอย่างชัดเจน ปรากฏการณ์
ที่ย้อนแย้ งก็คือ ขบวนการแรงงานในซีกโลกใต้ กลับหันไปเน้ นหนักในประเด็นเรื่ อง
การรักษางานของสมาชิก โดยปล่อยให้ การเคลื่อนไหวในประเด็นทางการเมือง
เป็ นหน้ าที่ขององค์กรพันธมิตรทางการเมือง แนวคิดของ SMU ถูกขยายความให้
กลายเป็ นยุทธศาสตร์ แรงงานของผู้ที่หวัน่ เกรงว่าสหภาพแรงงานจะสูญเสียความ
เข้ มแข็งและการสนับสนุน ในยุคทีค่ วามเป็ นประชาธิปไตยในโรงงานได้ ถกู สถาปนา
มากขึ ้น และที่น่าประหลาดใจคือนักยุทธศาสตร์ แรงงานในสหรัฐอเมริ กาเริ่ มมอง
มาที่ซีกโลกใต้ เพื่อหาแนวคิดใหม่ๆ ในการสร้ างขบวนการแรงงาน เพื่อเผชิญกับ
การรณรงค์ต่อต้ านสหภาพแรงงานอย่างรุ นแรง และความเข้ มแข็งของสหภาพแรงงานที่เสื่อมคลายลง (เพิ่งอ้ าง: 98-99)
ต่อมาแนวคิด SMU ถูกขยายความต่อไป โดยเพิ่มประเด็นแรงงานสากล
เข้ ามาเพื่อก้ าวข้ ามพรมแดนความเป็ นชาติและนิยามอัตลักษณ์ทางสังคมขึ ้นมา
ใหม่ แต่สงิ่ ที่นา่ เจ็บปวดก็คือ สหภาพแรงงานพบว่ามันเป็ นเรื่ องยากที่จะประสาน
ความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงสังคมเข้ ากับข้ อเรี ยกร้ องของสหภาพแรงงาน
กล่าวโดยสรุ ป หนทางส�ำหรับนักเคลื่อนไหวแรงงานที่จะระดมการสนับสนุนของ
ชุมชนได้ อย่างกว้ างขวางก็คือ อย่าเพียงแต่สนับสนุนการเคลื่อนไหวของคนงาน
ในระดับสถานประกอบการ แต่ให้ สนับสนุนความเคลือ่ นไหวทางการเมืองในระดับ
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ทีก่ ว้ างขึ ้นเพือ่ ขยายสิทธิความเป็ นพลเมืองของคนงาน ถ้ าสหภาพแรงงานเคลือ่ นไหว
อยูเ่ ฉพาะในระดับโรงงาน ท�ำหน้ าทีเ่ ป็ นตัวแทนผลประโยชน์เฉพาะหน้ าของสมาชิก
ก็จะเสี่ยงต่อการสูญเสียการสนับสนุนอย่างกว้ างขวางของชุมชน (เพิ่งอ้ าง: 100)
ในทัศนะของเซดแมน แนวคิด SMU ปฏิเสธข้ อถกเถียงเกี่ยวกับทฤษฎี
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมทีก่ ล่าวว่า ขบวนการแรงงานเป็ นสิง่ ทีพ่ ้ นสมัยไปแล้ ว
ดังที่นกั ทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 อ้ างว่า
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม “แบบใหม่” ซึง่ ได้ แก่ ขบวนการสันติภาพ ขบวนการ
ผู้หญิง ขบวนการสิ่งแวดล้ อม มีเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงวิถีการด�ำเนินชีวิต
และจิตส�ำนึก และบอกว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางชนชัน้ “แบบเก่า” มีข้อจ�ำกัด
ขาดความยืดหยุน่ และล้ าสมัย ในขณะที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่
มีแนวคิดใหม่ๆ มีวฒ
ั นธรรมและจินตนาการใหม่ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม
และการท�ำให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมขบวนการเคลื่อนไหวมีความเข้ าใจปั ญหาสังคมผ่านการ
เข้ าร่ วมขบวนการ ตรงข้ ามกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบเก่าที่เกิดขึ ้น
บนอัตลักษณ์ทางสังคมที่ด�ำรงอยู่ก่อนแล้ ว ซึง่ ขาดศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง
ทังในระดั
้
บปั จเจกชนหรื อระดับสังคม
ข้ อโต้ แย้ งก็คอื งานศึกษาของพวกขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมแบบใหม่
มีแนวโน้ มที่จะละเลยบริ บททางประวัติศาสตร์ ในช่วงของการเข้ าสูศ่ ตวรรษที่ 19
(ค.ศ. 1800-1900) แรงงานในทวีปยุโรปหรื ออเมริกาเหนือมีลกั ษณะเป็ นขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม “แบบใหม่” มากกว่าที่จะเป็ นองค์กรจัดตังในระบบราชการ
้
ในยุคของความขัดแย้ งในสังคมอุตสาหกรรม นักเคลื่อนไหวแรงงานจัดตังคนงาน
้
ผ่านการมีวัฒนธรรมของการท�ำงาน การมีอัตลักษณ์ และชุมชนแบบเดียวกัน
ซึ่ง สิ่ง เหล่า นี ค้ ื อ หัว ใจของทฤษฎี ข บวนการเคลื่ อ นไหวทางสัง คม “แบบใหม่”
สมานฉันท์ของชนชันแรงงานเป็
้
นสิ่งที่ถกู สร้ างขึ ้นมาไม่ใช่สิ่งที่ด�ำรงอยู่ก่อนแล้ ว
เมื่อเวลาผ่านไปเป็ นร้ อยๆ ปี อัตลักษณ์ เหล่านี จ้ ึงได้ ปรากฏเป็ นความเชื่ อมั่น
ในตนเอง จนกลายเป็ นสถาบันที่เป็ นทางการของแรงงานสัมพันธ์ และสหภาพแรงงานที่ถกู กฎหมาย จนกระทัง่ เกิดกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเจรจา
ต่อรอง ซึง่ ท�ำให้ ผ้ ทู รี่ ้ ูจกั การใช้ กฎหมายแรงงานมีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จในการ
ท�ำสัญญาข้ อตกลงสภาพการจ้ างมากพอๆ กับการกดดันของคนงานในระดับพื ้นฐาน
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(เพิ่งอ้ าง: 97)
นักวิชาการชาวอเมริ กัน 2 คนผู้สนับสนุน SMU ได้ ยกตัวอย่างการ
เคลือ่ นไหวของสหภาพแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกาในเมืองลอสแองเจลิสและ
ในรัฐคาโรไลนาเหนือ ดังนี ้
กรณีแรกเป็ นการศึกษาการเข้ าร่วมของสหภาพแรงงานในการเดินขบวน
เพื่อสิทธิ แรงงานข้ ามชาติในเมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรั ฐอเมริ กา เมื่อปี
ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ซึง่ คนส่วนหนึง่ เข้ าใจว่าเป็ นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ ้นเอง
โดยไม่มกี ารจัดตัง้ แต่แท้ จริงแล้ วผู้สนับสนุนอยูเ่ บื ้องหลัง คือองค์กรต่างๆ ในชุมชน
รวมถึงสหภาพแรงงานที่เป็ นผู้ดแู ลด้ านการรักษาความปลอดภัย สร้ างเครื อข่าย
การเคลื่อนไหว และท�ำให้ การเคลื่อนไหวครัง้ นี ้เป็ นไปในทิศทางที่สร้ างผลกระทบ
ทางการเมืองต่อการเลือกตังในสหรั
้
ฐอเมริกาที่เกิดขึ ้นภายหลัง (Engeman, 2015:
445-446)
ผู้เขียนบทความคืออิงกีแมน ไม่เห็นด้ วยกับแนวคิดในการอธิ บายว่า
สหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (SMU) มีคุณลักษณะที่
ตรงกันข้ ามกับสหภาพแรงงานในแนวกลุ่มผลประโยชน์ (Business unionism)
ซึ่งก็ คือสหภาพแรงงานที่ เน้ นการเป็ นตัวแทนผลประโยชน์ ของสมาชิ กโดยใช้
แนวทางการเจรจาต่อรองสภาพการจ้ าง ในขณะเดียวกันก็อธิบายว่า สหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม มีเป้าหมายอยู่ที่การเปลี่ยนแปลง
สังคม และใช้ แนวทางการเคลือ่ นไหวกับองค์กรต่างๆ ในชุมชนหรื อสังคมเพื่อบรรลุ
เป้าหมาย อิงกีแมนเห็นว่า SMU ต้ องมีความสมดุลระหว่างการมีลกั ษณะความ
เป็ นองค์กรจัดตังแบบสหภาพแรงงาน
้
กับทิศทางการเคลื่อนไหวแบบขบวนการ
ทางสังคม ซึง่ เขาสนับสนุนแนวคิดที่วา่ SMU ควรเป็ นทิศทางการเคลื่อนไหวของ
สหภาพแรงงานที่เข้ าร่ วมเคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ ยวข้ องกับความเป็ นธรรม
ในสังคม แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาบทบาทในการเจรจาต่อรองเพือ่ ผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจเอาไว้ ด้วย (เพิ่งอ้ าง: 456)
อย่างไรก็ตาม อิงกีแมนเห็นว่า ไม่ควรด่วนสรุปว่า SMU จะเป็ นแนวทาง
เดียวของสหภาพแรงงานที่ใช้ ได้ ทวั่ โลกในการสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่สหภาพแรงงาน ผู้ที่สนับสนุนแนวทาง SMU และความร่ วมมือระหว่างสหภาพแรงงาน
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และชุมชนมักจะอธิบายโดยเชื่อมโยงกับการเกิดขึ ้นของลัทธิเสรี นิยมใหม่ และการ
เสื่อมถอยของสหภาพแรงานโดยบอกว่า SMU เป็ นโอกาสในการที่จะขยายการ
จัดตังคนงาน
้
และสร้ างความเข้ มแข็งให้ สหภาพแรงงานในสถานการณ์ปัจจุบนั
โดยเฉพาะการจัดตังแรงงานข้
้
ามชาติเป็ นความหวังที่จะท� ำให้ สหภาพแรงงาน
สามารถรักษาบทบาทความเป็ นตัวแทนแรงงานเอาไว้ ในสถานการณ์ที่โครงสร้ าง
ของแรงงานเปลีย่ นแปลงไป แต่การทีข่ บวนแรงงานจะเข้ าร่วมในประเด็นของสังคม
หรื อชุมชนก็ไม่ใช่วา่ จะมีทางเลือกเพียงทางเดียว อิงกีแมนได้ สรุปบทเรี ยนจากการ
ที่สหภาพแรงงานเข้ าร่ วมขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ แรงงานข้ ามชาติในปี
ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ไว้ อย่างน่าสนใจหลายเรื่ อง คือ (เพิ่งอ้ าง: 457)
1) การจัดตังคนงานที
้
่มีความแตกต่างในความคิดทางการเมือง ต้ องมี
ความระมัดระวังในการสร้ างความสมดุลระหว่างบทบาทในการเป็ นตัวแทนกับ
บทบาทในการเคลื่อนไหว การมีเจ้ าหน้ าที่หรื อกรรมการสหภาพแรงงานที่เข้ าใจ
การบูรณาการประเด็นทางสังคมเข้ ากับงานประจ�ำของสหภาพแรงงาน งานจัดตัง้
และการเป็ นตัวแทน จะท�ำให้ สามารถสร้ างความสมดุลในบทบาท 2 เรื่ องนี ้ได้ ดี
2) สหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมน่าจะเป็ นผล
มาจากความเข้ มแข็งของสหภาพแรงงานมากกว่าจะเป็ นสาเหตุที่ท�ำให้ สหภาพแรงงานเข้ มแข็ง สหภาพแรงงานซึง่ มีผ้ นู �ำที่มีความหลากหลาย และมีส�ำนึกของ
การท�ำงานเคลื่อนไหวมีแนวโน้ มที่จะท�ำงานรณรงค์ในประเด็นนโยบายทางสังคม
ที่มีผลต่อคนงานส่วนใหญ่ ซึง่ ไม่ได้ จ�ำกัดเฉพาะผลประโยชน์ของคนงานในสถาน
ประกอบการที่สหภาพแรงงานสังกัดอยู่
3) การเข้ าร่วมเคลือ่ นไหวในประเด็นที่ไม่ใช่ผลประโยชน์เฉพาะหน้ าของ
สมาชิก เช่น เรื่ องสิทธิแรงงานข้ ามชาติ จะไม่ได้ มีผลโดยตรงหรื อมีผลทันทีตอ่ การ
สร้ างความเข้ มแข็งให้ สหภาพแรงงาน แต่จะช่วยสร้ างบรรยากาศทางสังคมและ
การเมืองที่มีความส�ำคัญต่อการต่อสู้ในระยะยาว ในประเด็นเกี่ยวกับการเป็ น
ตัวแทนผลประโยชน์ของคนงาน การเจรจาต่อรองสภาพการจ้ างและนโยบายทาง
สังคม เช่นสิทธิในการเจรจาต่อรอง มาตรการทางเศรษฐกิจ หรื อประเด็นอื่นๆ ที่มี
ผลโดยตรงต่อความเข้ มแข็งของสหภาพแรงงานในระยะยาว
กรณีตอ่ มาเป็ นการศึกษาเมื่อไม่นานมานี ้ ถึงปั ญหาในการท�ำงานจัดตัง้
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สหภาพแรงงานครูในโรงเรี ยนรัฐบาล ในรัฐแคโรไลนาเหนือ (North Carolina) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาโดยนักวิชาการ (Johnson, 2017) โดยใช้ แนวทางสหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม (SMU) การที่รัฐแคโรไลนาเหนือเป็ น
รัฐที่มีอตั ราส่วนสมาชิกสหภาพแรงงานต�่ำที่สดุ เป็ นอันดับสองของประเทศ ในปี
พ.ศ. 2559 อัตราส่วนของสมาชิกสหภาพแรงงานต่อลูกจ้ างที่อยู่ในภาครัฐ และ
ลูกจ้ างที่รับค่าจ้ างรายเดือนมีเพียงร้ อยละ 3 (โดยมีรัฐแคโรไลนาใต้ ที่มีสดั ส่วน
สมาชิกสหภาพแรงงานต�่ำที่สดุ อยูท่ ี่ ร้อยละ 2.1) ท�ำให้ การจัดตังต้
้ องท�ำในรูปแบบ
ขององค์กรระดับรากหญ้ าแทนสหภาพแรงงาน ในรูปแบบเครื อข่ายระดับชาติของ
สหภาพแรงงานด้ านการศึกษา ซึง่ มีสมาชิกจากองค์กรในระดับชาติใหญ่ 2 แห่ง
คือ สมาคมการศึกษาแห่งชาติ และสหพันธ์ แรงงานครู อเมริ กนั และได้ มีการตัง้
คณะท�ำงานชื่อ องค์ กร 2020 (Organization 2020) เพื่อท�ำงานกับครู ในรั ฐ
แคโรไลนาเหนือ
ประเด็นการต่อสู้ทสี่ ำ� คัญคือ การต่อต้ านนโยบายลดงบประมาณสนับสนุน
และแปรรูปโรงเรียนรัฐบาลให้ เป็ นของเอกชน และมีประเด็นทางเศรษฐกิจการเมือง
และสังคมที่ใหญ่กว่าเรื่ องของโรงเรี ยน ได้ แก่การต่อสู้เรื่ องการเหยียดผิว ความเป็ น
ธรรมทางเศรษฐกิจ ความเป็ นประชาธิปไตย และการท้ าทายอ�ำนาจของผู้ก�ำหนด
นโยบาย และผู้กมุ อ�ำนาจทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลเหนือนโยบายด้ านการศึกษา
แนวคิดสหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมของสมาชิก
องค์กร 2020 คือการเชื่อมโยงประเด็นการปกป้องผลประโยชน์ของครูในโรงเรี ยน
รัฐบาลเข้ ากับประเด็นความเป็ นธรรมในสังคม เนื่องจากการศึกษาในโรงเรี ยนของ
รัฐบาล เป็ นการสร้ างโอกาสให้ คนยากจนในสังคมได้ เข้ าถึงการศึกษาในระดับที่
สูงขึ ้น ในขณะที่จากประสบการณ์ของสมาชิกในองค์กร 2020 การท�ำงานเป็ นครู
ในโรงเรี ยนของรัฐบาลได้ ช่วยท�ำให้ พวกเขามีความตระหนักในประเด็นความเป็ น
ธรรมในสังคม ดังนันการปกป้
้
องและพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรี ยนรัฐบาล
จึงไม่ใช่เป็ นเพียงเรื่ องของการจัดการศึกษาโดยรั ฐ แต่น่าจะน� ำไปสู่การท�ำให้
รัฐแคโรไลนาเหนือกลับมาเป็ นรัฐทีม่ บี รรยากาศทางการเมืองทีก่ ้ าวหน้ าเหมือนเช่น
ที่เคยเป็ นมาในอดีต
ในด้ านการจัดตัง้ องค์กร 2020 ตังเป้
้ าหมายที่จะสร้ างแนวร่ วมอย่าง
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กว้ างขวางกับครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ ที่สามารถเป็ นตัวแทนของ
โรงเรี ยนรัฐบาล รวมถึงการเป็ นตัวแทนของกลุม่ ที่ก้าวหน้ าอื่นๆ ตังแต่
้ เริ่ มก่อตังมา
้
องค์กร 2020 พยายามหาโอกาสสร้ างเครื อข่ายกับขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม
อื่นๆ เพื่อสร้ างความตระหนักในความส�ำคัญของการจัดการศึกษาโดยรัฐให้ กลุม่
ต่างๆ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ลัท ธิ ส หภาพแรงงานที่ เ ป็ น กลุ่ม ผลประโยชน์
(Business unionism) สหภาพแรงงานทีเ่ ป็ นขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม (SMU)
ขององค์ ก ร 2020 มี เ ป้า หมายเชิ ง คุณ ธรรมที่ จ ะท� ำ เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นได้ รั บ การ
บริ การที่มากขึ ้น โดยยึดเอาผลประโยชน์ของนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ไม่ใช่ท�ำเพื่อ
ผลประโยชน์ของสมาชิก สหภาพแรงงานมีความพยายามที่จะจัดตังครู
้ ให้ เข้ ามา
ร่ วมองค์กร ท่ามกลางอุปสรรคที่มาจากความแตกต่างด้ านวัฒนธรรม ทัศนคติ
ด้ านลบต่อสหภาพแรงงาน ค่านิยมของรัฐทางภาคใต้ ของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้ อง
กับอาชีพและเพศวิถี (Gender) ครูในรัฐแคโรไลนาเหนือและประชาชนส่วนใหญ่
ในรัฐนี ้มีความเป็ นอนุรักษ์ นิยมสูงกว่ารัฐอืน่ ๆ และไม่เคยคิดจะต่อสู้เพื่อชีวติ ที่ดขี ึ ้น
อุปสรรคเหล่านี ้ท�ำให้ องค์กร 2020 ต้ องคิดค้ นยุทธศาสตร์ การท�ำงานเคลื่อนไหว
ให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมทางการเมื องของรั ฐโคโรไลนาเหนื อ และผลักดัน
ศักยภาพในการแสดงออกของผู้เข้ าร่วม
ยุทธศาสตร์ทนี่ า่ สนใจประการหนึง่ คือ การสร้ างทีมท�ำงานในระดับโรงเรียน
ระหว่างผู้ปกครองกับครูเพื่อให้ ได้ รับความสนับสนุนจากชุมชน ทีมงานเริ่ มต้ นจาก
ประเด็นใกล้ ตวั เช่นเรี ยกร้ องให้ มีคอมพิวเตอร์ ในห้ องเรี ยนมากขึ ้น จัดหาต�ำราให้
เพียงพอทัว่ ประเทศ โดยเริ่ มต้ นจากข้ อเรี ยกร้ องในระดับโรงเรี ยน แล้ วจึงขยายไปสู่
ระดับอ�ำเภอ จนถึงระดับมลรัฐ และการต่อสู้ในระดับประเทศเพือ่ การจัดการศึกษา
โดยภาครัฐ
ตัวอย่างต่อมาเป็ นกรณีศึกษาของประเทศสเปน โคเลอร์ และ จิมีเนซ
นักวิชาการจากประเทศสเปนน�ำเสนอว่า SMU เป็ นยุทธศาสตร์ ทจี่ ะช่วยให้ สหภาพแรงงานในประเทศสเปนกลับมามีความเข้ มแข็งได้ อีกครัง้ ในอดีตสหภาพแรงงาน
สเปนเป็ นตัวอย่างที่โดดเด่นของสหภาพแรงงานที่มีลกั ษณะสู้รบของชาวละติน
หรื อชาวเมดิเตอเรเนียน แต่ปัจจุบนั กลับกลายเป็ นสหภาพแรงงานที่มีลกั ษณะ
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ความเป็ นสถาบันสูง และมี โครงสร้ างที่ หลอมรวมเข้ ากับภาคธุรกิ จตัง้ แต่เมื่ อ
2 ทศวรรษที่แล้ ว ในขณะที่ขบวนการสหภาพแรงงานในประเทศอื่นๆ ประสบ
ปั ญหาความเสื่อมถอยของสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานสเปนกลับได้ รับการ
อุ้มชูทางการเมืองจากรัฐบาลท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึ ้น ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 2008
เศรษฐกิจของประเทศสเปนได้ รับผลกระทบอย่างมากพร้ อมๆ กับที่สถาบันทาง
การเมื องและสังคมที่ สร้ างสังคมสเปนให้ มั่นคงมาตัง้ แต่ช่วงเปลี่ยนผ่านมาสู่
ระบอบประชาธิปไตยในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 รวมถึงอ�ำนาจของสหภาพแรงงานก็ถกู ท�ำให้ ออ่ นแอลงจากการเข้ ามาแทรกแซงของรัฐ น�ำมาสูก่ ารแสวงหา
ยุทธศาสตร์ ใหม่และประเด็นเร่งด่วนในหมูอ่ งค์กรจัดตังของแรงงานเพื
้
่อความหวัง
ที่จะก้ าวต่อไปข้ างหน้ า
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิ จและการบริ หารจัดการทาง
การเมืองในแนวเสรี นิยมใหม่ของประเทศสเปน ได้ ก่อให้ เกิดขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมแบบใหม่ (New social movements - NSM) ซึง่ มีนวัตกรรมของการ
เคลือ่ นไหวต่อต้ านประท้ วงที่ท้าทายต่อการเมืองที่ด�ำรงอยูโ่ ดยมีประชาชนเข้ าร่วม
เป็ นจ�ำนวนมาก ตัวอย่างของขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมแบบใหม่ทสี่ ำ� คัญทีส่ ดุ
ในสเปน คือการเคลื่อนไหวของชนพื ้นเมืองในปี ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554)
โคเลอร์ แ ละจิ มี เ นซกล่า วว่า ยุท ธศาสตร์ ก ารฟื ้น ฟูค วามเข้ ม แข็ ง ให้
สหภาพแรงงานในแนว SMU เป็ นสิง่ ที่เหมาะสม แม้ วา่ จะเป็ นเรื่ องที่ทำ� ได้ ยากและ
เสี่ยงต่อการที่จะท� ำให้ องค์ กรจัดตัง้ ของแรงงานมีความเป็ นสถาบันสูง เขาจึง
พยายามทีจ่ ะวิเคราะห์วา่ ปั จจัยอะไรทีจ่ ะท�ำให้ ยทุ ธศาสตร์ SMU ได้ รับการยอมรับ
จากองค์กรของสหภาพแรงงาน 2 แห่ง คือ CCOO (Workers Commission) และ
UGT (General Workers’ Union) งานศึกษาของโคเลอร์ และจิมีเนซพบว่า ในการ
พัฒนายุทธศาสตร์ SMU มีปัจจัยสนับสนุนทีเ่ กี่ยวข้ องอยู่ 3 เรื่อง คือ การมีคณ
ุ ธรรม
(Moral) การสร้ างความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ (Coalition) และการมียทุ ธศาสตร์
(Strategy)
การมีคณ
ุ ธรรมของสหภาพแรงงาน หมายถึง สหภาพแรงงานต้ องเป็ น “ดาบ
แห่งความยุติธรรม” สหภาพแรงงานในปั จจุบนั ที่ม่งุ เน้ นการปกป้องผลประโยชน์
เฉพาะของลูกจ้ างประจ�ำ และผู้ทอี่ ยูใ่ นส่วนงานทีจ่ ดั ตังได้
้ งา่ ยเช่นลูกจ้ างประจ�ำใน
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สถานประกอบการเป็ นแนวทางทีล่ ้ าสมัยไปแล้ ว สหภาพแรงงานในแนว SMU ต้ อง
เป็ นตัวแทนกลุม่ แรงงานที่หลากหลาย ได้ แก่ ลูกจ้ างชัว่ คราว ลูกจ้ างท�ำงานไม่เต็ม
เวลา แรงงานเด็ก แรงงานข้ ามชาติ แรงงานในกิจการขนาดเล็ก ซึง่ ปั จจุบนั สหภาพแรงงานยังไม่ได้ เป็ นตัวแทนของแรงงานเหล่านี ้ จนพวกเขาต้ องถามว่า “ใครคือ
ตัวแทนของเรา?” หรื อพูดว่า “พวกเขา (พรรคการเมืองและสหภาพแรงงาน) ไม่ ได้
เป็ นตัวแทนของเรา” (Kohler and Jimenez, 2015: 250)
ในด้ านการสร้ างความร่ วมมือกับองค์กรหรื อขบวนการเคลื่อนไหวอื่นๆ
หมายถึง การพยายามผลักดันเป้าหมายร่วมในการเคลื่อนไหวเฉพาะกิจหรื อการ
เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องร่วมกับองค์กรที่เป็ นแนวร่วมกับสหภาพแรงงาน
ปั จจัยสุดท้ ายคือการมียทุ ธศาสตร์ หมายถึง การเปลี่ยนภัยคุกคามให้
เป็ นโอกาส ซึง่ จ�ำเป็ นต้ องอาศัยทักษะในการคิดและวางยุทธศาสตร์ ในสถานการณ์
ทีส่ หภาพแรงงานมีสมาชิกน้ อย และมีความแตกแยกในขบวนการแรงงาน ประชากร
ส่วนใหญ่ย่อมไม่ร้ ูสกึ ว่าสหภาพแรงงานสามารถเป็ นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์
ของพวกเขา ดังนันค�
้ ำพูดที่กล่าวว่า “พวกเขาไม่ได้ เป็ นตัวแทนของเรา” จึงไม่ได้
หมายถึงเฉพาะพรรคการเมืองต่างๆ เท่านัน้ แต่หมายถึงสหภาพแรงงานด้ วย
(เพิ่งอ้ าง: 253)
การท�ำให้ สหภาพแรงงานกลับมามีบทบาทอีกครั ง้ เป็ นเรื่ องที่ส�ำคัญ
พอๆ กับการท�ำให้ สมาชิกสหภาพแรงงานเข้ าร่วมในขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม
เพื่อความเป็ นไปได้ ในการสร้ างแนวร่วมกับองค์กรต่างๆ ในปั จจุบนั ยังคงมีการถก
เถียงกันภายในสหภาพแรงงานของสเปน ระหว่างสมาชิกรุ่ นหนุ่มสาวที่น�ำเสนอ
ยุทธศาสตร์ การฟื น้ ฟูบทบาทสหภาพแรงงานแบบ SMU กับผู้น�ำสหภาพ-แรงงาน
รุ่ น อาวุโ สที่ ต้ อ งการพื น้ ฟูอ� ำ นาจของสหภาพแรงงานในแนวสถาบัน ในขณะ
ที่บทบาทเชิงสถาบันของสหภาพแรงงานก�ำลังเปลี่ยนแปลงไป ทังนายจ้
้
างและ
รัฐบาลต่างก็มองว่าสหภาพแรงงานกลายเป็ นตัวถ่วงในการปฏิรูป หรื อปรับปรุ ง
ความสามารถในการแข่งขัน (ทางการค้ า) มากขึ ้นทุกที ด้ วยเหตุนี ้การแข่งขันเพื่อ
ได้ รับการเลือกตังในสหภาพแรงงานจึ
้
งหมดความหมาย สู้เอาพลังงานของแต่ละ
คนมาคิดเรื่องยุทธศาสตร์ และปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระโยชน์จะดีกว่า (เพิง่ อ้ าง: 253-254)
กล่าวโดยสรุป สหภาพแรงงานสเปนในปั จจุบนั ก�ำลังสูญเสียอิทธิพลของ
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ตัวเอง อันเนื่องมาจากความเสือ่ มคลายของความชอบธรรมเชิงสถาบันและความ
ชอบธรรมทางสังคม ในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่ า่ นมา ผลกระทบทางสังคมและการเมือง
จากวิกฤตและเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึ ้นกลายเป็ นเรื่องท้ าทายหลักของบทบาทในอนาคต
ของสหภาพแรงงาน ในขณะทีข่ บวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมแบบใหม่ทแี่ สดงออก
ถึงความรู้ สกึ โกรธแค้ นต่อวิกฤตเศรษฐกิจมีบทบาททางสังคมและการเมืองเป็ น
อย่างมาก สถานการณ์เช่นนี ้เป็ นทังโอกาสและภั
้
ยคุกคามต่อสหภาพแรงงานสเปน
ในด้ านโอกาสก็คอื ความเป็ นไปได้ ทจี่ ะพัฒนายุทธศาสตร์ การฟื น้ ฟูพลังอ�ำนาจของ
สหภาพแรงงาน เช่น แนวทางของ SMU ส่วนที่เป็ นภัยคุกคามก็คือความเป็ นไปได้
ที่ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ (New social movement) เหล่านี ้จะมี
บทบาทแทนที่ หรื อท�ำให้ สหภาพแรงงงานเป็ นพวกตกขอบไป ซึง่ จะน�ำไปสูค่ วาม
เสื่อมสลายของสหภาพแรงงาน
โคเลอร์ และจิมเี นซได้ สรุปให้ เห็นถึงปัจจัยทีจ่ ะสนับสนุนหรือเป็ นอุปสรรค
ต่อยุทธศาสตร์ SMU ในประเทศสเปน เช่น ปั จจัยสนับสนุน ได้ แก่ 1) การด�ำรงอยู่
ของข้ อเรี ยกร้ องที่เกี่ยวข้ องกับความเดือดร้ อน 2) การสนับสนุนทางสังคมของ
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมแบบใหม่ตอ่ สหภาพแรงงาน 3) บรรยากาศทีต่ อ่ ต้ าน
การยกเลิกและปกป้องการบริ การสาธารณะ ฯลฯ
ในขณะที่ปัจจัยที่ขดั ขวางต่อการพัฒนา SMU ได้ แก่ 1) การที่ขบวนการ
เคลือ่ นไหวทางสังคมแบบใหม่ปฏิเสธการเป็ นสถาบันของสหภาพแรงงาน 2) ทัศนคติ
ของผู้น� ำ และองค์ ก รสหภาพแรงงานไม่มี ก ารพัฒ นาและหยุด นิ่ ง อยู่กับ ที่ เ ป็ น
เวลานาน 3) การมีวิถีการจัดตัง้ การสื่อสาร และการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ฯลฯ
(เพิ่งอ้ าง: 255)
ตัวอย่างสุดท้ ายของฝ่ ายสนับสนุนที่จะกล่าวถึง คือ ประสบการณ์จาก
ประเทศเม็กซิโก ตังแต่
้ ทศวรรษที่ 1980 เป็ นต้ นมา (หลังพ.ศ. 2523) อัตราส่วน
สมาชิกของสหภาพแรงงานในประเทศเม็กซิโกลดลงเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ใน
ภูมิภาคอเมริ กากลางและอเมริ กาใต้ ท�ำให้ สหภาพแรงงานซึ่งครัง้ หนึ่งเคยเป็ น
พลังทางการเมืองที่มีอ�ำนาจการต่อรองสูงมีบทบาทน้ อยลง จนเกิดข้ อถกเถียง
กันว่าการฟื น้ ฟูขบวนการแรงงานในประเทศเม็กซิโกต้ องอาศัยปฏิรูปกฎหมาย
แรงงานของประเทศ ราเชล บริ คเนอร์ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอาคาเดีย ได้
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แสดงให้ เห็นบทเรี ยนที่สำ� คัญในการฟื น้ ฟูบทบาทของขบวนการแรงงานในเม็กซิโก
(Brickner, 2013) โดยบริ คเนอร์ เสนอว่าจะต้ องใช้ แนวทางสหภาพแรงงานที่เป็ น
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม (SMU) และแนวทางสหภาพแรงงานทีเ่ ป็ นขบวนการ
เคลือ่ นไหวภาคพลเมือง (Citizenship movement unionism) โดยได้ ประสบการณ์
มาจากสหภาพแรงงานผู้หญิ งที่มีการร่ วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ
มายาวนานหลายทศวรรษ บริคเนอร์ ชี ้ให้ เห็นว่าการหยิบยกประเด็น ความตระหนัก
ในด้ านเพศภาวะ (gender) ของสหภาพแรงงานผู้หญิงได้ ช่วยให้ เกิดความเป็ น
ประชาธิปไตยในการก�ำหนดเป้าหมาย และสามารถสร้ างแนวร่วมกับกลุม่ ต่างๆ ใน
ภาคประชาสังคม ซึ่งช่วยให้ การต่อสู้เพื่อปฏิรูปสหภาพแรงงานในเชิงสถาบัน
เป็ นไปอย่างกว้ างขวาง
เหตุผลทีเ่ สนอให้ มกี ารปฏิรูปแรงงาน เนื่องจากในประวัตศิ าสตร์ ประเทศ
เม็กซิโกมีปัญหาการควบคุมแรงงานโดยรัฐ (State labor corporatism) ดังนันการ
้
ฟื น้ ฟูอำ� นาจของแรงงานจึงจ�ำเป็ นต้ องมีการปฏิรูปเชิงสถาบันต่อระบบการควบคุม
แรงงาน เพื่อความเป็ นประชาธิปไตยภายในสหภาพแรงงาน พร้ อมๆ กับการขจัด
สถาบันทีใ่ ห้ อภิสทิ ธิ์ตอ่ สหภาพแรงงานทีถ่ กู ควบคุมโดยรัฐเหนือกว่าสหภาพแรงงาน
ที่มีความเป็ นอิสระ ซึง่ การท�ำเช่นนี ้ได้ จะต้ องอาศัยการปฏิรูปกฎหมายแรงงาน
ส�ำหรับการสร้ างแนวร่วมระหว่างสหภาพแรงงานและชุมชน การเคลือ่ นไหว
ของผู้หญิงเป็ นสิ่งที่จ�ำเป็ น เนื่องจากจ�ำนวนแรงงานหญิงที่เพิ่มมากขึ ้นในก�ำลัง
แรงงาน และมีจ�ำนวนมากกว่าแรงงานชายในส่วนของแรงงานนอกระบบ และการ
ท�ำงานภาคบริ การ ในช่วงที่ประเทศเม็กซิโกมีบรรยากาศประชาธิปไตย ได้ มีความ
ก้ าวหน้ าในเรื่ องสิทธิ สตรี เช่น การออกกฎหมายต่อต้ านความรุ นแรงต่อสตรี
ปรับปรุ งกฎหมายท�ำแท้ ง และสัดส่วนของผู้หญิ งในการเลือกตัง้ ความสนใจที่
เพิ่มขึน้ ของนักกฎหมายและนักปฏิบตั ิการทางสังคมต่อประเด็นสิทธิ สตรี เป็ น
โอกาสที่ดีของสหภาพแรงงานที่จะท�ำงานใกล้ ชิดกับขบวนการเคลื่อนไหวสตรี ได้
มากขึ ้น (Brickner, 2013: 35)
(2) ข้ อถกเถียงของฝ่ ายที่ไม่ เห็นด้ วย
ฝ่ ายที่ไม่เห็นด้ วยกับแนวคิด SMU มีทงผู
ั ้ ้ ที่ไม่เห็นด้ วยในระดับแนวคิด
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และผู้ที่เห็นว่าค�ำอธิบายของ SMU ไม่สามารถใช้ ได้ กบั ขบวนการเคลื่อนไหวของ
สหภาพแรงงานในบางประเทศ โดยในที่นี ้จะขอน�ำเสนอกรณีศกึ ษา 2 แห่งจาก
ประเทศเกาหลีใต้ และบังคลาเทศ
ข้ อวิจารณ์ SMU ในกรณีของขบวนการแรงงานในประเทศเกาหลีใต้ ก็คอื
แนวคิด SMU สะท้ อนความขัดแย้ งอย่างมากต่อธรรมชาติของสหภาพแรงงาน
ภายใต้ ระบบทุนนิยม เป็ นทัศนะแบบโรแมนติกต่อสิ่งที่เรี ยกว่าสหภาพแรงงาน
ที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยมีการยกตัวอย่างองค์กรน�ำระดับชาติ
ของสหภาพแรงงานในประเทศแอฟริกาใต้ บราซิล และเกาหลีใต้ ทีม่ คี วามล้ มเหลว
ในการอธิบายวิถีการเปลี่ยนผ่านของสังคม และการแสดงวิสยั ทัศน์ที่ชดั เจนต่อ
สังคมในอนาคต มี ปาร์ ค จากมหาวิทยาลัยเซนต์ ฟรานซิสต์ เซเวียร์ ได้ ใช้ กรณี
ศึกษาของสหพันธ์แห่งสหภาพแรงงานเกาหลีใต้ (Korean Confederation of Trade
Union) และพรรคประชาธิปไตยแรงงานของเกาหลีใต้ ในการแสดงให้ เห็นว่าทฤษฏี
SMU มีข้อจ�ำกัดเพียงไรในการอธิบายสถานการณ์ของขบวนการสหภาพแรงงาน
เกาหลีใต้ ในปั จจุบนั (Park, 2007: 311)
ผู้เขียนได้ สรุปว่าความขัดแย้ งของทฤษฎี SMU ในการอธิบายสถานการณ์
ของสหภาพแรงงานเกาหลีใต้ ปรากฏอย่างชัดเจนในช่วงที่สหภาพแรงงานมีการ
นัดหยุดงานทัว่ ประเทศ ในช่วงทศวรรษที่ 1990 (ประมาณ พ.ศ. 2533-2543)
ซึง่ เป็ นช่วงที่การเคลื่อนไหวของชนชันแรงงานถู
้
กบดขยี ้โดยพลังของฝ่ ายตรงข้ าม
ทฤษฎี SMU ไม่สามารถให้ ข้อเสนอใดๆ ในสถานการณ์ดงั กล่าวเพื่อให้ ขบวนการ
แรงงานก้ าวไปข้ างหน้ าได้ ดูเหมือนนักทฤษฎี SMU ได้ แต่สดุดีข้อจ�ำกัดและข้ อ
ขัดแย้ งอย่างมากของสหภาพแรงงาน โดยปิ ดบังมันด้ วยการใช้ ถ้อยค�ำที่สวยหรู
เช่น “ประชาธิปไตย” “การสู้รบ” “ความเป็ นอิสระ” และ “ความร่วมมือ” อุดมการณ์
ของนักทฤษฎี SMU มีความคล้ ายคลึงอย่างมากกับลัทธิคนงานนิยม นักสหภาพแรงงานเกาหลีใต้ แสดงให้ เห็นซ� ้ำแล้ วซ� ้ำเล่าถึงลักษณะสู้รบของพวกเขาในการ
นัดหยุดงานเพื่อต่อสู้กบั การฟื น้ ฟูลทั ธิเสรี นิยมใหม่ ท่ามกลางความรุ นแรงและ
ปราบปรามจากรัฐ อย่างไรก็ตามในหลายๆ กรณี ลักษณะสู้รบของสหภาพแรงงาน
มีผลเพียงแค่ท�ำให้ บรรลุข้อตกลงเพียงน้ อยนิด แท้ จริ งแล้ วลักษณะสู้รบของชนชัน้
แรงงานหากขาดวิสยั ทัศน์ ที่ปฏิวตั ิเกี่ยวกับสังคมที่เป็ นทางเลือกก็ยากนักที่จะ
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น�ำไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่สหภาพแรงงานเผชิญอยู่ แต่นกั ทฤษฎี
SMU ได้ มองข้ ามข้ อจ�ำกัดในเรื่ องนี ้ของ SMU ไป (Park, 2007: 339)
การที่นักทฤษฎี SMU มองไม่เห็นความจริ งที่ว่า สหภาพแรงงานที่มี
ลักษณะเป็ น SMU ในประเทศต่างๆ มักจะอยูภ่ ายใต้ อทิ ธิพลทางการเมืองของกลุม่
ฝ่ ายซ้ ายที่สงั กัดพรรคการเมือง ท�ำให้ ทฤษฎี SMU มักจะชอบจับคู่ตรงข้ ามของ
สหภาพแรงงานอย่างง่ายๆ เช่นจับคู่สหภาพแรงงานแนวการเมือง (Political
unionism) กับสหภาพแรงงานแนวผลประโยชน์ (Business unionism) สหพันธ์
แห่งสหภาพแรงงานเกาหลีใต้ (KCTU) อาจถูกมองว่าเป็ น “สหภาพแรงงาน
แนวการเมือง” ตราบใดที่ยงั คงสนับสนุนพรรคประชาธิปไตยแรงงาน KCTU ไม่มี
ความเป็ นอิสระทางการเมืองจากพรรคประชาธิ ปไตยแรงงาน หรื อองค์กรของ
พวกฝ่ ายซ้ าย บ่อยครัง้ ที่องค์กรทางการเมืองหลายแห่งเข้ าร่ วมอย่างแน่นแฟ้น
กับสหภาพแรงงานแนว SMU โดยที่ทิศทางการเมืองขององค์กรเหล่านี ้ถูกก�ำหนด
โดยพวกฝ่ ายซ้ าย
มี ปาร์ ค เห็นว่าปั ญหาของ KCTU ไม่ใช่เพียงการสนับสนุนการจัดตัง้
พรรคประชาธิปไตยแรงงาน แต่เป็ นเรื่ องแนวทางการน�ำที่เป็ นการปฏิรูปในแนว
ชาตินิยม ชนชันแรงงานของเกาหลี
้
ใต้ ควรแทนที่การน�ำในแนวปฏิรูปของ KCTU
และพรรคประชาธิปไตยแรงงานด้ วยแนวทางปฏิวตั ิ ซึง่ มีวสิ ยั ทัศน์ทชี่ ดั เจนต่อสังคม
ในอนาคตซึง่ ปราศจากความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบทุนนิยม (เพิง่ อ้ าง : 340)
เมื่ อปราศจากการออกแบบมาตรการในการเปลี่ยนผ่านสังคม หรื อ
วิสยั ทัศน์ที่ชดั เจนเกี่ยวกับสังคมในอนาคต ทฤษฎี SMU ก็มีแนวโน้ มที่จะบดบัง
ทางเลื อ กที่ ส หภาพแรงงานต้ อ งเผชิ ญ สรุ ป ก็ คื อ ลัท ธิ ส หภาพแรงงานในแนว
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมไม่ได้ นำ� เสนอทัศนะหรือแนวโน้ มทีท่ รงประสิทธิภาพ
ต่อการบรรลุการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างถึงราก (เพิ่งอ้ าง: 341)
กรณีศกึ ษาสหภาพแรงงานในบังคลาเทศ เซีย ราห์มนั และ ทอม แลงฟอร์ด
ศึกษาการประยุกต์ ใช้ แนวคิด SMU ของปี เตอร์ วอเตอร์ แมน ในฐานะที่ เป็ น
ยุทธศาสตร์ ที่จะท�ำให้ แรงงานในประเทศบังคลาเทศมีความเป็ นอิสระ กรณีศกึ ษา
เป็ นโรงงานตัดเย็บเสื ้อผ้ าส�ำเร็ จรู ปในยุคเสรี นิยมใหม่ คณะผู้ศึกษาซึ่งมี 2 คน
ได้ ข้อสรุ ปว่าแนวคิดของวอเตอร์ แมนซึ่งใช้ อธิ บายสหภาพแรงงานในภูมิภาค
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แอตแลนติกเหนือ ล้ มเหลวในการน�ำมาใช้ อธิบายการต่อสู้ของชนชันแรงงานใน
้
บัง คลาเทศในปั จ จุบัน แนวคิด นี ล้ ะเลยต่อ ผลกระทบของลัท ธิ ล่า อาณานิ คม
ลัทธิเผด็จการทหาร และลัทธิจกั รวรรดินิยม ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและ
ขบวนการแรงงานในบังคลาเทศ ยกย่องการถกเถียงในเรื่ องประชาธิปไตยเป็ น
เสมือนเป้าหมายของปฏิบตั ิการในขณะที่การเคลื่อนไหวรวมหมูซ่ งึ่ มีลกั ษณะสู้รบ
ถูกมองว่าเป็ นหนทางที่มีประสิทธิภาพแต่เพียงทางเดียวในการเคลือ่ นไหวประเด็น
แรงงานในประเทศบังคลาเทศ ข้ อเสนอของเซีย ราห์มนั และทอม แลงฟอร์ ดต่อ
วอเตอร์ แมนและผู้สนับสนุนแนวคิด SMU คนอืน่ ๆ คือ ควรยกเลิกการน�ำเสนอแบบ
จ�ำลองของลัทธิสหภาพแรงงานที่สามารถใช้ ได้ ทวั่ โลก มาเป็ นการหาแบบอย่าง
ที่หลากหลาย ซึง่ สามารถประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และขบวนการ
แรงงานที่มีความแตกต่างกันในโลกยุคโลกาภิวตั น์ (Rahman and Langford,
2010: 45)
ราห์แมนและแลงฟอร์ ดสรุปว่า ค่านิยมในเรื่องประชาธิปไตยและเสรีนยิ ม
แบบถึงรากถึงโคนซึง่ เป็ นหัวใจของตัวแบบ SMU ทัว่ โลก เข้ ากันไม่ได้ กบั กรรมาชีพ
ในประเทศส่วนมากของโลกซึง่ ยังคงต้ องเผชิญกับการต่อสู้อย่างเอาเป็ นเอาตาย
เพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิ่งจ�ำเป็ นเฉพาะหน้ าของชีวิต สหภาพแรงงานในหลายประเทศ
รวมถึงบังคลาเทศไม่อยู่ในสถานะที่จะเป็ นพลังอิสระทางสังคม บ้ างก็ต้องพึง่ พา
องค์ กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และการสนับสนุนขององค์ กรระหว่างประเทศ
บ้ างก็ต้องพึง่ พาพรรคการเมืองและรัฐบาลในประเทศ แนวคิด SMU ตังอยู
้ บ่ นฐาน
ของผลประโยชน์และการตระหนักรู้ ของชนชันกลางที
้
่มีการศึกษาในซีกโลกเหนือ
และใต้ แต่ยทุ ธศาสตร์ แรงงานที่เป็ นอิสระส�ำหรับกรรมาชีพในซีกโลกใต้ ต้องให้
ความส�ำคัญกับปั จจัยทีท่ �ำให้ เกิดความชะงักงันของความเป็ นสถาบันของสหภาพแรงงานในประเทศซีกโลกใต้ ได้ แก่บรรษัทข้ ามชาติยกั ษ์ ใหญ่ ประเทศทุนนิยม
ศูนย์กลาง และบรรดาองค์กรแนวร่ วมของพวกนี ้ในประเทศต่างๆ กรรมาชีพใน
บังคลาเทศไม่สามารถเข้ าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารในระดับสูง ซึ่งเป็ นอุปสรรค
ต่อ การพัฒ นาการเข้ า ร่ ว มขบวนการประชาธิ ป ไตยของสหภาพแรงงานและ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (เพิ่งอ้ าง: 61)
ราห์แมนและแลงฟอร์ ดเชื่อว่า หากได้ รับโอกาสและมีทรัพยากรเพียงพอ
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คนงานจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความจ�ำเป็ นของพวกเขาได้ ด้วยตัวเอง และ
สามารถจัดตังขบวนการเคลื
้
อ่ นไหวของพวกเขาเพือ่ ต่อต้ านและเปลีย่ นแปลงสังคม
ให้ ก้าวหน้ าได้ ด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนยังคงมีความจ�ำเป็ นส�ำหรับ
สหภาพแรงงานในประเทศต่างๆ รวมถึงบังคลาเทศ เนื่องจากความยากจนที่หยัง่
รากลึกของชนชันแรงงาน
้
การมีสหภาพแรงงานที่คดโกงและพร้ อมจะเปลี่ยนสี
แปรธาตุ และมีองค์กรพัฒนาเอกชนที่รับใช้ จกั รวรรดินิยม (เพิ่งอ้ าง: 63)
จากทัศนะของนักวิชาการจากทวีปเอเชียมาสูข่ ้ อวิจารณ์ของนักวิชาการ
ตะวันตก ปี เตอร์ แฟร์ บราเธอร์ จากมหาวิทยาลัยคาร์ ดฟิ ฟ์ ในแคว้ นเวลส์ อธิบายว่า
ลัทธิสหภาพโดยตัวของมันเองมีความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอยูแ่ ล้ ว
โดยที่ไม่ต้องไปสร้ างค�ำว่า “สหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
(Social movement unionism)” ขึ ้นมาเพื่อเป็ นรูปแบบเฉพาะของสหภาพแรงงาน
ประเด็นส�ำคัญอยู่ที่เราต้ องหาว่า ภายใต้ สถานการณ์หรื อบริ บททางสังคมเช่นใด
ที่สหภาพแรงงานจะแสดงความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่กล้ าท้ าทาย
และตังค�
้ ำถามต่อความสัมพันธ์ ทางการผลิตระหว่างชนชัน้ แรงงานกับนายทุน
ออกมา (Fairbrother, 2008)
แฟร์ บราเธอร์ มีความเห็นเหมือนอิงกีแมนคือ ไม่เห็นด้ วยกับการแบ่ง
สหภาพแรงงานออกเป็ นสหภาพแรงงานที่ เป็ นกลุ่มผลประโยชน์ (Business
unionism) กับสหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ซึง่ แตกต่าง
กันตรงที่สหภาพแรงงานแบบแรกมีลกั ษณะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ที่คบั แคบ ท�ำงานแบบใช้ ค�ำสัง่ จากเบื ้องบนสูเ่ บื ้องล่าง โดยสมาชิกมีสว่ นร่วมน้ อย
ในขณะที่ SMU มีลกั ษณะตรงกันข้ ามคือ เป็ นองค์กรของสมาชิกที่เป็ นแรงงาน
ในระดับรากหญ้ า มีการเคลื่อนไหวรวมหมู่ที่นอกเหนือจากการนัดหยุดงานหรื อ
การเคลื่อนไหวที่จ�ำกัดอยูภ่ ายในสถานประกอบการ มีการสร้ างแนวร่วมกับชุมชน
หรื อองค์กรอื่นๆ มีวิสยั ทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงสังคม ฯลฯ (เพิ่งอ้ าง: 213-214)
แฟร์ บราเธอร์ ยังวิจารณ์ ว่า ค�ำอธิ บายของนักวิชาการเกี่ ยวกับ SMU
ก่อนหน้ านี ้มีลกั ษณะที่น�ำเสนอรู ปแบบของสหภาพแรงงานที่ตวั เองคิดว่าควรจะ
เป็ นและใช้ ได้ ทวั่ โลก และพยายามที่จะโยง SMU เข้ ากับขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมแบบใหม่ (New social movement) ในขณะทีน่ กั วิชาการคนอืน่ ๆ เห็นว่า
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การรวมกันระหว่างสหภาพแรงงานกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่
(หมายถึงขบวนการเคลือ่ นไหวทีเ่ น้ นประเด็นปัญหาและมีองค์ประกอบหลายชนชัน้
เช่นขบวนการเคลื่อนไหวด้ านสิทธิ ผู้หญิง เด็ก สิง่ แวดล้ อม ฯลฯ) เป็ นสิง่ ที่เป็ นไป
ไม่ได้ และไม่ควรท�ำ
ในเรื่ องนี ้ แฟร์ บราเธอร์ เสนอว่า ค�ำถามที่ส�ำคัญคือ จะท�ำอย่างไรให้
สหภาพแรงงานสามารถเชื่อมต่อกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบใหม่ได้
พร้ อมๆ กับการรั กษาผลประโยชน์ ของแรงงานและการเคลื่อนไหวที่เป็ นอิสระ
เขายืนยันว่า ไม่ว่าอย่างไร เมื่อไหร่ และที่ไหนก็ตาม สหภาพแรงงานยังคงเป็ น
องค์กรจัดตังทางชนชั
้
น้ ซึง่ มีศกั ยภาพในการกระท�ำรวมหมู่ มีวสิ ยั ทัศน์และทิศทาง
ในการตอบโต้ กบั ระบบทุนนิยมทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและระดับโลก (Fairbrother and
Webster, 2008: 309-313)
สหภาพแรงงานในมิตติ า่ งๆ

ที่มา: แฟร์ บราเธอร์ และเว็บสเตอร์ , 2008: 312 (ปรับปรุงจาก Munck, 2004: 260)
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การที่แนวคิด Social movement unionism (SMU) หรื อลัทธิสหภาพแรงงานทีเ่ ป็ นขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม ซึง่ ถือก�ำเนิดขึ ้นมาเกือบ 4 ทศวรรษแล้ ว
แต่ยงั คงได้ รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักสหภาพแรงงานและนักวิชาการ
ในการน�ำแนวคิดนี ้ไปอธิบายการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานในประเทศต่างๆ
ทัว่ โลก และถกเถียงถึงความเหมาะสมหรื อความเป็ นไปได้ ในการน�ำแนวคิดนี ้
มาเป็ นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาขบวนการสหภาพแรงงานให้ หลุดพ้ นจากความ
ตกต�ำ่ ในรอบหลายสิบปี มานี ้ย่อมแสดงให้ เห็นว่า แนวคิดนี ้ไม่ควรถูกละเลยส�ำหรับ
นัก สหภาพแรงงานไทย และผู้ที่ ส นใจในการขับ เคลื่ อ นขบวนการแรงงานใน
ประเทศไทย
แม้ ว่าการถกเถียงในระดับสากลจะมีทงผู
ั ้ ้ ที่เห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยกับ
แนวคิด SMU แต่ผ้ วู จิ ยั มีข้อสังเกตว่าทัง้ 2 ฝ่ ายมีความเห็นร่วมกันบางประการ คือ
(1) ไม่ควรแบ่งลัทธิสหภาพแรงงานในปั จจุบนั ด้ วยแนวคิดขัวตรงข้
้
าม
คือ SMU กับสหภาพแรงงานในแนวกลุ่มผลประโยชน์ (Business unionism)
ซึง่ อาจเนื่องมาจากสหภาพแรงงานทัง้ 2 รูปแบบไม่ได้ มคี ณ
ุ ลักษณะตรงกันข้ ามกัน
ในทุกเรื่อง และสหภาพแรงงานในแนวกลุม่ ผลประโยชน์เอง ก็มจี ดุ แข็งบางประการ
ที่สหภาพแรงงานที่เชื่อมัน่ ในแนวทางของ SMU จ�ำเป็ นต้ องมี เช่นบทบาทในการ
เจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงานเป็ นต้ น
(2) SMU ไม่ใช่แนวทางเดียวที่จะใช้ เป็ นยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหภาพแรงงานทัว่ โลก เนื่องจากเงื่อนไขภายในของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน
นอกจากนี ้ ผู้วิจัยมี ความสนใจข้ อสรุ ปของอิงกี แมนต่อบทเรี ยนของ
สหภาพแรงานในลอสแองเจลิสที่เข้ าร่วมการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิแรงงานข้ ามชาติ
ซึง่ เป็ นประเด็นทีค่ วรน�ำมาพัฒนาในการศึกษาสหภาพแรงงานไทย ได้ แก่ ข้ อสังเกต
ทีว่ า่ SMU เป็ นผลมาจากความเข้ มแข็งของสหภาพแรงงาน หรื อเป็ นสาเหตุทที่ �ำให้
สหภาพแรงงานเข้ มแข็ง? และการเข้ าร่วมการเคลือ่ นไหวในประเด็นทางสังคมของ
สหภาพแรงงานจะไม่มีผลโดยตรงหรื อทันทีตอ่ การสร้ างความเข้ มแข็งให้ สหภาพแรงงาน แต่เป็ นเงื่อนไขที่จะช่วยสนับสนุนให้ สหภาพแรงงานมีความเข้ มแข็งใน
ระยะยาวมากกว่า
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บทที่ 2
ขบวนการแรงงานไทย
กับการเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในอดีต

การศึกษาในบทนี ้ ใช้ แนวคิดสหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม (SMU) เป็ นกรอบเพื่อค้ นหาว่า ขบวนการแรงงานไทยในอดีตมีความ
เป็ นขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมหรื อไม่? ในลักษณะใด? โดยมีประเด็นทีส่ ำ� คัญ
2 เรื่อง คือ 1) การแสดงบทบาทปกป้องผลประโยชน์ของแรงงาน และ 2) การเข้ าร่วม
กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่นๆ เพื่อต่อสู้ในประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมือง ที่มีผลกระทบต่อประชาชนในระดับกว้ าง
จากกรอบแนวคิดข้ างต้ น การศึกษาความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมของขบวนการแรงงานไทยที่น�ำโดยสหภาพแรงงานจะแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง
คือ ช่วงแรก ขบวนการแรงงานไทยยุคก่อตัง้ และช่วงที่ 2 ขบวนการแรงงานไทย
ในยุคพัฒนาสูค่ วามเป็ นขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2516 จนถึงก่อนรัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
2.1 ขบวนการแรงงานไทยในยุคก่ อตัง้ สหภาพแรงงาน
หลักฐานเอกสารเกี่ ยวกับการเคลื่อนไหวของแรงงานในประเทศไทย
เริ่ มปรากฏเมื่ อมี การนัดหยุดงานของกรรมกรรถรางบริ ษัทไฟฟ้าสยามจ�ำกัด
(Siam Electrical Co. Ltd) ในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2465 และระหว่างวันที่
31 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2466 เพื่อเรี ยกร้ องให้ นายจ้ างปรับปรุ งค่าจ้ างและ
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สภาพการจ้ าง กรรมกรรถรางบริ ษัทไฟฟ้าสยามจ�ำกัด ถือเป็ นพนักงานรุ่นแรกของ
รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงในปั จจุบนั นอกจากนี ้ ยังมีการนัดหยุดงานของ
กุลีจีนลากรถอีกหลายครัง้ การเคลื่อนไหวของกรรมกรรถรางและกุลีจีนลากรถ
ในยุคนี ้ได้ รับความสนับสนุนจากปั ญญาชนนักหนังสือพิมพ์ที่เห็นใจกรรมกร เช่น
นายถวัติ ฤทธิเดช บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ กรรมกร
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จึงมีการจัดตังองค์
้ กรของ
กรรมกรอย่างชัดเจนโดยกรรมกรรถรางได้ กอ่ ตัง้ “สมาคมกรรมกรรถรางแห่งสยาม”
ขึน้ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2475 โดยมี ถวัติ ฤทธิ เดช เป็ นประธานคนแรก
มีวตั ถุประสงค์ 6 ข้ อ คือ 1) อบรมให้ มคี วามประพฤติและศีลธรรมอันดี 2) แลกเปลีย่ น
ความรู้ 3) ส่งเสริ มความสุข ความรื่ นเริ ง อนามัย 4) ช่วยเหลือสมาชิกที่แก่เฒ่า
ทุพพลภาพ 5) ประหยัดทรัพย์ 6) ความสามัคคีธรรม
ต่อมาในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 (พ.ศ. 2484-2488) มีการนัดหยุดงาน
ของกรรมกรเกิดขึ ้นมาก และมีการจัดตังสมาคมกรรมกรในสาขาอาชี
้
พต่างๆ เกิดขึ ้น
มาก ได้ แก่ สมาคมกรรมกรรถไฟ สมาคมไตรจักร (รถสามล้ อ) สมาคมกรรมกร
โรงสีและข้ าวสาร สมาคมกรรมกรโรงเลื่อย สมาคมกรรมกรขนส่งทางน�ำ้ สมาคม
ช่างเรี ยงพิมพ์ ฯลฯ ซึง่ ในเวลาต่อมา สมาคมกรรมกรเหล่านี ้ได้ มีการจัดประชุมกัน
ทัว่ ประเทศ และจัดตังเป็
้ นองค์กรน�ำระดับชาติของคนงาน ชื่อองค์การสหอาชีวะ
กรรมกรแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2490 โดยมีข้อสังเกตคือ
ผู้น�ำขององค์การสหอาชีวะกรรมกรแห่งประเทศไทย ส่วนใหญ่ไม่ได้ มาจากชนชัน้
กรรมกร แต่เป็ นผู้ทมี่ าจากครอบครัวฐานะดีและมีการศึกษาสูง (ด�ำริห์ เรืองสุธรรม,
2542: 255)
หลังจากจอมพลป. พิบลู สงคราม ท�ำรัฐประหาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2490 รัฐบาลไม่อนุญาตให้ องค์การสหอาชีวะกรรมกรฯ จดทะเบียนจัดตังเป็
้ น
สมาคม ท�ำให้ องค์การสหอาชีวะกรรมกรถูกจ�ำกัดบทบาท โดยต่อมารัฐบาลได้
สนับสนุนให้ มีการจัดตังสมาคมกรรมกรไทยและสมาคมเสรี
้
แรงงานขึ ้นมาแทน
แต่ในสมาคมกรรมกรไทยก็มีผ้ ูน�ำซึ่งต่อสู้เพื่อคนงานอย่างแท้ จริ งรวมอยู่ด้วย
(ด�ำริ ห์ เรื องสุธรรมและจรู ญ ละสา, 2529: 63-64) จนน�ำมาสู่การจัดตังองค์
้ กร
ในรูปแบบของการประสานงานโดยใช้ ชื่อว่า กรรมกร 16 หน่วย กรรมกร 16 หน่วย
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ได้ เคลื่อนไหวเพื่อให้ รัฐบาลออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ จนประสบความส�ำเร็ จ เมื่อรัฐบาลออกพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
ฉบับแรกในปี พ.ศ. 2499 ซึง่ มีผลบัลคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500
ในช่วงที่องค์การสหอาชีวะกรรมกรมีบทบาท ได้ มีการเรี ยกร้ องให้ รัฐบาล
ออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยก� ำหนดชั่วโมงการท�ำงานไม่เกินสัปดาห์ละ
48 ชัว่ โมง เรี ยกร้ องสิทธิ ในการจัดตังสหภาพแรงงานและสิ
้
ทธิการนัดหยุดงาน
รวมตัวเรี ยกร้ องให้ มีระบบประกันสังคม (พิชิต จงสถิตวัฒนา, 2518: 92-93)
หลังจากที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ประกาศใช้ ในปี พ.ศ. 2500
มีการจดทะเบียนจัดตัง้ สหภาพแรงงาน 154 แห่งและสหพันธ์ แรงงาน 2 แห่ง
(สุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์ , 2521: 60) อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานเหล่านี ้ไม่มีโอกาส
แสดงบทบาทเป็ นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ของชนชันกรรมกร
้
เนื่องจากจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ ทำ� รัฐประหารในปี พ.ศ. 2501 และยกเลิกพ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์
ท�ำให้ ประเทศไทยตกอยูภ่ ายใต้ การปกครองที่ไม่เป็ นประชาธิปไตยอย่างยาวนาน
ต่อมาอีก 15 ปี
ในด้ านการเคลื่อนไหวทางการเมือง หลังจากปฏิวตั ิเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 ถวัติ ฤทธิเดช ซึง่ เป็ นนายกสมาคมกรรมกรรถรางแห่งสยาม
ในขณะนัน้ มีแนวคิดสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย
ได้ ขอให้ กรรมกรสอดส่องเป็ นหูเป็ นตาให้ รัฐบาลว่าจะมีผ้ กู ่อความไม่สงบต่อต้ าน
รั ฐบาลในระบอบประชาธิ ปไตยหรื อไม่ และเมื่ อเกิ ดกบฏบวรเดชขึน้ เมื่อวันที่
11 ตุลาคม พ.ศ. 2476 เพื่อฟื น้ การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ถวัติ
ได้ น�ำกรรมกรรถรางเข้ ามาท�ำหน้ าที่ “พิทกั ษ์ รัฐธรรมนูญ” ในฐานะกองก�ำลังรักษา
ความสงบภายในพระนครและกองก�ำลังอาสา (ศิโรตม์ คล้ ามไพบูลย์, 2542: 189)
ต่อมาในระหว่างสงครามโลกครั ง้ ที่ 2 เมื่อกองทัพญี่ ปุ่นเข้ ายึดครอง
ประเทศไทย ผู้ปฏิบตั ิงานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ท�ำงานจัดตัง้
กรรมกร ได้ เคลื่อนไหวให้ กรรมกรในโรงงานของชาวญี่ปนุ่ นัดหยุดงานเพื่อต่อต้ าน
และท�ำลายผลผลิตของโรงงาน ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวแบบปิ ดลับและจัดตัง้
เครื อข่ายระหว่างผู้ใช้ แรงงานกับปั ญญาชนเพื่อต่อต้ านญี่ปนุ่ (ด�ำริ ห์ เรื องสุธรรม,
2544: 176-242)
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ดังนัน้ การมีบทบาทเคลื่อนไหวในประเด็นปั ญหาที่นอกเหนือจากผล
ประโยชน์ ของแรงงานโดยตรงในยุคนี ้ มี ลักษณะเป็ นปฏิ บัติการของกรรมกร
บางกลุม่ ภายใต้ การน�ำของปั ญญาชนที่สนับสนุนกรรมกร แต่ยงั ไม่มีลกั ษณะของ
การเคลื่อนไหวในรูปแบบขององค์กรที่ได้ รับการจัดตังอย่
้ างชัดเจน
ข้ อสรุ ปต่อบทบาทของขบวนการแรงงานไทยในยุคก่อตัง้ คือ ในยุคนี ้
ขบวนการแรงงานไทยยังไม่อยูภ่ ายใต้ ลทั ธิสหภาพแรงงาน แรงงานที่มีบทบาทใน
ยุคแรกๆ เป็ นแรงงานทีอ่ ยูใ่ นภาคบริการ เช่นคนงานรถราง รถไฟ รถสามล้ อ เป็ นต้ น
และจะเห็นได้ วา่ การเคลื่อนไหวของแรงงานได้ รับการสนับสนุนจากปั ญญาชนใน
ยุคนันซึ
้ ง่ เข้ าไปมีบทบาทเป็ นแกนน�ำขององค์กรจัดตัง้ เช่นสมาคมกรรมกรรถราง
และองค์กรสหอาชีวะกรรมกร นอกจากนี ้รัฐบาลได้ เข้ ามาแทรกแซงการเคลือ่ นไหว
ของแรงงาน โดยการจัดตังสมาคมคนงานขึ
้
้นมาในขณะทีจ่ �ำกัดบทบาทขององค์กร
ทีค่ นงานและปัญญาชนร่วมกันก่อตังขึ
้ ้น ในยุคก่อตังขบวนการแรงงานนี
้
้ขบวนการ
แรงงานไทยเพิ่งได้ ร้ ูจกั กับลัทธิสหภาพแรงงานเมื่อมี พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ในปี
พ.ศ. 2500 แต่ยงั ไม่มโี อกาสเคลือ่ นไหวภายใต้ การน�ำของสหภาพแรงงาน เนือ่ งจาก
เกิดรัฐประหารและมีการยกเลิก พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ในปี ถดั มา
2.2 ยุคพัฒนาสู่ความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ในช่วงประมาณ 3 ปี หลังเหตุการณ์ ลกุ ฮือทางการเมืองครัง้ ส�ำคัญใน
วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถือเป็ นยุคเฟื่ องฟูของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ในประเทศไทย ซึ่งมีกลุ่มที่ส�ำคัญที่สุด 3 กลุ่ม คือ ขบวนการเคลื่อนไหวของ
นักศึกษา ขบวนการเคลื่อนไหวของกรรมกร และขบวนการเคลื่อนไหวของชาวนา
หลังจากที่ก่อนหน้ านีก้ ารยึดอ�ำนาจทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรั ชต์
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ท�ำให้ การเมืองไทยตกอยูภ่ ายใต้ ระบอบเผด็จการ
ทางทหาร สลับกับเผด็จการในระบอบรัฐสภามาเป็ นเวลาร่วม 15 ปี
ส�ำหรับขบวนการเคลื่อนไหวของแรงงาน ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2516 เล็กน้ อย องค์กรแรงงานระหว่างประเทศและขบวนการแรงงานสากล
ได้ กดดันรัฐบาลไทยจนยอมออกประกาศคณะปฏิวตั ฉิ บับที่ 103 ในวันที่ 15 มีนาคม
พ.ศ. 2515 ประกาศฉบับนี ้มีบทบัญญัติในด้ านการคุ้มครองแรงงาน ยอมรับสิทธิ
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ของลูกจ้ างและนายจ้ างในการก่อตังสมาคม
้
การเจรจาต่อรองและการนัดหยุดงาน
และมีข้อบัญญัติเกี่ยวกับค่าจ้ างขันต�
้ ่ำ การก่อตังกองทุ
้
นเงินทดแทน คนงานจึง
สามารถจัดตังสมาคมลู
้
กจ้ างได้ และท�ำการเคลือ่ นไหวเพือ่ ต่อสู้ในเรื่องผลประโยชน์
ของตัวเองได้ ในระดับหนึง่ แต่ยงั ไม่สามารถจัดตังสหภาพแรงงาน
้
หลังจากเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 คนงานทังในภาครั
้
ฐวิสาหกิจ
และเอกชนได้ มีการจัดตังสมาคมลู
้
กจ้ างทังสิ
้ ้น 45 แห่ง ในปี พ.ศ. 2517 เพื่อเป็ น
องค์กรในการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงาน และต่อมาเมื่อมี
การประกาศพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 สมาคมลูกจ้ างต่างๆ
ได้ เปลี่ยนสถานภาพเป็ นสหภาพแรงงาน เมื่อพิจารณาบทบาทของขบวนการ
แรงงานยุคนี ้ภายใต้ แนวคิด SMU คือบทบาทหน้ าที่ในด้ านการเป็ นตัวแทนปกป้อง
ผลประโยชน์ของแรงงาน และในด้ านความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
จะพบว่าขบวนการแรงงานในช่วง 3 ปี หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 มี
บทบาทที่ชดั เจนทัง้ 2 ด้ าน
ในด้ านการเป็ นองค์กรที่พิทกั ษ์ ผลประโยชน์ของชนชันแรงงาน
้
สหภาพแรงงานในยุคนี ้ไม่ได้ มีสมาชิกในสัดส่วนที่สงู กว่าในปั จจุบนั (ประมาณ 3-5% ของ
จ�ำนวนแรงงานที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ ทงหมด)
ั้
แต่สามารถแสดง
บทบาทของความเป็ นองค์กรตัวแทนชนชัน้ แรงงานได้ อย่างชัดเจน ทัง้ นีต้ งแต่
ั้
ช่วงทีย่ งั ไม่สามารถจัดตังสหภาพแรงงานแต่
้
มกี ารรณรงค์รวมตัวในรูปแบบสมาคม
ลูกจ้ าง จะพบว่า ในระหว่าง วันที่ 10-14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2517 กรรมกรโรงงานทอผ้ า
นับหมื่นคนภายใต้ การน�ำของสมาคมลูกจ้ างอุตสาหกรรมสิง่ ทอสมุทรปราการและ
สมุทรสาคร ได้ มาชุมนุมกันทีท่ ้ องสนามหลวง ส่งผลให้ มกี ารปรับอัตราค่าจ้ างขันต�
้ ำ่
จากวันละ 16 บาทเป็ นวันละ 25 บาท
ส�ำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในระหว่างปี พ.ศ. 2517-2518 สมาคมลูกจ้ าง
ต่างๆ มีการประท้ วงขอปรับเงินเดือนและปรับปรุงสวัสดิการ ตลอดจนต่อต้ านการ
คอรัปชัน่ ของผู้บริ หารในรัฐวิสาหกิจ การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ประสบความส�ำเร็ จ
ท� ำให้ ค่าจ้ างและสวัสดิการของพนักงานรั ฐสวัสดิการซึ่งเคยอยู่ในสภาพที่ ไม่
แตกต่างจากแรงงานในภาคเอกชนมากนักดีขึ ้นโดยล�ำดับ
ต่อมาในระหว่างวันที่ 2-6 มกราคม พ.ศ. 2519 คนงานในภาครัฐวิสาหกิจ
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และเอกชนทีใ่ นขณะนี ้สามารถจัดตังสหภาพแรงงานภายใต้
้
พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์
พ.ศ. 2518 ได้ เคลื่อนไหวคัดค้ านการขึ ้นราคาข้ าวสารและน� ้ำตาล โดยมีการนัด
หยุดงานและจัดชุมนุมทีส่ นามหลวง การเคลือ่ นไหวครัง้ นี ้กลายเป็ นต�ำนานการนัด
หยุดงานทัว่ ประเทศของขบวนการแรงงานไทย ภายใต้ การน�ำของ “กลุม่ สหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย” ซึง่ เป็ นองค์กรน�ำระดับชาติที่มีบทบาทมากที่สดุ ในยุคนี ้
โดยการเคลื่อนไหวครัง้ นี ้ประสบความส�ำเร็ จ ท�ำให้ รัฐบาลยอมระงับการขึ ้นราคา
ข้ าวสารและน� ้ำตาล
มีข้อน่าสังเกตว่า ข้ อเรี ยกร้ องในการชุมนุมนัดหยุดงานที่น�ำโดยกลุ่ม
สหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย นอกจากเรื่ องคัดค้ านการขึ ้นราคาข้ าวสารและ
น� ้ำตาลซึง่ มีผลกระทบต่อค่าครองชีพของคนงานโดยตรงแล้ ว ยังมีข้อเรี ยกร้ องให้
มีการประกันราคาข้ าวเปลือก ปฏิรูปที่ดินและส่งเสริ มการจัดตังสหกรณ์
้
ซึ่งเป็ น
ประเด็นของการปกป้องผลประโยชน์ของชาวนาทีเ่ ป็ นพันธมิตรของกรรมกรในเวลา
นันด้
้ วย (นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2547: 101)
ในด้ านความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ขบวนการแรงงานไทย
ในช่วง 3 ปี หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การน�ำของสมาคม
ลูกจ้ างที่ภายหลังเปลี่ยนสถานภาพมาเป็ นสหภาพแรงงาน ได้ รับการกล่าวขาน
ในเวลาต่อมาว่า เป็ นยุคทีข่ บวนการแรงงานมีการเคลือ่ นไหวในประเด็นทางการเมือง
ร่วมกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่นๆ อย่างเด่นชัดที่สดุ
ทังนี
้ ้ ขบวนการนักศึกษาเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีบทบาท
เด่นที่สุดในสังคมไทย จากการที่เป็ นผู้น�ำในการโค่นล้ มระบอบปกครองแบบ
เผด็จการได้ สำ� เร็จในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และมีบทบาทต่อเนือ่ งในการ
เคลื่อนไหวทางการเมือง ตลอดจนได้ เข้ ามาสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกรรมกร
และชาวนา ในขณะเดียวกันก็น�ำพลังของกรรมกรและชาวนาไปร่วมสนับสนุนการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของขบวนการ
กรรมกรซึง่ อยู่ในเมืองท�ำให้ นกั ศึกษามีเงื่อนไขที่จะเข้ ามาสนับสนุนอย่างใกล้ ชิด
ในฐานะที่ปรึ กษาในการนัดหยุดงานของกรรมกร และการให้ การศึกษาในเรื่ อง
ความคิดทางการเมือง ซึ่งนอกจากนักศึกษาแล้ ว อาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเอง
ก็ มี บทบาทในการให้ ค วามช่วยเหลือ กรรมกรด้ วยเช่น กัน ดัง ที่ ศาสตราจารย์
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ดร.ป๋ วย อึ๊ง ภากรณ์ ได้ เ ขี ย นจดหมายเล่า ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งอาจารย์ ใ น
มหาวิทยาลัยกับกรรมกรในช่วงปลายปี พ.ศ. 2517 ว่า (ปรี ดี พนมยงค์ และป๋ วย
อึง๊ ภากรณ์, 2559: 189)
“กรรมกรทังหลายเวลานี
้
เ้ ป็ นปึ กแผ่นมากขึ ้น อีกไม่ช้าคงจะ
รวมกันเป็ นสหพันธ์ได้ สำ� เร็จ อาจารย์ทงธรรมศาสตร์
ั้
และจุฬาฯ
จัดหลักสูตรพิเศษให้ กรรมกรเข้ าเรี ยน นับว่าเป็ นสิง่ ที่ดี และมี
การติดต่อระหว่างอาจารย์กบั กรรมกรมากขึ ้น”
ขบวนการกรรมกรในยุคนี ้มีความสัมพันธ์และเป็ นแนวร่วมกับขบวนการ
นักศึกษาและปั ญญาชนจากมหาวิทยาลัย โดยที่องค์กรน�ำของสหภาพแรงงาน
บางองค์กรมีผ้ นู �ำมาจากคนงานและนักศึกษามหาวิทยาลัย กล่าวคือ ในขณะนัน้
มีองค์กรน�ำของสหภาพแรงงานทีโ่ ดดเด่นอยู่ 2 องค์กร ได้ แก่ 1) กลุม่ สหภาพแรงงาน
แห่งประเทศไทย และ 2) ศูนย์ประสานงานกรรมกรแห่งชาติ ส�ำหรับกลุม่ สหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย เป็ นองค์กรของผู้น�ำแรงงานจากภาครัฐวิสาหกิจและ
เอกชน ในขณะทีศ่ นู ย์ประสานงานกรรมกรแห่งชาติมผี ้ นู ำ� ทีม่ าจากสหภาพแรงงาน
ภาคเอกชนและบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย ได้ แก่ เสกสรรค์ ประเสริ ฐกุล เทียนชัย
วงศ์ชยั สุวรรณ พรชัย วีระณรงค์ ฯลฯ
ในยุคทีข่ บวนการแรงงานและขบวนการนักศึกษามีการเคลือ่ นไหวร่วมกัน
ในปั ญหาทางการเมือง เช่น การขับไล่ฐานทัพของประเทศสหรัฐอเมริ กาออกจาก
ประเทศไทย และการต่อต้ านการกลับมาของอดีตผู้น�ำทางการเมืองที่ถกู โค่นล้ ม
ไปจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเหลือชาวนา
โดยการแก้ ไขปัญหาทีด่ นิ จนน�ำมาสูก่ ารตังกลุ
้ ม่ “สามประสาน” ขึ ้นระหว่างนักศึกษา
กรรมกร และชาวนา ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2518 โดยมีขบวนการนักศึกษาเป็ นผู้น�ำ
(นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2556: 336-337)
ตามความเห็นของอารมณ์ พงศ์พงัน รองประธานกลุม่ สหภาพแรงงาน
แห่งประเทศไทย อุดมการณ์ของขบวนการแรงงานในยุคนี ้ถูกชี ้น�ำโดยอุดมการณ์
2 แนวทาง แนวทางแรก คือ ลัทธิสหภาพแรงงาน อีกแนวทางหนึง่ คือลัทธิสงั คมนิยม
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โดยที่กลุ่มสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทยเป็ นกลุ่มที่ยึดถือแนวลัทธิ สหภาพแรงงานเป็ นหลัก โดยยังต้ องการอยู่ร่วมกันชนชันนายทุ
้
นในโลกทุนนิยมเสรี ที่มี
การแบ่งปั นผลประโยชน์จากการผลิตร่ วมกันอย่างเป็ นธรรม ไม่ปรารถนาจะยึด
อ�ำนาจรัฐ แต่ต้องการควบคุมนโยบายของรัฐด้ านการบริหารแรงงานเอาไว้ ในขณะที่
ศูนย์ประสานงานกรรมกรแห่งชาติมีความเชื่อในอุดมการณ์ ทางการเมืองแบบ
สังคมนิยม (อารมณ์ พงศ์พงัน, 2542: 107,109)
กล่าวโดยสรุป ขบวนการแรงงานในช่วง 3 ปี หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2516 เป็ นยุคที่แรงงานในสถานประกอบการภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน
(ซึง่ ปัจจุบนั เรียกกันว่า “แรงงานในระบบ”) ได้ มอี งค์กรจัดตังในรู
้ ปแบบของสหภาพแรงงานอย่างแท้ จริง แต่กเ็ ป็ นยุคบุกเบิกทีส่ หภาพแรงงานยังไม่ได้ พฒ
ั นาเป็ นสถาบัน
อย่างมั่นคง และเมื่อพิจารณาภายใต้ แนวคิด SMU ขบวนการแรงงานในยุคนี ้
มีลกั ษณะหลายประการที่สอดคล้ องและท้ าทายต่อค�ำอธิบายและข้ อถกเถียงของ
SMU ในระดับสากล ได้ แก่
1) ขบวนการแรงงานทีน่ �ำโดยสหภาพแรงงานมีบทบาทชัดเจนในการต่อสู้
เพื่อผลประโยชน์ของชนชันแรงงาน
้
ซึ่งในขณะนันส่
้ วนใหญ่เป็ นแรงงานคนไทย
ที่อยูใ่ นสถานประกอบการ (ที่ปัจจุบนั เรี ยกว่า “แรงงานในระบบ”)
2) ขบวนการเคลื่ อ นไหวของสหภาพแรงงานมี ค วามเป็ น ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมอย่างชัดเจนในด้ านที่มีการเคลื่อนไหวร่ วมกับขบวนการ
นักศึกษาในประเด็นทางการเมือง และประเด็นปั ญหาของชาวนา ซึ่งไม่ใช่ผล
ประโยชน์ โดยตรงของกรรมกรเพียงกลุ่มเดียว แต่เป็ นประเด็นที่นักศึกษาและ
คนบางกลุม่ ในสังคมไทยขณะนันเห็
้ นว่าเป็ นเรื่องทีก่ ระทบต่อผลประโยชน์สว่ นรวม
ของชาติ
3) ขบวนการแรงงานในขณะนันมี
้ ภาพลักษณ์ของความเข้ มแข็ง และมี
อ�ำนาจต่อรองสูง ถึงแม้ วา่ จะมีองค์กรน�ำที่ส�ำคัญ 2 องค์กร ซึง่ มีอดุ มการณ์ในการ
ต่อสู้แตกต่างกันอยูร่ ะดับหนึง่ ในเรื่ องนี ้น�ำมาสูข่ ้ อถกเถียงของอิงกีแมนที่วา่ การที่
สหภาพแรงงานในยุคนันมี
้ ความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมนัน้ เป็ นผล
มาจากความเข้ มแข็งของสหภาพแรงงาน หรื อเป็ นเพราะว่าสหภาพแรงงานได้
เข้ าร่ วมกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่นๆ จึงท�ำให้ สหภาพแรงงานมีความ
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เข้ มแข็ง

ทังนี
้ ้จะพบว่าขบวนการเคลือ่ นไหวทีเ่ ข้ าไปสนับสนุนกรรมกรมากในยุคนัน้
ก็คือนักศึกษา ในขณะเดียวกัน นักศึกษาซึ่งมีอุดมการณ์ สงั คมนิยมก็ได้ สร้ าง
พันธมิตรกับกรรมกร และน�ำพาให้ สหภาพแรงงานเข้ ามาร่วมเคลือ่ นไหวในประเด็น
ทางการเมืองและประเด็นปั ญหาของชาวนา ซึ่งท�ำให้ ขบวนการแรงงานในยุคนี ้
แสดงบทบาทการเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมตามแนวคิด SMU โดยที่
สหภาพแรงงานที่เข้ าร่ วมการเคลื่อนไหวส่วนหนึง่ มีอดุ มการณ์แบบลัทธิสหภาพแรงงาน และอีกส่วนหนึง่ มีอดุ มการณ์แบบลัทธิสงั คมนิยม
2.3 ความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสหภาพแรงงานหลัง
รั ฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
ขบวนการแรงงานไทยในช่วงหลังรั ฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
ถือเป็ นยุคทีส่ หภาพแรงงานได้ คอ่ ยๆ พัฒนาขึ ้นเป็ นสถาบันด้ านแรงงานอย่างมัน่ คง
แต่อาจไม่มีบทบาทที่โดดเด่นทังในด้
้ านการเป็ นองค์กรตัวแทนชนชันแรงงาน
้
และ
ความเป็ นขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมอย่างชัดเจนเหมือนในยุคหลัง 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2516 ถึง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
หลังเกิดรัฐประหารนองเลือดในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ประเทศไทย
ตกอยู่ภายใต้ การปกครองในระบอบเผด็จการอย่างสมบูรณ์ แม้ จะเป็ นช่วงเวลา
สันๆ
้ เพียง 1 ปี เศษ แต่กท็ ำ� ให้ ขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมทีเ่ ติบโตและมีบทบาท
อย่างมากในช่วง 3 ปี หลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ต้ องหยุดชะงักลงและ
ปรับเปลีย่ นทิศทางการเคลือ่ นไหวในช่วงเวลาต่อมา โดยมีบทบาทต่อการขับเคลือ่ น
สังคมไทยลดน้ อยลง ขบวนการนักศึกษาและกรรมกรค่อยๆ หมดบทบาทในการ
เป็ นผู้น�ำขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม ในขณะทีข่ บวนการเคลือ่ นไหวของชาวนา
แทบจะสูญสิน้ ไป กว่าที่ จะกลับมาฟื ้นตัวได้ อีกครั ง้ ในเวลา 2 ทศวรรษต่อมา
ส่วนขบวนการนักศึกษาและกรรมกรถื อว่าสามารถฟื ้นตัวได้ เร็ วและกลับมามี
บทบาทได้ ในเวลาไม่นาน หลังจากที่บรรยากาศทางการเมืองคลี่คลายไปสูค่ วาม
เป็ นประชาธิปไตยตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2521 เป็ นต้ นมา
หลังรัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 สหภาพแรงงานถูกยกเลิกโดย
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รัฐบาลเผด็จการ แต่หลังจากนันเพี
้ ยง 1 ปี สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายขึ ้น
เมื่อพลเอกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ ท�ำรัฐประหารล้ มรัฐบาลขวาจัดของนายธานินทร์
กรัยวิเชียร เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ขบวนการเคลือ่ นไหวของสหภาพแรงงาน
ฟื น้ ตัวอย่างรวดเร็ ว แต่มีเพียงกลุม่ สหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย และสหภาพแรงงานในกลุ่มอนุรักษ์ นิยมเท่านัน้ ที่กลับมามีบทบาท โดยจัดตังสภาองค์
้
การ
ลูกจ้ างขึ ้นตามกฎหมายแรงงาน 3 แห่ง ในปี พ.ศ. 2522 คือ สภาองค์การลูกจ้ าง
สภาแรงงานแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้ างแรงงานแห่งประเทศไทย และ
สภาองค์ การลูกจ้ างแรงงานเสรี แห่งชาติ ในขณะที่ผ้ ูน�ำของศูนย์ ประสานงาน
กรรมกรแห่ง ชาติ เ ลื อ กแนวทางการต่อ สู้ด้ ว ยก� ำ ลัง อาวุธ โดยการเข้ า ร่ ว มกับ
พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ตอ่ สู้อยูใ่ นเขตป่ าเขาในชนบท
ในระหว่างปี พ.ศ. 2522-2525 ผู้น�ำของสภาองค์การลูกจ้ างสภาแรงงาน
แห่งประเทศไทย มีทงผู
ั ้ ้ มีอุดมการณ์ เสรี นิยมในแนวสหภาพแรงงาน และผู้ที่มี
แนวคิดอนุรักษ์ นิยม ซึง่ มีสายสัมพันธ์กบั กลุม่ ขวาจัดที่เคยมีบทบาทในเหตุการณ์
รัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ซึง่ ในเวลาต่อมาฝ่ ายอนุรักษ์นยิ มสามารถเอาชนะ
การเลือกตังกรรมการบริ
้
หารสภาองค์การลูกจ้ างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยได้
ท� ำให้ สหภาพแรงงานในสายเสรี นิยมก่อตัง้ เครื อข่ายสหภาพแรงงาน 7 กลุ่ม
เพื่อเคลื่อนไหวประเด็นแรงงานที่เป็ นอิสระ ไม่ขึ ้นกับสภาแรงงานแห่งประเทศไทย
จนในทีส่ ดุ ได้ แยกตัวออกมาจัดตังสมาพั
้
นธ์แรงงานแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2526
หลังปี พ.ศ. 2525 จนถึงปี พ.ศ. 2533 เป็ นยุคที่ผ้ นู �ำในระดับสภาองค์การ
ลูกจ้ างมีความแตกแยกทางความคิด ขาดความเป็ นเอกภาพ และสภาองค์การ
ลูกจ้ างมีบทบาทน้ อยลงในการท�ำงานเคลื่อนไหวของแรงงาน ภายหลังจากที่
กลุม่ สหภาพแรงงาน 7 กลุม่ สลายตัวไป หลังก่อตังสภาองค์
้
การลูกจ้ างสมาพันธ์
แรงงานแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2525-2526 ยังคงมีกลุ่มสหภาพแรงงานที่
รวมตัวกันอยู่ คือกลุม่ สหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้ เคียง กลุม่ สหภาพแรงงาน
ย่านพระประแดง สมุทรปราการและใกล้ เคียง กลุม่ สหภาพแรงงานย่านอ้ อมน้ อยอ้ อมใหญ่ กลุม่ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ซึง่ ปั จจุบนั คือสมาพันธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2533:165-174)
ขบวนการแรงงานในยุคหลังรัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 แม้ วา่ จะ
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ไม่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่แสดงออกทางอุดมการณ์ และความร่วมมือกับ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของนักศึกษาหรื อชาวนาอย่างเด่นชัด แต่กระนัน้
ก็ตามจนถึงปี พ.ศ. 2533 มีปรากฏการณ์หลายครัง้ ที่แสดงให้ เห็นว่าองค์กรน�ำของ
แรงงานในส่วนที่มีอดุ มการณ์ในการพิทกั ษ์ ผลประโยชน์ของแรงงานได้ พยายาม
ที่ จะขับเคลื่อนความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสหภาพแรงงาน
ด้ วยการเข้ าร่ วมกับนักศึกษาและองค์กรพัฒนาเอกชนในการเคลื่อนไหวประเด็น
ทางสังคมอืน่ ๆ นอกจากปัญหาของคนงาน เช่น ร่วมกับสโมสรนักศึกษา 19 สถาบัน
ในการคัดค้ านการขึ ้นราคาน� ้ำมันและน� ้ำตาลในปี พ.ศ. 2523 โดยการนัดชุมนุม
ใหญ่ทที่ ้ องสนามหลวง ซึง่ มีประชาชนเข้ าร่วมนับหมืน่ คน ต่อมานักศึกษาได้ มาร่วม
ชุมนุมสนับสนุนคนงาน ในการเคลือ่ นไหวให้ มกี ารยกเลิกกฎหมายจ้ างงานชัว่ คราว
ในปี พ.ศ. 2532 และการผลักดันให้ รัฐสภาผ่านร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม
ในปี พ.ศ. 2533 ซึง่ มีองค์กรแรงงานที่น�ำการเคลื่อนไหว คือ สภาองค์การลูกจ้ าง
สมาพันธ์ แรงงานแห่งประเทศไทย กลุ่มสหภาพแรงงานภาคเอกชน 3 กลุ่มย่าน
และกลุม่ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับกลุม่ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ถึงแม้ วา่
จะมีความร่วมมือกับสหภาพแรงงานภาคเอกชนที่อยูภ่ ายใต้ กลุม่ สหภาพแรงงาน
และสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย แต่ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2533 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจมีการเคลือ่ นไหวในประเด็นของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทังในเรื
้ ่ อง
การปรับโครงสร้ างเงินเดือนและต่อต้ านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซึง่ เป็ นการเคลือ่ นไหว
ทีเ่ ปี่ ยมด้ วยพลังความเข้ มแข็งแต่โดดเดีย่ วตัวเองจนหมดความชอบธรรมในสายตา
ประชาชน เนื่องจากภาพพจน์ ที่ถูกถ่ายทอดผ่านสื่อมวลชนคือการเคลื่อนไหว
ที่ก้าวร้ าว ปกป้องผลประโยชน์ ของตัวเองโดยไม่น�ำพาต่อความเดือดร้ อนของ
ประชาชน ทังนี
้ ประชาชนทั
้
ว่ ไปยังรู้สกึ ว่ารัฐวิสาหกิจหลายแห่งประสบภาวะขาดทุน
เพราะการบริหารงานทีข่ าดประสิทธิภาพและมีการคอรัปชัน่ โดยทีส่ หภาพแรงงาน
ไม่ได้ มีบทบาทต่อการแก้ ปัญหาในเรื่ องนี ้
จากภาพลักษณ์ดงั กล่าวของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ท�ำให้ เมื่อเกิด
รัฐประหารในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 สหภาพแรงงานรัฐวิสากิจต้ องตกเป็ น
เหยือ่ ของการสร้ างความชอบธรรมให้ แก่การรัฐประหาร ดังทีม่ ผี ้ นู ำ� สหภาพแรงงาน
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รัฐวิสาหกิจในยุคนันได้
้ แสดงความคิดเห็นว่า “รัฐบาลเผด็จการหลังรัฐประหาร
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 เข้ าใจว่าต้ องสร้ างผลงานเพื่อความชอบธรรมของการ
รัฐประหารด้ วยการยุบสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ในเวลาต่อมาเพียงไม่ถงึ 2 เดือน
หลังการท�ำรัฐประหาร” (สมศักดิ์ โกศัยสุข, 2536: 31-33)
โดยสรุ ปแล้ วขบวนการแรงงานในยุครัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
ถึงก่อนรัฐประหารในปี พ.ศ. 2534 มีลกั ษณะของการพัฒนาสหภาพไปสูค่ วามเป็ น
สถาบัน และเป็ นกลุ่มผลประโยชน์ (ในความหมายของ Business unionism)
มากขึ ้นกว่าในยุคก่อนหน้ านี ้ ในขณะที่ลกั ษณะความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหว
ที่ต่อสู้ในประเด็นทางเศรษฐกิ จและการเมืองนอกเหนื อจากผลประโยชน์ ของ
แรงงานมีน้อยกว่าในยุคหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ถึงก่อนรัฐประหาร
พ.ศ. 2519 กล่าวคือ
1) ในด้ านของการพัฒนาสหภาพแรงงานไปสูค่ วามเป็ นสถาบันและกลุม่
ผลประโยชน์ จะพบว่าหลังรัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ขบวนการเคลื่อนไหว
ของสหภาพแรงงานมีผ้ นู �ำจ�ำนวนหนึง่ ที่ผ่านการหล่อหลอมทางการเมืองในเวลา
3 ปี หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ที่ยงั คงมีบทบาทต่อเนื่องในสหภาพแรงงาน เช่น ไพศาล ธวัชชัยนันท์ และผู้น�ำอีกหลายคนในสภาองค์การลูกจ้ าง
สภาแรงงานแห่งประเทศไทย ซึง่ ในเวลาต่อมาได้ แยกตัวออกมาตังองค์
้ กรน�ำใหม่
คือ สภาองค์การลูกจ้ างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย ส่วนอารมณ์ พงศ์พงัน
ซึง่ ถูกคุมขังเป็ นจ�ำเลยในคดี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ก็มีโอกาสผลิตงานวิชาการด้ าน
แรงงานในระหว่างติดคุกในช่วงเวลาสันๆ
้ ก่อนทีจ่ ะเสียชีวติ ด้ วยโรคมะเร็ง ในขณะที่
ผู้น�ำแรงงานอีกส่วนหนึ่งตัดสินใจเข้ าร่ วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
ต่อสู้กบั รัฐบาลโดยใช้ ก�ำลังอาวุธอยู่ในเขตป่ าเขาต้ องหมดบทบาทในขบวนการ
แรงงานไป
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ ขบวนการเคลื่ อ นไหวของนัก ศึก ษาและชาวนา
ขบวนการแรงงานถือว่ามีการพัฒนาต่อเนื่องจากยุคหลัง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
ซึง่ ท�ำให้ สหภาพแรงงานได้ พฒ
ั นาสูค่ วามเป็ นสถาบันของแรงงาน และเป็ นตัวแทน
ผลประโยชน์ของแรงงาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงก่อนเกิดรัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2534 จะพบว่าสหภาพรั ฐวิสาหกิ จซึ่งมีความเข้ มแข็งในภาพเอกชนนัน้
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ขาดความชอบธรรมในสายตาของสื่อมวลชนและชนชัน้ กลางในเมื องในการ
เคลื่อนไหวเพื่อผลประโยชน์ของแรงงาน ทังในเรื
้ ่ องการปรับค่าจ้ างของพนักงาน
และการต่อต้ านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในสายตาของสาธารณชนและสื่อมวลชน
สหภาพแรงงานกลายเป็ นกลุ่มผลประโยชน์ ที่ต่อสู้เพื่อสมาชิก และไม่มีความ
เชื่อมโยงกับปั ญหาความเดือดร้ อนของประชาชนกลุม่ อื่นๆ ซึง่ ในทัศนคติของผู้ที่
สนับสนุนแนวทาง SMU บางกลุม่ เรียกลักษณะดังกล่าวว่าเป็ นลัทธิสหภาพแรงงาน
ในแนวกลุม่ ผลประโยชน์ (Business Unionism)
2) ในด้ านของความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม จะพบว่าในปี
พ.ศ. 2523 ซึ่งถือว่าเป็ นช่วงปี แรกๆ ที่ขบวนการแรงงานฟื น้ ตัวหลังรั ฐประหาร
6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ผู้น�ำสหภาพแรงงานมีบทบาทสืบเนื่องมาตังแต่
้ ยุคก่อน
รัฐประหาร มีการน�ำพามวลชนไปเคลือ่ นไหวร่วมกับขบวนการนักศึกษาในประเด็น
ปั ญหาทางเศรษฐกิจ เช่น การคัดค้ านการขึ ้นราคาน� ้ำมันละน� ้ำตาล และจนถึงปี
พ.ศ. 2533 ยังคงมีผ้ นู �ำนักศึกษามาสนับสนุนขบวนการแรงงานในเคลื่อนไหวเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาของแรงงาน เช่น เรื่ องการรณรงค์ยกเลิกกฎหมายการจ้ างงานชัว่ คราว
และการผลักดันกฎหมายประกันสังคม
อย่ า งไรก็ ต าม หากเปรี ย บเที ย บกับ ในช่ ว งหลัง 3 ปี ห ลัง เหตุก ารณ์
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 แล้ ว ขบวนการสหภาพแรงงานมีบทบาทน้ อยลงอย่างมาก
ในการเคลื่อนไหวปั ญหาทางสังคมร่ วมกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่นๆ
ไม่วา่ จะเป็ นขบวนการนักศึกษา (ซึง่ มีบทบาทน้ อยลงอย่างมากเช่นเดียวกัน) หรื อ
ขบวนการเคลื่อนไหวขององค์กรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาทขึ ้นมาแทนที่ขบวนการ
นักศึกษาในการผลักดันประเด็นทางสังคม
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บทที่ 3
การพัฒนาไปสู่ความเป็ นสหภาพแรงงาน
ที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในปั จจุบนั

จากการศึกษาเกี่ยวกับความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของ
ขบวนการแรงงานไทยในอดีตพบว่า ขบวนการแรงงานไทยมีลกั ษณะบางประการ
ของความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม (SMU) ในความหมายกว้ างที่สดุ
ซึ่งผู้สนับสนุนแนวคิดนีเ้ ห็นร่ วมกันคือ “การที่สหภาพแรงงานมีบทบาทในการ
เคลื่อนไหวผลักดันประเด็นทางการเมืองหรื อผลประโยชน์ของประชาชนควบคูก่ บั
การเคลื่อนไหวเพื่อผลประโยชน์เฉพาะของชนชันแรงงาน”
้
บทบาทดังกล่าวอาจมี
มากบ้ างหรื อน้ อยบ้ างตามบริ บทของสังคมไทยที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย
ซึง่ เชือ่ มโยงมาสูข่ บวนการแรงงานในยุคปัจจุบนั และข้ อถกเถียงเกีย่ วกับการพัฒนา
ไปสูค่ วามเป็ นสหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่จะกล่าวถึง
ต่อไป
3.1 การปรั บตัวของสหภาพแรงงานหลังรั ฐประหาร พ.ศ. 2534 ถึงปั จจุบนั
ตลอดเวลาเกือบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ ทางการเมืองซึ่งส่ง
ผลกระทบต่อการพัฒนาขบวนการแรงงานในยุคปั จจุบนั ที่ผ้ ูวิจยั เห็นว่ามีความ
ส�ำคัญ 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
และความขัดแย้ งทางการเมืองในสังคมไทยในช่วง พ.ศ. 2548-2557
การเกิดรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ท�ำให้ ขบวนการ
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แรงงานที่ห่างเหินจากการเข้ าร่ วมการเคลื่อนไหวทางการเมืองมานาน ตังแต่
้ เกิด
รัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ได้ กลับมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครัง้ หนึง่
สาเหตุสำ� คัญมาจาการที่รัฐประหารครัง้ นี ้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสหภาพแรงงาน
โดยเฉพาะสหภาพแรงงานในกิจการรัฐวิสาหกิจ เมื่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติที่ได้
รับการแต่งตังจากคณะรั
้
กษาความสงบเรี ยบร้ อยแห่งชาติ (รสช.) ซึง่ เป็ นผู้ก่อการ
รั ฐ ประหารได้ พิ จ ารณาผ่า นร่ า งกฎหมาย แยกพนัก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ออกจาก
พระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึง่ มีผลให้ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ทังหมดถู
้
กยกเลิกไป และยังได้ ออกประกาศ รสช. ฉบับที่ 54 เพื่อควบคุม จ�ำกัด
อ�ำนาจการต่อรองของสหภาพแรงงานในภาคเอกชน นอกจากนี ้นายทนง โพธิ์อา่ น
ประธานสภาองค์การลูกจ้ างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย ซึง่ เคลื่อนไหวต่อต้ าน
คณะรัฐประหารยังหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2534 จนถึง
ปั จจุบนั
ภายหลังการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎรในเดือนเมษายน พ.ศ. 2535
พลเอกสุจินดา คราประยูร ผู้น�ำคณะรัฐประหารขึ ้นด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี
โดยไม่ต้องผ่านการเลือกตัง้ แต่ได้ รับการสนับสนุนจากพรรคการเมือง 5 พรรค
ท�ำให้ ประชาชนจ�ำนวนมากโดยเฉพาะชนชันกลางในเมื
้
องใหญ่ออกมาเคลือ่ นไหว
ต่อต้ าน ขบวนการแรงงานในขณะนันซึ
้ ง่ ประกอบด้ วยสหภาพแรงงานในภาคเอกชน
และสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจที่รวมตัวขึ ้นใหม่ตาม พ.ร.บ. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2534 ภายหลังจากที่สหภาพแรงงานถูกยุบเลิกไป ได้ เข้ าร่ วมกับ
องค์กรพัฒนาเอกชน นักศึกษา กลุม่ วิชาชีพ และพรรคการเมืองฝ่ ายค้ าน (พรรค
พลังธรรม พรรคความหวังใหม่ และพรรคประชาธิปัตย์) น�ำมวลชนเข้ าร่วมชุมนุม
ทางการเมือง เพื่อขับไล่รัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยูร จนกระทั่งเกิด
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535
การเข้ าร่ วมเคลื่อนไหวทางการเมืองของขบวนการแรงงานในช่วงเกิด
เหตุการณ์ทางการเมืองพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ แรก
ประกอบด้ วยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และกลุม่ สหภาพแรงงานในภาคเอกชน
ทีอ่ ยูใ่ นฝ่ ายต่อต้ านรัฐบาล ซึง่ ขณะนันถื
้ อเป็ นขัวการเมื
้
องทีส่ นับสนุนฝ่ ายขบวนการ
ประชาธิปไตย กลุม่ ที่ 2 ประกอบด้ วยผู้น�ำสภาองค์การลูกจ้ าง 4 แห่ง เคลื่อนไหว
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สนับสนุนรัฐบาลซึง่ ขณะนันถื
้ อว่าอยูใ่ นขัวการเมื
้
องทีต่ อ่ ต้ านขบวนการประชาธิปไตย
(นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2536: 121-124)
ภายหลังเหตุการณ์ สงบลง ฝ่ ายขบวนการประชาธิปไตยได้ รับชัยชนะ
ในระดับหนึง่ โดยสามารถท�ำให้ รัฐบาลลาออกและเกิดการเลือกตังใหม่
้
ตลอดจน
สร้ างความตื่ นตัวเรื่ องระบอบประชาธิ ปไตยที่ นายกรั ฐมนตรี ต้องมาจากการ
เลือกตัง้ หมดยุคของการแต่งตังนายกรั
้
ฐมนตรี ที่มาจากผู้น�ำของกองทัพ และเกิด
การเคลื่อนไหวร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ซึง่ ถือว่าเป็ นรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ทีใ่ ห้ ความส�ำคัญกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระดับท้ องถิ่นมากทีส่ ดุ ตลอดจน
การมุง่ เน้ นการสร้ างเงือ่ นไขทางการเมืองทีท่ ำ� ให้ พรรคการเมืองและรัฐบาลทีม่ าจาก
การเลือกตังมี
้ ความมัน่ คงเข้ มแข็ง
ขบวนการแรงงานหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ปี พ.ศ. 2535 มีการพัฒนา
ใน 2 ด้ าน คือ 1) การพัฒนาความเป็ นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ของแรงงาน
และ 2) การพัฒนาความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
1) การพัฒนาความเป็ นตัวแทนปกป้ องผลประโยชน์ ของแรงงาน
ในช่วง 2 ทศวรรษหลังปี พ.ศ. 2535 ขบวนการแรงงานต้ องเผชิญกับ
ปั ญหาที่ท้าทายบทบาทความเป็ นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ ของแรงงานอยู่
หลายเรื่ อง ได้ แก่ การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 2 ครัง้ คือวิกฤต “ต้ มย�ำกุ้ง” ในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2540-2545 และหลังวิกฤต “แฮมเบอร์ เกอร์ ” ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553
ซึง่ ส่งผลให้ มีการเลิกจ้ างแรงงานขนานใหญ่ เกิดรูปแบบการจ้ างงานที่ซบั ซ้ อนขึ ้น
และองค์ ประกอบของก� ำลังแรงงานที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในสังคมไทย
กล่าวคือรู ปแบบการจ้ างแรงงานนอกระบบ เช่น ผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน แรงงาน
เหมาช่วง และการอพยพเข้ ามาของแรงงานข้ ามชาติจ�ำนวนมหาศาล ท�ำให้ จ�ำนวน
แรงงานไทยที่เป็ นลูกจ้ างในสถานประกอบการซึ่งเป็ นฐานสมาชิกของสหภาพแรงงานลดน้ อยลงอย่างมาก ในขณะทีม่ สี ดั ส่วนของแรงงานนอกระบบและแรงงาน
ข้ ามชาติ ซึง่ ยากต่อการจัดตังเป็
้ นสมาชิกสหภาพแรงงานเพิ่มขึ ้นอย่างมาก
สหภาพแรงงานได้ พัฒ นาความเป็ น สถาบัน ภายใต้ รู ป แบบองค์ ก ร
2 ลักษณะ คือ องค์กรที่จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายแรงงาน และองค์กรที่รวมตัว
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กันเองเพื่อแสดงบทบาทการเป็ นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ของแรงงานโดยไม่
จดทะเบียนตามกฎหมายแรงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.1) องค์ กรน�ำที่รวมกันโดยไม่ จดทะเบียนตามกฎหมายแรงงาน
ผลของความแตกแยกในหมูผ่ ้ นู �ำแรงงาน ท�ำให้ มีการจัดตังสภาองค์
้
การ
ลูกจ้ างใหม่เกิดขึ ้นเรื่ อยๆ จาก 4 สภาองค์การลูกจ้ างในระหว่างปี พ.ศ. 2527-2534
เป็ น 15 สภาในปั จจุบนั ในขณะที่สภาองค์การลูกจ้ างซึง่ เป็ นองค์กรน�ำระดับชาติ
ไม่สามารถแสดงบทบาทเป็ นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ ของแรงงานได้ อย่าง
แท้ จริ ง สหภาพแรงงานในสังกัดของสภาองค์การลูกจ้ างเหล่านี ้ จึงได้ มีการวมตัว
กันในรู ปแบบอื่นๆ โดยการจัดตังเครื
้ อข่ายการประสานงานขึ ้นมาใหม่ กล่าวคือ
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ มีการรวมตัวกันเป็ นกลุม่ สหภาพรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
(ซึง่ ในเวลาต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็ น สมาพันธ์ รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ) ที่มีความเข้ มแข็ง
ในการต่อสู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกมากกว่าสภาองค์การลูกจ้ างทุก
องค์กร ส่วนสหภาพแรงงานในภาคเอกชนมีการรวมกลุม่ กันในเขตพื ้นทีอ่ ตุ สาหกรรม
เป็ นกลุม่ สหภาพแรงงาน โดยปั จจุบนั มี 4 กลุม่ ซึง่ มีบทบาทในขบวนการแรงงาน
(ดูตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 องค์ กรแรงงานที่รวมตัวกันเอง
โดยไม่ จดทะเบียนจัดตัง้ ตามกฎหมายแรงงาน
องค์ กร
1. สมาพันธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
2. กลุม่ สหภาพแรงงาน
ย่านรังสิตและใกล้ เคียง
3. กลุม่ สหภาพแรงงาน
ย่านอ้ อมน้ อย-อ้ อมใหญ่
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ปี ที่ก่อตัง้
(พ.ศ.)

ระดับของการเป็ น
ตัวแทนแรงงาน

2523

ระดับชาติ

2519

เขตย่านอุตสาหกรรม

2524

เขตย่านอุตสาหกรรม

4. กลุม่ สหภาพแรงงาน
ภาคตะวันออก
5. กลุม่ ผู้ใช้ แรงงาน
สระบุรีและใกล้ เคียง
6. คณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย
7. องค์การแรงงาน
แห่งประเทศไทย

2526

เขตย่านอุตสาหกรรม

2539

เขตย่านอุตสาหกรรม

2544

ระดับชาติ

2545

ระดับชาติ
(7 สภาองค์การลูกจ้ าง)

ที่มา : นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2558: 12-13
ในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 การปรับเปลีย่ นรูปแบบขององค์กร
น�ำของสหภาพแรงงานในระดับชาติที่มีความส�ำคัญคือ การจัดตังคณะกรรมการ
้
สมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ในปี พ.ศ. 2544 ซึง่ เป็ นความทีพ่ ยายามจะรวมตัว
กันขององค์กรน�ำของสหภาพแรงงานและองค์กรสนับสนุน ได้ แก่ องค์กรพัฒนา
เอกชนที่ท�ำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นแรงงานในระบบและนอกระบบ โดยใน
ยุคก่อตัง้ คสรท. มีสมาชิก 29 องค์กร ซึง่ ประกอบด้ วย สภาองค์การลูกจ้ าง 2 แห่ง
คือ สภาองค์การลูกจ้ างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย และสภาองค์การลูกจ้ างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สหพันธ์
แรงงาน 10 แห่ง กลุม่ สหภาพแรงงาน 6 กลุม่ ศูนย์ประสานงานกรรมกร 1 แห่ง
และองค์กรพัฒนาเอกชน 9 แห่ง
ส�ำหรับองค์กรสมาชิกของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยในยุค
ก่อตัง้ (พ.ศ. 2544) มีดงั นี ้ คือ
1. สภาองค์การลูกจ้ างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย
2. สภาองค์การลูกจ้ างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย
3. สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
4. สหพันธ์แรงงานอุตสาหกรรมสิง่ ทอการตัดเย็บเสื ้อผ้ า และผลิตภัณฑ์
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แห่งประเทศไทย
5. สหพันธ์แรงงานการขนส่งแห่งประเทศไทย
6. สหพันธ์แรงงานกระดาษและการพิมพ์แห่งประเทศไทย
7. สหพันธ์แรงงานธนาคารและการเงินแห่งประเทศไทย
8. สหพันธ์แรงงานเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
9. สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย
10. สหพันธ์แรงงานปิ โตรเลียมและเคมีภณ
ั ฑ์แห่งประเทศไทย
11. สหพันธ์แรงงานโลหะแห่งประเทศไทย
12. สหพันธ์แรงงานธุรกิจโรงแรมและบริ การภูเก็ต
13. สหพันธ์แรงงานอาหารและเครื่ องดื่มแห่งประเทศไทย
14. กลุม่ สหภาพแรงงานย่านอ้ อมน้ อย-อ้ อมใหญ่
15. กลุม่ สหภาพแรงงานย่านพระประแดง สุขสวัสดิ์ และราษฎร์ บรู ณะ
16. กลุม่ สหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้ เคียง
17. กลุม่ สหภาพแรงงานภาคตะวันออก
18. กลุม่ ผู้ใช้ แรงงานย่านสระบุรีและใกล้ เคียง
19. กลุม่ บูรณาการแรงงานสตรี
20. สภาเครื อข่ายกลุ่มผู้ป่วยโรคจากการท�ำงานและสิ่งแวดล้ อมแห่ง
ประเทศไทย
21. ศูนย์ประสานงานกรรมกร
22. ศูนย์บริ การข้ อมูลและฝึ กอบรมแรงงาน
23. ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนาผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน
24. ศูนย์ค้ มุ ครองสิทธิด้านเอดส์
25. โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
26. มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
27. มูลนิธิเพื่อนหญิง
28. มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน
29. มูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์
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ในระยะแรก คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ซึง่ จัดตังขึ
้ ้น
โดยไม่ได้ จดทะเบียนภายใต้ กฎหมายแรงงาน มีบทบาทในการเคลื่อนไหวปั ญหา
แรงงานเป็ น ที่ ย อมรั บ จากรั ฐ บาลและได้ รั บ ความสนในจากสื่ อ มวลชนต่า งๆ
มากกว่าการเคลือ่ นไหวของสภาองค์การลูกจ้ างซึง่ ได้ รบั การรับรองอย่างเป็ นทางการ
จากรั ฐภายใต้ กฎหมายแรงงาน ในเวลาต่อมา สภาองค์การลูกจ้ างทัง้ 2 แห่ง
ได้ ถอนตัวจาก คสรท. แต่มีองค์กรสมาชิกที่เข้ ามาแทนที่ คือ เครื อข่ายแรงงาน
นอกระบบ สมาคมแรงงานไทยในฮ่องกง และองค์การพัฒนาเอกชนที่ทำ� งานกับ
แรงงานข้ ามชาติ
คสรท. ได้ ขยายบทบาทในการเป็ นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ ของ
แรงงาน โดยบรรจุประเด็นเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของแรงงานนอกระบบและ
แรงงานข้ ามชาติเข้ าไปในการรณรงค์เคลื่อนไหวในการยื่นข้ อเรี ยกร้ องต่อรัฐบาล
ในวันกรรมกรสากล และได้ ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เคลือ่ นไหว
ร่วมกับแรงงานข้ ามชาติในวันแรงงานข้ ามชาติสากลตังแต่
้ พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นมา
(นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2560: 35-36)
การผลักดันให้ คสรท. มีบทบาทเป็ นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ของ
แรงงานอย่างแท้ จริง ได้ รับการกระตุ้นจากปั ญญาชนที่สนับสนุนขบวนการแรงงาน
ไทย ซึง่ ผู้ที่มีบทบาทเด่น คือ ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ที่พยายามผลักดันให้ มี
การปรับโครงสร้ างองค์กร และการเก็บค่าบ�ำรุ งสมาชิกสมาชิกของ คสรท. ใหม่
โดยให้ สหภาพแรงงานสามารถเข้ าเป็ นสมาชิก คสรท. โดยตรง เพื่อให้ เกิดความ
เชื่อมโยงระหว่างคนงานกับ คสรท. และจะผลักดันให้ สหภาพแรงงานทีเ่ ป็ นสมาชิก
คสรท. เก็บค่าบ�ำรุ งสมาชิกในอัตรา 1% ของค่าจ้ างโดยสหภาพแรงงานต้ องส่ง
รายได้ 25% จากค่าบ�ำรุงให้ แก่ คสรท. ซึง่ จะมีการจัดสรรรายได้ นี ้ออกเป็ น 5 ส่วน
คือ 1) เพื่อการบริ หารและท�ำกิจกรรมของ คสรท. เอง 2) ส่งให้ สหพันธ์ แรงงาน
3) ส่งให้ กลุม่ สหภาพแรงงานที่เป็ นสมาชิก คสรท. เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายดูแลสมาชิก
ทีเ่ ป็ นสหภาพแรงงาน 4) ส่งเป็ นค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ และ 5 ) สนับสนุน
พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย เพื่อท�ำหน้ าที่เป็ นศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรมของ
ขบวนการแรงงานไทย (ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา, 2555: 7-111) อย่างไรก็ตาม
แนวคิดดังกล่าวไม่ได้ มกี ารปฏิบตั จิ ริง แม้ วา่ จะสามารถผลักดันให้ เป็ นมติของ คสรท.
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ในการประชุมใหญ่ ปี พ.ศ. 2552 ก็ตาม
ลูกจ้ าง

1.2) การขยายบทบาทความเป็ นตัวแทนแรงงานของสภาองค์ การ

ในขณะที่การแสดงบทบาทความเป็ นตัวแทนแรงงานของ คสรท. กระท�ำ
โดยการขยายการปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ ของแรงงานจากสมาชิกที่เป็ น
แรงงานไทย ไปสู่แรงงานข้ ามชาติที่กลายเป็ นองค์ประกอบที่สำ� คัญของแรงงาน
ไทย เป็ นการแสดงออกในรู ปแบบของการณรงค์ ผลักดันนโยบายระดับประเทศ
ผ่านการเคลือ่ นไหวในวันแรงงานข้ ามชาติสากล และการรณรงค์ในช่วงการหาเสียง
เลือกตังของพรรคการเมื
้
องต่างๆ เช่น ช่วงการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร
ในปี พ.ศ. 2547 (นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2560: 33) สภาองค์การลูกจ้ าง 3 แห่ง
คือ สภาองค์การลูกจ้ างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย สภาองค์การลูกจ้ างสมาพันธ์
แรงงานแห่งประเทศไทย และสภาองค์การลูกจ้ างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ก็ได้ จดั ตังศู
้ นย์ทรัพยากรแรงงานข้ ามชาติขึ ้น โดยได้ รับงบประมาณสนับสนุนจาก
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สภาองค์การลูกจ้ างเหล่านี ้ได้ มีนโยบาย
ให้ สหภาพแรงงานในสังกัดเปิ ดรับแรงงานข้ ามชาติเข้ ามาเป็ นสมาชิก ซึ่งท�ำให้
เกิดผลดีต่อแรงงานข้ ามชาติและสหภาพแรงงานเอง กล่าวคือ แรงงานข้ ามชาติ
ได้ รับผลประโยชน์จากการที่สหภาพแรงงานเข้ ามาปกป้องสิทธิและผลประโยชน์
ของแรงงานข้ ามชาติตลอดจนได้ เข้ าร่วมกิจกรรม และได้ รับสวัสดิการจากสหภาพแรงงานในฐานะสมาชิกสหภาพแรงงาน ในขณะเดียวกันสหภาพแรงงานก็ได้ รับ
ผลประโยชน์จากการที่สามารถคงอ�ำนาจต่อรองกับนายจ้ างในสถานประกอบการ
ไว้ ได้ ตอ่ ไป จากการทีม่ คี นงานในสถานประกอบการซึง่ เป็ นแรงงานไทยและแรงงาน
ข้ ามชาติเข้ ามาเป็ นสมาชิก จากการศึกษาพบว่า สถานประกอบการที่มีสหภาพแรงงานบางแห่งมีจ�ำนวนสมาชิกที่เป็ นแรงงานข้ ามชาติมากกว่าแรงงานไทย หรื อ
มีอตั ราส่วนแรงงานข้ ามชาติตอ่ แรงงานทังหมดในสถานประกอบการที
้
เ่ ป็ นสมาชิก
สหภาพแรงงานมากกว่าอัตราส่วนของแรงงานไทยที่เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน
(เพิ่งอ้ าง: 22, 31-32)
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2) การพัฒนาความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ได้ สร้ างสถานการณ์ที่ทำ� ให้ สหภาพแรงงานในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนกลับมามีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมือง
อีกครัง้ หนึง่ ร่ วมกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่นๆ ได้ แก่ นักศึกษา องค์การ
พัฒนาเอกชน กลุม่ วิชาชีพ รวมถึงพรรคการเมืองฝ่ ายค้ านที่ตอ่ ต้ านการยึดอ�ำนาจ
ทางการเมืองของกองทัพ หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมในประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญเกิดขึ ้น ได้ ปรากฏสิ่งที่เรี ยกว่า
“ภาคประชาสังคม” เกิ ดการรวมตัวเป็ นเครื อข่ายของประชาชนที่ได้ รับความ
เดื อ ดร้ อนจากปั ญ หาสัง คม ซึ่ง ส่ว นใหญ่ สื บ เนื่ อ งมาจากการพัฒ นาทุน นิ ย ม
อุตสาหกรรม เครื อข่ายเหล่านี ้มีลกั ษณะบางประการที่สอดคล้ องกับแนวคิดทาง
ทฤษฎีของส�ำนักขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมแบบใหม่ (New social movement)
ในช่วงระหว่างปลายทศวรรษที่ 2530 ถึงต้ นทศวรรษที่ 2540 เครื อข่าย
ภาคประชาชนที่คอ่ นข้ างมีบทบาทเป็ นรู้จกั ในสังคมไทยคือ สมัชชาคนจน ซึง่ รวม
เอากลุม่ คนในภาคชนบททีม่ ีปัญหาจากผลกระทบของการพัฒนาของรัฐ การสร้ าง
เขื่อนปากมูลในภาคอีสาน โรงไฟฟ้าพลังงานขยะในจังหวัดเชียงใหม่ ปั ญหาของ
กลุม่ ประมงขนาดเล็กในภาคใต้ ในส่วนของแรงงาน ไม่มีสหภาพแรงงานเข้ าร่ วม
ขบวนการเคลือ่ นไหวของสมัชชาคนจน แต่มเี ครือข่ายผู้ป่วยด้ วยโรคจากการท�ำงาน
ซึง่ น�ำโดยนางสมบุญ ศรี ค�ำดอกแค อดีตผู้น�ำสหภาพแรงงานที่ต้องออกจากงาน
เนื่องจากป่ วยด้ วยโรคปอดจากฝุ่ นฝ้ายในโรงงานเข้ าร่ วมเป็ นเครื อข่ายหนึ่งใน
สมัชชาคนจน
ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพแรงงานกับขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม
อื่นๆ ในช่วงนี ้ไม่มีความชัดเจน ยกเว้ นประเด็นการรณรงค์บางประเด็นที่มีลกั ษณะ
ครอบคลุมผลประโยชน์และสวัสดิการระยะยาวของแรงงาน เช่น การจัดตังสถาบั
้
น
สุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน การเคลือ่ นไหวให้ แรงงานหญิงลาคลอด
โดยได้ รับค่าจ้ างเต็ม 90 วัน ซึง่ มีองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้ องและนักวิชาการ
เข้ ามาให้ ความสนับสนุน และมีการร่วมกันจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540
ในปี พ.ศ. 2544 สังคมไทยได้ เกิดปรากฏการณ์ “ไทยรักไทย” กล่าวคือ
ก่อนการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎรทัว่ ประเทศครัง้ แรกภายใต้ รัฐธรรมนูญ
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พ.ศ. 2540 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 พรรคไทยรักไทยซึ่งมีทกั ษิ ณ ชินวัตร
เป็ นหัวหน้ าพรรคได้ ปฏิวตั ิวฒ
ั นธรรมการหาเสียงของพรรคการเมืองไทย ด้ วยการ
รณรงค์โฆษณานโยบายที่เป็ นรูปธรรมของพรรคซึง่ ส่วนใหญ่ให้ ประโยชน์แก่คนจน
ในชนบทและในเมือง หรื อที่เรี ยกว่า “นโยบายประชานิยม” แต่ยงั ไม่มีนโยบาย
ที่เอือ้ ประโยชน์ โดยตรงต่อแรงงาน หลังการเลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร
พรรคไทยรักไทยได้ ที่นงั่ ในสภาผู้แทนราษฎร 256 ที่นงั่ จาก 500 ที่นงั่ ได้ จดั ตัง้
รัฐบาลผสมร่วมกับพรรคการเมืองอีก 2 พรรค และต่อมาในการเลือกตังเมื
้ ่อวันที่ 6
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตังได้
้ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเพิ่มขึ ้นมากกว่าเดิมเป็ น 377 ที่นงั่ จากทังหมด
้
500 ที่นงั่ สามารถจัดตัง้
รัฐบาลพรรคเดียวได้ ส�ำเร็จเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายของรัฐบาลทักษิ ณ (1) ก่อนปี พ.ศ. 2548
ภาพพจน์ ข องทัก ษิ ณ ชิ น วัต ร ตกต�่ ำ ลงอย่ า งมากในสายตาของนัก วิ ช าการ
สื่อมวลชน และชนชันกลางในเมื
้
อง จนน�ำมาสู่การเคลื่อนไหวต่อต้ านครัง้ ใหญ่
ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – ก่อนเหตุการณ์รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ภายใต้
การน�ำของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย ก่อนที่จะเกิดขบวนการ
เคลื่อนไหวทางการเมือง ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ขัวในสั
้ งคมไทยในเวลาต่อมาอีกเกือบ
1 ทศวรรษ นับตังแต่
้ หลังรัฐประหาร พ.ศ. 2549 จนถึงรัฐประหาร พ.ศ. 2557
ในส่วนของสหภาพแรงงาน การเข้ าร่วมขบวนการเคลือ่ นไหวทางการเมือง
ตังแต่
้ ชว่ งต้ นปี พ.ศ. 2549 เป็ นต้ นมา พบว่าขบวนการแรงงานได้ แบ่งออกเป็ น 2
ขัว้ เช่นเดียวกับกลุ่มกดดันทางการเมืองในสังคมไทยขณะนันซึ
้ ง่ แสดงออกด้ วย
สัญลักษณ์สีเสื ้อ คือ “เสื ้อเหลือง” (ฝ่ ายต่อต้ านรัฐบาลทักษิ ณ ชินวัตร และ/หรื อ
สนับสนุนการท�ำรัฐประหาร) และฝ่ าย “เสื ้อแดง” (ฝ่ ายสนับสนุนรัฐบาล และ/หรื อ
ต่อต้ านการรัฐประหาร)
สหภาพแรงงานภายใต้ สมาพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ได้ เข้ าร่ วม
สนับสนุนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตยเคลื่อนไหวต่อต้ านรัฐบาล
ทักษิ ณ ชินวัตร ตังแต่
้ ก่อนเกิดรั ฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 และต่อมา
ได้ เข้ าร่ วมกับคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ เป็ น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อนั มีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข (กปปส.) ในช่วง
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ปลายปี พ.ศ. 2556 จนถึงรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ชุมนุมขับไล่รัฐบาล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่ถกู ฝ่ ายเสื ้อเหลืองมองว่าเป็ นผู้สบื ทอด
“ระบอบทักษิณ”
องค์ กรน� ำของสหภาพแรงงานอีกแห่ง คือคณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย (คสรท.) ได้ เข้ าร่ วมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิ ปไตย
ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อ “โค่นล้ มระบอบทักษิณ” เช่นเดียวกัน แต่เมื่อ
เกิดรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 คสรท. ได้ ประกาศจุดยืนไม่เห็นด้ วยกับการท�ำ
รัฐประหาร เพราะไม่ใช่วิถีทางแห่งประชาธิปไตย และไม่เป็ นที่ยอมรับของนานา
อารยะประเทศ โดยมีข้อเรี ยกร้ อง 7 ข้ อ ให้ คณะรัฐประหารยุตกิ ารลิดรอนเสรี ภาพ
ของประชาชน การควบคุมสือ่ มวลชน ให้ มกี ารปฏิรูปการเมืองโดยเปิ ดให้ ประชาชน
มีสว่ นร่วมเพือ่ ให้ มกี ารเลือกตังใหม่
้ โดยเร็วทีส่ ดุ (นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2558: 25)
ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556 คสรท. ได้ เข้ าร่วมกับ กปปส. ชุมนุมต่อต้ านรัฐบาล
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เช่นเดียวกับสมาพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ทังนี
้ ้ผู้วิจยั
มีข้อสังเกตว่า รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็ นรัฐบาลเดียวที่มีการหาเสียงในช่วง
การเลือกตังในประเด็
้
นที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานโดยตรง ได้ แก่ การปรับค่าจ้ างขันต�
้ ่ำ
จากวันละ 215 บาทในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็ นวันละ 300 บาท ทัว่ ประเทศ
และได้ มกี ารประกาศใช้ จริงเมือ่ ได้ เป็ นรัฐบาลหลังการเลือกตังทั
้ ว่ ไปในปี พ.ศ. 2554
แม้ วา่ จะล่าช้ ากว่าทีก่ ำ� หนดไว้ เดิมและไม่สามารถประกาศใช้ ได้ พร้ อมกันทัว่ ประเทศ
อีกขัว้ หนึ่งของสหภาพแรงงาน คือฝ่ ายที่เข้ าร่ วมการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองกับคนเสื ้อแดง ถือเป็ นสหภาพแรงงานส่วนน้ อยในขบวนการแรงงานไทย
ซึง่ รวมกลุม่ กันในระดับของสหพันธ์แรงงาน 1 แห่ง และกลุม่ สหภาพแรงงาน 1 แห่ง
อย่างไรก็ตามมีสภาองค์การลูกจ้ าง และกลุม่ สหภาพแรงงานบางแห่งทีแ่ ม้ จะไม่ได้
เข้ าร่วมกับฝ่ ายเสื ้อแดง แต่กไ็ ม่เข้ าร่วมกับฝ่ ายเสื ้อเหลืองในการเคลือ่ นไหวต่อต้ าน
รัฐบาล และไม่เห็นด้ วยกับการท�ำรัฐประหาร (เพิ่งอ้ าง: 45-52)
ทัง้ นี ใ้ นช่วงประมาณ 1 ทศวรรษที่ เกิ ดวิกฤติการณ์ ทางการเมื องใน
ประเทศไทย นอกจากการเข้ าร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้ ว ยังมีสหภาพแรงงานบางส่วนได้ เข้ าร่วมสนับสนุนการเคลือ่ นไหวของชาวบ้ านในชนบท กล่าวคือ
ในปี พ.ศ. 2556 มีการเคลื่อนไหวของประชาชนที่ใช้ ชื่อว่าเครื อข่าย P-move ที่มา
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ชุมนุมอยู่ข้างกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทวงถามการด�ำเนินการแก้ ไขปั ญหาของ
ประชาชนในชนบทรวม 10 กรณี ผู้น�ำของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
(คสรท.) ได้ ไปให้ ก�ำลังใจพร้ อมมอบอาหารสนับสนุนการชุมนุม นอกจากนี ้ยังได้
ส่งผู้แทนสหภาพแรงงานในกลุม่ ผู้ใช้ แรงงานอยุธยาและใกล้ เคียง และสมาพันธ์
แรงงานเครื่ องใช้ อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์แห่งประเทศไทย (TEAM) เป็ นตัวแทน
คสรท. เข้ าร่วมการเดินรณรงค์เพือ่ ต่อต้ านโครงการสร้ างเขือ่ นแม่วงก์ในเขตอุทยาน
แห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสรรค์ (เพิ่งอ้ าง: 36)
จากการศึกษาข้ างต้ น สามารถสรุ ปได้ ว่าขบวนการเคลื่ อนไหวของ
สหภาพแรงงานหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2534 ถึงปั จจุบนั มีลกั ษณะที่ส�ำคัญ คือ
1) ความหลากหลายขององค์ กรน�ำ
การเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ 2 ครัง้ ในปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2551
ท�ำให้ สหภาพแรงงานต้ องเผชิญกับความท้ าทายในการรักษาบทบาทความเป็ น
ตัวแทนของชนชันแรงงานจากปั
้
ญหาของการปิ ดโรงงานเลิกจ้ างแรงงานจ� ำนวน
มากและการยุบเลิกสหภาพแรงงาน แต่จากสภาพความเป็ นจริ งที่ขาดองค์กรน�ำ
ในระดับชาติท่ีสามารถรวมศูนย์การน�ำ ท�ำให้ องค์กรสหภาพแรงงานต้ องมีการ
ปรั บเปลี่ยนรู ปแบบองค์กรน�ำเพื่อแสดงบทบาทความเป็ นตัวแทนของแรงงาน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ การเคลือ่ นไหวรณรงค์ในประเด็นนโยบายระดับชาติไม่ได้
น�ำโดยสภาองค์การลูกจ้ างทีจ่ ดทะเบียนจัดตังตามกฎหมาย
้
แต่มกี ารรวมตัวกันใน
รูปแบบขององค์กรประสานงาน เช่น คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)
ซึง่ ในเวลาต่อมามีการผลักดันจากปั ญญาชนที่สนับสนุนขบวนการแรงงานที่จะให้
คสรท.มีลกั ษณะเป็ นองค์กรน�ำทีม่ กี ารรวมศูนย์มากขึ ้นโดยการเก็บค่าบ�ำรุงสมาชิก
และน�ำรายได้ ไปใช้ ในการบริหารงาน ตลอดจนการสนับสนุนองค์กรสมาชิก ปรากฏ
ว่าความพยายามดังกล่าวไม่ประสบความส�ำเร็จ ซึง่ อาจเนื่องมาจากการพึง่ ตนเอง
จากการสนับสนุนด้ านการเงินจากสมาชิกยังไม่ใช่วฒ
ั นธรรมของสหภาพแรงงาน
ไทย โดยเฉพาะสหภาพแรงงานในภาคเอกชน ท�ำให้ การผลักดันในเรื่ องนี ้ไม่ได้ รับ
การปฏิบตั ิ
ในระดับพื ้นที่อตุ สาหกรรม มีการจัดตังกลุ
้ ม่ สหภาพแรงงานมากขึ ้นเพื่อ
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ท�ำหน้ าที่เป็ นตัวแทนผลประโยชน์ของแรงงานนอกเหนือไปจากการจดทะเบียน
จัดตังสหพั
้ นธ์แรงงานตามกฎหมาย โดยที่ในภาครัฐวิสาหกิจ กลุม่ สหภาพแรงงาน
ที่เข็มแข็ง ได้ แก่ สมาพันธ์ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ที่มีบทบาทเทียบเท่ากับ
องค์กรน�ำในระดับชาติ เนือ่ งจากมีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเกือบทังหมดในประเทศ
้
เป็ นสมาชิกในสังกัด
2) การขยายบทบาทความเป็ นตัวแทนชนชัน้ แรงงาน
รู ปแบบการจ้ างงานที่มีความหลากหลายมากขึน้ ได้ แก่ การจ้ างงาน
ผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน และการจ้ างงานในระบบเหมาค่าแรงงาน และองค์ประกอบ
ของก�ำลังแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ การมีแรงงานข้ ามชาติและแรงงาน
นอกระบบจ�ำนวนมหาศาล ท�ำให้ สหภาพแรงงานซึง่ มีสดั ส่วนสมาชิกทีเ่ ป็ นแรงงาน
ซึง่ เป็ นลูกจ้ างประจ�ำในระบบสถานประกอบการน้ อยมากอยูแ่ ล้ วกลับมีฐานสมาชิก
น้ อยลงไปอีก สหภาพแรงงานในระดับสถานประกอบการจึงมีความจ�ำเป็ นที่ต้อง
ขยายการจัดตังไปสู
้ แ่ รงงานข้ ามชาติ ในขณะทีอ่ งค์กรน�ำในระดับชาติทงสภาองค์
ั้
การ
ลูกต่างๆ และ คสรท. ต้ องขยายข้ อเรี ยกร้ องของตนเองให้ ครอบคลุมประเด็นสิทธิ
และสวัสดิการของแรงงานข้ ามชาติและแรงงานนอกระบบ เพื่อรักษาสถานภาพ
ของการเป็ นองค์กรน�ำของแรงงานให้ คงอยูต่ อ่ ไป
3) ความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ช่วงหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบนั บทบาทของสหภาพแรงงาน
ในการเข้ าร่วมขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมในประเด็นทีน่ อกเหนือจากผลประโยชน์
เฉพาะเรื่ องของแรงงานส่วนใหญ่ คือการเข้ าร่วมการเคลือ่ นไหวทางการเมือง ทังนี
้ ้
เนื่องจากในช่วงเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผา่ นมา สังคมไทยมีเหตุการณ์ทางการเมือง
ที่ส�ำคัญเกิดขึ ้นหลายครัง้ ได้ แก่ รัฐประหาร พ.ศ. 2534 ซึง่ ท�ำให้ เกิดเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 การเกิดพรรคไทยรั กไทยและรั ฐประหาร พ.ศ. 2549
ที่น�ำมาสูค่ วามขัดแย้ งทางการเมืองในสังคมไทยเป็ นเวลายาวนานกว่า 1 ทศวรรษ
และยังคงมีผลสืบเนื่องจนถึงปั จจุบนั จนถึงการเกิดรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557
การเข้ าร่วมการเคลือ่ นไหวทางเมืองของสหภาพแรงงานเป็ นไปในลักษณะของการ
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ร่ วมสนับสนุนองค์กรที่เป็ นแกนน�ำของการเคลื่อนไหว เช่น การสนับสนุนพรรค
การเมืองฝ่ ายค้ านและกลุม่ ชนชันกลางในเหตุ
้
การณ์พฤษภาทมิฬ ปี พ.ศ. 2535
การสนับสนุนพันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย หรือ กปปส. และองค์กรน�ำของ
คนเสื ้อแดงในเหตุการณ์ความขัดแย้ งทางการเมืองในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 25482557 น�ำมาซึ่งความแตกแยกมากยิ่งขึน้ ในหมู่ผ้ ูน�ำของขบวนการแรงงานไทย
(นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2558: 58-59)
อย่างไรก็ตาม ในช่วงนีม้ ีการรวมกลุ่มของเครื อข่ายภาคประชาชนใน
ชนบท ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญที่ขบวนการแรงงานได้ เข้ าไปมีสว่ นร่วมสนับสนุนอยูบ่ ้ าง
คือ การเกิดขึ ้นของสมัชชาคนจนในช่วงปลายทศวรรษที่ 2530 ที่สหภาพแรงงาน
ไม่ได้ เข้ าไปมีบทบาทโดยตรง แต่มีเครื อข่ายของแรงงานซึง่ เป็ นอดีตผู้นำ� สหภาพแรงงานเข้ าร่วมอยูด่ ้ วย และการเกิดขึ ้นของเครือข่าย P-Move ในช่วงกลางทศวรรษ
ที่ 2550 ซึง่ มีสหภาพแรงงานเข้ าไปร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหวในบางครัง้
3.2 การพัฒนาไปสู่สหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ส�ำหรับการพัฒนาไปสู่ความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของ
สหภาพแรงงานในปั จจุบนั มีข้อค้ นพบที่ได้ จากการสังเคราะห์ความคิดของผู้น�ำ
สหภาพแรงงานรุ่นอาวุโสและรุ่นใหม่ นักวิชาการ และนักเคลือ่ นไหวทางสังคมดังนี ้
คือ
3.2.1 ความเข้ าใจเรื่ องสหภาพแรงงานที่มีความเป็ นขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม
ในการศึกษาเกี่ยวกับสหภาพแรงงานในประเทศไทย มีนกั วิชาการไทย
2 คนที่น�ำแนวคิด SMU มาใช้ คือ นภาพร อติวานิชยพงศ์ และศักดินา ฉัตรกุล
ณ อยุธยา ซึ่งในปั จจุบนั ยังไม่พบว่ามีงานของนักวิชาการต่างประเทศคนใดที่
น�ำแนวคิด SMU มาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาขบวนการแรงงานไทย
นภาพร อติวานิชยพงศ์ ได้ น�ำแนวคิด SMU มาใช้ ศกึ ษาลัทธิสหภาพแรงงานในประเทศไทยเป็ น ครั ง้ แรกในงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาเอกของเธอ
โดยศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของสหภาพแรงงานในระหว่างปี พ.ศ. 2515-2545
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(Napaporn Ativanichayapong, 2002) ซึง่ ต่อมาได้ มกี ารน�ำมาเขียนเป็ นบทความ
ภาษาอังกฤษในชื่อ “Social Movement Unionism and Economic Unionism in
Thailand” เผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2545 และได้ มีการพิมพ์ เผยแพร่ เป็ นบทความ
ภาษาไทย ในชือ่ “สหภาพแรงงานกับการเป็ นขบวนการทางสังคม” (นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2547) โดยบทความภาษาไทยนี ้ได้ มีการน�ำเสนอในเวทีการสัมมนา
ทางวิชาการประจ�ำปี ของศูนย์ศกึ ษาเศรษฐศาสตร์ การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ณ ห้ องประชุม
ศูนย์สารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในช่วงแรกที่มีการท�ำแนวคิด SMU มาใช้ ในการศึกษาขบวนการแรงงาน
ไทย ทัง้ นักวิชาการแรงงานและผู้น�ำสหภาพแรงงานยังไม่ได้ ให้ ความสนใจต่อ
แนวคิดนี ้มากนัก ยกเว้ นศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา ซึง่ ได้ ศกึ ษาแนวคิด SMU จาก
ประสบการณ์ของต่างประเทศและเห็นว่า SMU น่าจะเป็ นทางออกของขบวนการ
สหภาพแรงงานในปั จจุบนั ในการน�ำเสนอแนวทางใหม่ในการสร้ างขบวนการ
ให้ เข้ มแข็ง (ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา, 2555: 7-116 ถึง 7-121) มีข้อสังเกตว่า
ความคิดของผู้วิจยั ในขณะนัน้ (พ.ศ. 2546) สอดคล้ องกับความเห็นของอิงกีแมน
ในอีกสิบกว่าปี ต่อมา ในประเด็นที่ว่า การที่สหภาพแรงงานปรับตัวไปสู่การเป็ น
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เอาใจใส่ต่อความเดือดร้ อนของคนกลุ่มอื่นๆ
ไม่เฉพาะแต่ผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงานอาจจะไม่ท�ำให้ ขบวนการ
แรงงานได้ รับการสนับสนุนจากชนชันกลางหรื
้
อสื่อมวลชนในทันที แต่ผลที่ได้ รับ
น่าจะเป็ นการสร้ างบรรยากาศที่จะน�ำไปสูก่ ารสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ขบวนการ
เคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานในระยะยาวมากกว่า (เพิ่งอ้ าง: 152-153)
อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา แนวคิด SMU เริ่มได้ รับความสนใจจากผู้น�ำ
แรงงานมากขึ ้น โดยเฉพาะในพื ้นที่ซงึ่ มีการท�ำกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชน
ซึง่ โครงการพัฒนาผู้น�ำแรงงานเพือ่ คุณภาพชีวติ และสังคม มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน
ได้ มีการเผยแพร่ แนวคิด SMU ในการจัดอบรมผู้น�ำสหภาพแรงงาน และการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารถอดบทเรี ยนผู้น�ำแรงงาน 3 รุ่น
นอกจากนี ้ในงานศึกษาล่าสุดของผู้วิจยั ได้ มีการน�ำแนวคิด SMU ไปใช้
ในการวิเคราะห์ บทบาทของสหภาพแรงงานไทยกับการปกป้องสิทธิ แรงงาน
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ข้ ามชาติ ซึง่ ถือเป็ นการขยายบทบาทของสหภาพแรงงานในการเป็ นตัวแทนชนชัน้
แรงงาน จากที่เคยมีบทบาทเฉพาะกับแรงงานไทย ไปสู่การก้ าวข้ ามพรมแดน
ด้ านชาติพนั ธุ์ โดยยอมรับว่าสหภาพแรงงานต้ องปกป้องแรงงานข้ ามชาติเช่นเดียว
กับแรงงานไทย (นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2560)
ส�ำหรับผู้น�ำแรงงานรุ่ นอาวุโส นักวิชาการ และผู้ปฏิบตั ิงานในองค์กร
พัฒนาเอกชนที่เคยเข้ าร่ วมหรื อศึกษาการต่อสู้ของแรงงานในช่วงหลังเหตุการณ์
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึงก่อนเกิดรัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 จะมีภาพของ
สหภาพแรงงานที่มีความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมร่วมกันคือ ภาพของ
ขบวนการแรงงานไทยในยุคดังกล่าว ซึง่ มีเหตุการณ์ที่มกั ถูกกล่าวอ้ างถึงอยูเ่ สมอ
คือการเคลื่อนไหวนัดหยุดงานเพื่อคัดค้ านการขึ ้นราคาข้ าวสารและน� ้ำตาลในช่วง
ต้ นเดือนมกราคม พ.ศ. 2519 (ค�ำกล่าวเปิ ดการเสวนาของทวีป กาญจนวงศ์ และ
ค�ำอภิปรายของวิชยั นราไพบูลย์ ในการเสวนาทางวิชาการเรื่ อง “สหภาพแรงงาน
ที่เป็ นขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม” วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก) การเคลื่ อ นไหวในปั ญ หาทางการเมื อ งและสัง คมร่ ว มกัน ของ
ขบวนการเคลือ่ นไหว 3 กลุม่ ทีม่ บี ทบาทในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
ถึง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ได้ แก่นกั ศึกษา กรรมกร และชาวนา ซึง่ ถูกเรี ยกว่าเป็ น
“พลังสามประสาน” (สุนี ไชยรส, ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา, และบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒ,ิ 2560, ค�ำอภิปรายในงานเสวนา เรื่ อง “สหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม”)
ภาพของขบวนการแรงงานที่น�ำโดยสหภาพแรงงานในยุค 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2516 ถึง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ที่ถกู มองว่าเป็ นต้ นแบบของสหภาพแรงงาน
ที่มีความเป็ นขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมในประเทศไทย คือการเป็ นขบวนการ
แรงงานที่มีการเคลื่อนไหวในประเด็นที่กว้ างกว่าผลประโยชน์ เฉพาะหน้ าของ
แรงงาน เช่นเคลือ่ นไหวในเรื่องราคาข้ าวสาร น� ้ำตาล ซึง่ เป็ นผลประโยชน์ของคนจน
ทัว่ ประเทศ มีการร่วมมือกับขบวนการเคลื่อนไหวอื่นๆ ได้ แก่ นักศึกษาและชาวนา
เพื่อรณรงค์ในประเด็นปั ญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนในระดับกว้ าง ทังปั
้ ญหา
ด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสังคม นอกจากนี ้ ยังมี สิ่ง ที่ ผ้ ูน�ำ แรงงานอาวุโ ส
นักวิชาการ และผู้ปฏิบตั งิ านในองค์กรพัฒนาเอกชนมีความเห็นร่วมกันคือ สหภาพ61

แรงงานที่ มี ค วามเป็ น ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสัง คมในยุค หลัง 14 ตุล าคม
พ.ศ. 2516 ถึง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มีความเข้ มแข็งอันเนื่องมาจากการมีความ
เป็ นเอกภาพขององค์กรน�ำในระดับชาติ ที่ถงึ แม้ จะมีมากกว่า 1 องค์กรแต่สามารถ
ร่วมกันเคลื่อนไหวในประเด็นผลประโยชน์ของแรงงานหรื อของประชาชนได้
ส่ว นผู้น� ำ ในรุ่ น ต่อ มาซึ่ง ไม่เ คยเข้ า ร่ ว มขบวนการแรงงานในยุค หลัง
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 มีความเห็นร่ วมกันว่าการเคลื่อนไหวของ
สหภาพแรงงานในยุคปั จจุบนั มีความเป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมน้ อยลง
เนื่องจากถูกจ�ำกัดด้ วย พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ ฉบับ พ.ศ. 2518 ซึง่ ห้ ามสหภาพแรงงานยุ่งเกี่ยวกับการเมือง และการที่รัฐบาลไทยยังไม่รับรองเสรี ภาพในการ
รวมตัวของแรงงานตามอนุสญ
ั ญาองค์การระหว่างประเทศฉบับที่ 87 และ 98
(ชาลี ลอยสูง, 2560, ค�ำอภิปรายในงานเสวนาเรื่ อง “สหภาพแรงงานที่ เป็ น
ขบวนการเคลื่ อ นไหวทางสัง คม”) ความแตกแยกที่ เ กิ ด จากการมี อ งค์ ก รน� ำ
หลายกลุม่ มากเกินไป ท�ำให้ ไม่มีพลังที่จะขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม ได้ แต่ตอ่ สู้
อยู่ภายในสถานประกอบการเพื่อความอยู่รอดของสหภาพแรงงานของตัวเอง
(สมศักดิ์ สุขยอด, 2560, ค�ำอภิปรายในงานเสวนาเรื่ อง “สหภาพแรงงานที่เป็ น
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม”) ปั จจัยทางการเมืองในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาก็มี
ส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ แรงงานแตกแยกกันมากขึ ้น เนือ่ งจากมีการไปเข้ าร่วมขัวทางการ
้
เมื องสองฝ่ ายที่ ขัดแย้ งกัน ส่งผลให้ องค์ กรน� ำระดับชาติ เช่น คณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย ถูกมองว่ามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สนับสนุนฝ่ าย
ซึง่ ก่อรัฐประหาร (ธนพร วิจนั ทร์ , 2560, ค�ำอภิปรายในงานเสวนาเรื่ อง “สหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม”) นอกจากนี ้ภายใต้ รัฐบาลปั จจุบนั
แรงงานมีข้อจ�ำกัดไม่สามารถเคลื่อนไหวและคิดต่างจากรัฐบาลได้ เพราะจะถูก
พาไปปรับทัศนคติ (เซีย จ�ำปาทอง, 2560, ค�ำอภิปรายในงานเสวนาเรื่ อง “สหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม”) และผู้น�ำสหภาพแรงงานรุ่ นใหม่
ไม่สามารถมองภาพรวมของปั ญหาแรงงานที่กว้ างไกลกว่าปั ญหาภายในสถาน
ประกอบการได้ (เรืองรุ่ง วิเชียรพงษ์, 2560, ค�ำอภิปรายในงานเสวนาเรื่อง “สหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม”)
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3.2.2 แนวทางการพัฒนาไปสู่สหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม
เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ของสหภาพแรงงานและขบวนการแรงงาน
ในปั จจุบนั แนวทางการพัฒนาไปสู่สหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม (SMU) มีการแลกเปลี่ยนถกเถียงกันอยูใ่ น 2 ระดับ คือ 1) ทิศทางและ
บทบาทหน้ าทีค่ วรจะเป็ นของสหภาพแรงงานทีเ่ ป็ นขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม
2) แนวการปฏิบตั ิเพื่อน�ำไปสูก่ ารเป็ นสหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม
1) ทิศทางและบทบาทที่ควรจะเป็ นของสหภาพแรงงานที่เป็ น
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
การพัฒนาทิศทางการเคลื่อนไหวและบทบาทของสหภาพแรงงานไปสู่
ความเป็ นขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคม มีประเด็นที่เป็ นข้ อขัดแย้ งซึง่ จ�ำเป็ นต้ อง
มีการจัดการที่ดี คือ ความขัดแย้ งด้ านผลประโยชน์ระหว่างสหภาพแรงงานกับ
ชุมชนทีน่ า่ จะเป็ นปัญหาทีเ่ กิดขึ ้นในหลายประเทศทัว่ โลก ในประเทศไทยมีตวั อย่าง
ที่เกิดขึ ้นอยู่บอ่ ยครัง้ ดังที่ประธานกลุม่ ผู้ใช้ แรงงานสระบุรีและใกล้ เคียงให้ ข้อมูล
ว่า ทางกลุม่ ฯ ซึง่ เป็ นองค์กรของสหภาพแรงงานในเขตอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
และใกล้ เคียง ได้ มีสว่ นร่วมกับขบวนการภาคประชาชนอื่นๆ ในการขับเคลือ่ นเรื่ อง
การวางผังเมือง เนื่องจากจะมีการน�ำเอาพื ้นที่ท�ำเกษตรของชุมชนไปสร้ างโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ่มเติม ซึง่ จะสร้ างผลกระทบด้ านการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้ อม
ท�ำให้ สหภาพแรงงานที่เป็ นสมาชิกกลุม่ ฯ แห่งหนึง่ ขอลาออกจากการเป็ นสมาชิก
เนื่องจากการเคลื่อนไหวส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการของพวกเขาโดยตรง
อีกตัวอย่างหนึ่งคือเมื่อทางกลุ่มฯ มีการเคลื่อนไหวต่อต้ านการใช้ แร่ ใยหินใน
ภาคอุตสาหกรรม สหภาพแรงงานส่วนหนึง่ ซึง่ อยูใ่ นสถานประกอบการทีใ่ ช้ แร่ใยหิน
ได้ ออกมาเคลื่อนไหวปกป้องโรงงานของตนเอง โดยเกรงว่าคนงานจะถูกเลิกจ้ าง
ท�ำให้ เกิดปั ญหาความขัดแย้ งกันภายในกลุม่ ฯ (ธนพร วิจนั ทร์ , 2560, ค�ำอภิปราย
ในงานเสวนาเรื่ อง “สหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม”)
ตัวอย่างต่อมาซึง่ เป็ นข่าวใหญ่ระดับประเทศคือ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
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พ.ศ. 2560 นายสาวิทย์ แก้ วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
ได้ ออกแถลงการณ์สนับสนุนการต่อสู้ของ “เครื อข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน
และประชาชนที่คดั ค้ านโครงการสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหิน” ซึง่ จะด�ำเนินการสร้ างโดย
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยทีจ่ งั หวัดกระบี่ ต่อมาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตได้ ออกแถลงการณ์ เมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สนับสนุน
การสร้ างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จงั หวัดกระบี่ โดยบอกว่าเป็ นโครงการแก้ ไขปั ญหา
ไฟฟ้าในพื ้นที่ภาคใต้ (สุธิลา ลืนค�ำ และ วาสนา ล�ำดี, 2560: 38-40) ทังนี
้ ้สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
เหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ จึงแสดงให้ เห็นความขัดแย้ งระหว่างบทบาทที่ต้องปกป้อง
ผลประโยชน์ของสมาชิกในสถานประกอบการของสหภาพแรงงานการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
กับบทบาทในการเข้ าร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมเพือ่ ปกป้องผลประโยชน์ของ
ชุมชนในจังหวัดกระบี่ของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
อีกตัวอย่างหนึ่งในเรื่ องของทิศทางและบทบาทที่ควรจะเป็ นของ SMU
คือการเข้ าร่ วมเคลื่อนไหวทางการเมืองของสหภาพแรงงานในช่วง 10 กว่าปี ที่
ผ่านมา ซึง่ ปกติควรถือว่าเป็ นบทบาทหนึง่ ของ SMU ที่แสดงให้ เห็นถึงการมีส�ำนึก
ทางการเมืองของสหภาพแรงงาน แต่ภายใต้ สถานการณ์ทางการเมืองที่ซบั ซ้ อน
ในช่วงที่ ผ่านมา บทบาทของสหภาพแรงงานถูกวิพากษ์ วิจารณ์ ว่ากลายเป็ น
ส่วนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวที่ท�ำให้ ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย
ต้ องชะงักงันไปอีกครัง้ หนึ่ง น�ำมาซึ่งค�ำถามว่าการเข้ าร่ วมการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองดังกล่าวเป็ นทิศทางและบทบาทที่ควรจะเป็ นของ SMU หรื อไม่?
ดังนัน้ การก�ำหนดทิศทางและบทบาทของสหภาพแรงงานทีเ่ ป็ นขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมจึงจ�ำเป็ นที่ต้องสนับสนุนให้ เกิ ดเวทีหรื อองค์ กรกลางใน
การแลกเปลี่ยน เพื่อความเข้ าใจร่ วมกันระหว่างสหภาพแรงงานที่ต้องปกป้อง
ผลประโยชน์ของสมาชิก โดยเฉพาะการรักษาความมัน่ คงของการมีงานท�ำ กับการ
ต้ องปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนและสังคม ร่ วมกับขบวนการเคลื่อนไหวอื่นๆ
อีกทังยั
้ งต้ องท�ำความเข้ าใจร่ วมกันในเรื่ องบทบาททางการเมืองที่สอดคล้ องกับ
SMU และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยว่าควรเป็ นอย่างไรกันแน่?
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2) แนวปฏิ บั ติ ไ ปสู่ ก ารเป็ นสหภาพแรงงานที่ เ ป็ นขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม
ในช่วงที่ผา่ นมา แนวคิดสหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม (SMU) เริ่ มได้ รับความสนใจในหมู่ผ้ นู �ำแรงงานบางกลุ่ม นักวิชาการ และ
ผู้ปฏิบตั ิงานขององค์กรพัฒนาเอกชน และมีข้อเสนอซึ่งเป็ นแนวปฏิบตั ิเพื่อไปสู่
การเป็ นสหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมซึง่ สามารถแยกแยะ
ได้ ดงั นี ้ คือ
(1) แนวปฏิบัติขององค์ กรน�ำระดับชาติและสหภาพแรงงานใน
ระดับสถานประกอบการ
องค์กรระดับชาติที่เคยมีความพยายามน�ำแนวคิด SMU มาเป็ นแนว
ปฏิบตั ิในการท�ำงาน คือ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ซึง่ เป็ น
องค์กรเครื อข่ายของสหภาพแรงงาน แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ ามชาติ และ
องค์กรพัฒนาเอกชน ที่ผา่ นมานักวิชาการที่เป็ นที่ปรึกษาของ คสรท. ได้ พยายาม
ผลักดันให้ คสรท. จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี ซึง่ ได้ ระบุเป้าหมายข้ อหนึง่ ของแผน
ว่า “เราจะสร้ างขบวนการแรงงานให้ เป็ นขบวนทางสังคม” โดยการพยายามจัดตัง้
คนงานอีกกว่าร้ อยละ 90 ที่ยงั ไม่ได้ เป็ นสมาชิกสหภาพแรงงานให้ เข้ ามาอยู่ใน
ขบวนการแรงงานเพื่อให้ ขบวนการแรงงานเข้ มแข็ง และกลายเป็ นขบวนการ
เคลือ่ นไหวของคนส่วนใหญ่ในสังคม (ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา, 2560, ค�ำอภิปราย
ในงานเสวนาเรื่ อง “สหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม”)
ในด้ านบทบาทการปกป้องสิทธิ แรงงานของ คสรท. ผู้ปฏิบตั ิงานของ
องค์ ก รพัฒ นาเอกชนที่ ท� ำ งานกับ แรงงานนอกระบบและแรงงานข้ า มชาติ ไ ด้
พยายามผลักดันให้ คสรท. ขยายมิติของการเคลื่อนไหวไปสู่ปัญหาของแรงงาน
ที่นอกเหนือจากแรงงานในระบบ เช่นในปั จจุบนั รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการ
จัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย ซึ่งผู้ได้ รับความเดือดร้ อนโดยตรง คือ พ่อค้ า แม่ค้า
ที่เป็ นแรงงานนอกระบบ แต่ในขณะเดียวกัน การที่ไม่มีหาบเร่ แผงลอย ได้ สง่ ผล
กระทบต่อผู้บริ โภคที่เป็ นแรงงานในระบบ ซึ่งจะต้ องซื ้อสินค้ าในราคาแพง แต่
ปัญหาดังกล่าวกลับไม่ได้ รับความสนใจจากสหภาพแรงงาน จึงได้ มคี วามพยายาม
65

จากองค์กรพัฒนาเอกชนทีท่ ำ� งานกับเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ทีจ่ ะประสานงาน
กับ คสรท. เพือ่ ร่วมกันขับเคลือ่ นแก้ ไขปั ญหาเรื่องนี ้(พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์,
2560, ค�ำอภิปรายในงานเสวนาเรื่ อง “สหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม”)
ในส่วนของแรงงานข้ ามชาติ ในอดีต สหภาพแรงงานไม่มีแนวคิดในการ
เคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิทธิแรงงานข้ ามชาติ ตรงกันข้ ามกลับมีอคติต่อแรงงาน
ข้ ามชาติ และเห็นว่ามาแย่งงานแรงงานไทย แต่ปัจจุบนั ทัศนะดังกล่าวเปลี่ยนไป
องค์กรน�ำของสหภาพแรงงาน เช่น คสรท. มีการรณรงค์ขบั เคลื่อนในประเด็นสิทธิ
แรงงานข้ ามชาติ ในขณะที่มีสภาองค์การลูกจ้ างบางแห่ง เช่นสภาองค์การลูกจ้ าง
สภาแรงงานแห่งประเทศไทยมีนโยบายในการจัดตังแรงงานข้
้
ามชาติให้ เป็ นสมาชิก
สหภาพแรงงาน (นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2560: 125-158) ซึง่ หากสหภาพแรงงาน
มีความเป็ นขบวนการเคลือ่ นไหวทางสังคมและเป็ นขบวนการเคลือ่ นไหวทางชนชัน้
ก็จะต้ องปกป้องสิทธิของแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ ามชาติในฐานะที่เป็ น
ชนชันแรงงานเหมื
้
อนกันโดยไม่มกี ารแบ่งแยก (อดิศร เกิดมงคล, 2560, ค�ำอภิปราย
ในงานเสวนาเรื่ อง “สหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม”)
ส�ำหรับสหภาพแรงงานในระดับสถานประกอบการ มีตวั อย่างของการ
พัฒนาวิสยั ทัศน์ของผู้น�ำไปสูส่ �ำนึกของ SMU โดยการไม่พงึ พอใจเพียงผลส�ำเร็ จ
ของข้ อเรียกร้ องในระดับสถานประกอบการ แต่ต้องเชือ่ มโยงไปสูก่ ารมองผลประโยชน์
ของชนชันแรงงานทั
้
งหมด
้
เช่น กรณีของสหภาพแรงงานแห่งหนึง่ ที่สามารถเจรจา
ข้ อเรี ยกร้ องต่อรองให้ นายจ้ างเพิ่มสวัสดิการลาคลอดของแรงงานหญิงจาก 90 วัน
ตามกฎหมายเป็ น 120 วันได้ เป็ นผลส�ำเร็จ ประธานสหภาพแรงงานชี ้ให้ กรรมการ
สหภาพแรงงานเห็นว่า สหภาพแรงงานควรสนับสนุนให้ แรงงานในสถานประกอบการ
อืน่ ๆ ได้ รับสวัสดิการเช่นเดียวกันด้ วย เนื่องจากในอนาคตตนเองหรื อลูกหลานอาจ
ต้ องไปท�ำงานในสถานประกอบการอืน่ ๆ จะได้ รบั ผลประโยชน์จงึ ต้ องท�ำเพือ่ อนาคต
ของลูก หลาน และเพื่ อ ผลประโยชน์ ข องสัง คม (เรื อ งรุ่ ง วิ เ ชี ย รพงษ์ , 2560,
ค�ำอภิปรายในงานเสวนาเรื่ อง “สหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคม”) ตัวอย่างที่กล่าวมานี ้จึงเป็ นการเชื่อมโยงผลประโยชน์ในระดับโรงงานกับ
ผลประโยชน์ของชนชันแรงงาน
้
ซึ่งเป็ นการยกระดับจิตส�ำนึกและวิสยั ทัศน์ของ
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สหภาพแรงงาน ให้ ตอ่ สู้เพื่อผลประโยชน์ที่กว้ างไกลกว่าผลประโยชน์เฉพาะหน้ า
ในระดับสถานประกอบการ
(2) การเชื่อมโยงสหภาพแรงงานกับขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมอื่นๆ
ในปั จจุบนั นักวิชาการที่สนใจความเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานและ
อดีตผู้น�ำแรงงานที่ท�ำงานบริ หารสหกรณ์ ออมทรั พย์ ในสถานประกอบการที่มี
สหภาพแรงงาน ได้ น�ำเสนอแนวทางความร่ วมมือระหว่างขบวนการแรงงานกับ
สหกรณ์ และชุมชน เพื่อให้ ขบวนการแรงงานไม่โดดเดี่ยว เนื่ องจากเห็นว่าทัง้
สหภาพแรงงาน สหกรณ์ และขบวนการเคลื่ อ นไหวของชุม ชนมี เ ป้า หมายที่
ใกล้ เคียงกัน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกด้ วยวิถีทางประชาธิปไตย
(วจนา วรรลยางกูร, 2560)
ข้ อสังเกตของผู้วิจยั ต่อความร่วมมือระหว่างสหภาพแรงงานกับสหกรณ์
และชุมชนเพื่อพัฒนาไปสูก่ ารเป็ น SMU คือ ปั จจุบนั รัฐวิสาหกิจและบริ ษัทเอกชน
ขนาดใหญ่ ที่ มี ส หภาพแรงงาน จะมี ก ารจัด ตัง้ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข องสถาน
ประกอบการแทบทุกแห่ง ซึ่งผู้น�ำสหภาพแรงงานหลายคนได้ เข้ าไปท�ำงานเป็ น
กรรมการสหกรณ์ ในขณะที่สหภาพแรงงานยังขาดแคลนคนท�ำงานที่มีคณ
ุ ภาพ
ที่จะอาสาเข้ ามาเป็ นกรรมการ ทัง้ นีป้ ฏิเสธไม่ได้ ว่าการเป็ นกรรมการสหกรณ์ ฯ
มีผลประโยชน์ในด้ านค่าตอบแทนต่างๆ เช่น เบี ้ยประชุม เงินโบนัสประจ�ำปี และไม่มี
ความขัดแย้ งกับนายจ้ าง ในขณะที่การท�ำงานให้ สหภาพแรงงานไม่มีคา่ ตอบแทน
และบางครัง้ ต้ องเสียสละเงินส่วนตัวในการท�ำงานให้ กบั สหภาพแรงงาน อีกทังยั
้ ง
อาจถูกเพ่งเล็งจากนายจ้ าง ท�ำให้ สหภาพแรงงานอาจต้ องสูญเสียทรัพยากรด้ าน
บุคคลให้ กบั สหกรณ์ออมทรัพย์หากไม่มผี ้ ทู พี่ ร้ อมจะอุทศิ ตัวให้ กบั สหภาพแรงงาน
ดังนันจึ
้ งควรมีการจัดความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพแรงงานกับสหกรณ์
ในสถานประกอบการให้ เหมาะสม โดยที่ผ้ นู �ำสหภาพแรงงานไม่จ�ำเป็ นต้ องเข้ าไป
เป็ นกรรมการสหกรณ์ แต่ควรสนับสนุนให้ สมาชิกสหภาพแรงงาน หรือผู้ทมี่ แี นวทาง
ที่เป็ นมิตรกับสหภาพแรงงานเข้ าไปท�ำงานในสหกรณ์ เพื่อสร้ างความร่ วมมือ
ระหว่างสหภาพแรงงานกับสหกรณ์ ในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อแรงงานในสถาน
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ประกอบการ หรือต่อสังคม รวมถึงการทีจ่ ะได้ รบั การสนับสนุนทรัพยากรจากสหกรณ์
มาเสริ มความเข้ มแข็งให้ กบั กิจกรรมของสหภาพแรงงานในด้ านต่างๆ
ส�ำหรั บการท�ำงานกับชุมชน หากเป็ นการรณรงค์ เคลื่อนไหวร่ วมกัน
ระหว่างสหภาพแรงงานกับขบวนการเคลือ่ นไหวภาคประชาชน ถือว่ามีความชัดเจน
ในด้ านที่เป็ นแนวทางของ SMU อยูแ่ ล้ ว แต่กรณีที่ยงั เป็ นข้ อถกเถียงกันอยู่ คือการ
ที่สหภาพแรงงานไปท�ำงานบริ การชุมชนในรู ปแบบของงานอาสาสมัครทัว่ ๆ ไป
เช่น การท�ำความสะอาด แจกอาหารให้ เด็กๆ ซ่อมแซมสถานที่ตา่ งๆ ก็ถือว่าเป็ น
บทบาทของ SMU แล้ วหรื อไม่ (วิชยั นราไพบูลย์, 2560, ค�ำอภิปรายในงานเสวนา
เรื่ อง “สหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม”) ในประเด็นดังกล่าว
อาจถือว่ากิจกรรมอาสาสมัครในชุมชนเป็ นยุทธวิธีเบื ้องต้ นในการสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างสหภาพแรงงานกับชุมชน แต่จะต้ องมีการยกระดับเนื ้อหาให้ สงู ขึ ้นเพื่อ
เชื่อมโยงไปสูป่ ั ญหาของสังคม และการสร้ างความเข้ มแข็งให้ ขบวนการเคลือ่ นไหว
ของสหภาพแรงงาน เช่นการทีส่ หภาพแรงงานต้ องมีความตระหนักในปั ญหาความ
เดือดร้ อนของชุมชน และหากเป็ นกรณีที่เป็ นผลกระทบมาจากกระบวนการผลิต
ภายในโรงงาน เช่น ปั ญหามลพิษด้ านต่างๆ สหภาพแรงงานควรน�ำเสนอแนวทาง
แก้ ปัญหาให้ ชมุ ชนมาบรรจุเป็ นข้ อเรียกร้ องของสหภาพแรงงานในการเจรจาต่อรอง
กับนายจ้ างด้ วย และต้ องมีการพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนกับสหภาพแรงงานไปจนถึงขัน้ ที่ท�ำให้ สมาชิกของชุมชนมีความเป็ นมิตร และเข้ ามาร่ วม
สนับสนุนการเคลื่อนไหวรณรงค์ของสหภาพแรงงานในเรื่ องต่างๆ
3.3 บทสรุ ป
ขบวนการแรงงานไทยในปัจจุบนั สามารถพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นขบวนการ
เคลือ่ นไหวทางสังคมได้ ภายใต้ แนวคิดสหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลือ่ นไหว
ทางสังคม (Social movement Unionism, SMU) ซึง่ นิยามอย่างกว้ างหมายถึง
การที่สหภาพแรงงานมีบทบาทในการเคลื่อนไหวผลักดันประเด็นทางสังคมหรื อ
ผลประโยชน์ของประชาชนควบคูก่ บั การเคลื่อนไหวเรี ยกร้ องผลประโยชน์เฉพาะ
ของชนชันแรงงาน
้
แม้ ว่า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ บทบาทของขบวนการแรงงานในยุค หลัง
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เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถึงก่อนเกิดรัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
ความเป็ น SMU ของสหภาพแรงงานในยุค ปั จ จุบัน จะไม่ชัด เจนนัก แต่ผ้ ูน� ำ
สหภาพแรงงานรุ่ น อาวุโ สและรุ่ น ใหม่ก็ มี ก ารถกเถี ย งกัน ในเรื่ อ งบทบาทของ
สหภาพแรงงานที่เป็ นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยได้ รับการกระตุ้นจาก
นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานขององค์ กรพัฒนาเอกชน ซึ่งการถกเถี ยงในเวที
แลกเปลี่ยนต่างๆ ยังคงอยู่ในระดับของการมองภาพรวมของขบวนการแรงงาน
แต่ยงั ไม่มีการศึกษาหรื อถกเถียงในประเด็นของสหภาพแรงงานในระดับสถาน
ประกอบการมากนัก
ความแตกต่างที่ส�ำคัญประการหนึ่งในการพิจารณาความเป็ นมาของ
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสหภาพแรงงานในสังคมไทย คือ ขอบเขตของ
ชนชัน้ แรงงานที่ได้ รับการปกป้องสิทธิ และผลประโยชน์ จากสหภาพแรงงานใน
แต่ละยุค ซึง่ ในยุคแรกเริ่ มของการก่อตังสหภาพแรงงาน
้
การจัดตังองค์
้ กรแรงงาน
ครอบคลุมแรงงานในสถานประกอบการ หรือทีใ่ นปัจจุบนั เรียกว่า “แรงงานในระบบ”
และแรงงานที่อยูใ่ นภาคบริ การซึง่ ไม่มีนายจ้ าง ได้ แก่ คนงานลากรถ คนงานขับรถ
รับจ้ าง ฯลฯ ที่ในปั จจุบนั คือ “แรงงานนอกระบบ” ต่อมาภายหลังมีการประกาศใช้
พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ความหมายของแรงงานที่สามารถจัดตัง้
สหภาพแรงงานได้ ถูกจ�ำกัดเฉพาะแรงงานในสถานประกอบการทีม่ นี ายจ้ างชัดเจน
จนมาถึงยุคปั จจุบนั ที่รูปแบบการจ้ างมีความซับซ้ อนมากขึ ้น และเกิดการอพยพ
เข้ ามาของแรงงานข้ ามชาติขนาดใหญ่ บทบาทของสหภาพแรงงานในการปกป้อง
สิทธิของชนชันแรงงานจึ
้
งได้ ถกู ขยายขอบเขตออกไปสู่ “แรงงานนอกระบบ” และ
แรงงานข้ ามชาติ
ข้ อเสนอต่อแนวทางการพัฒนาไปสู่ความเป็ นสหภาพแรงงานที่เป็ น
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มาจากผู้น�ำสหภาพแรงงานรุ่ นอาวุโส รุ่ นใหม่
นักวิชาการ และผู้ปฏิบตั ิงานขององค์กรพัฒนาเอกชนมีทงในระดั
ั้
บของทิศทาง
บทบาท แนวปฏิบตั ิในระดับของสหภาพแรงงาน องค์กรระดับชาติ และแนวทาง
ความร่วมมือกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่นๆ
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