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ค�าน�า

 หนงัสอืเร่ือง สหภาพแรงงานไทยทีเ่ป็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม 

(Thai Unionism as a Social Movement) เดมิคือโครงการวิจยัเร่ือง “การพฒันา

ขบวนการแรงงานไทยภายใต้แนวคิดสหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสังคม” โครงการวิจัยนีเ้กิดขึน้หลังจากท่ีแนวคิด “สหภาพแรงงานท่ีเป็น

ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม (Social Movement Unionism)” ได้มีการกลา่วขวญั

ถงึมาประมาณ 3 ทศวรรษแล้วในโลกวิชาการตะวนัตก แตเ่พ่ิงมีการน�ามาใช้ศกึษา

ขบวนการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานไทยอย่างจริงจังโดยนักวิชาการไทย

เป็นครัง้แรกเม่ือ 15 ปีมานี ้และตอ่มาได้มีความพยายามผลกัดนัให้สหภาพแรงงาน

พฒันาไปสูก่ารเป็นขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมภายใต้บริบทใหมข่องสงัคมไทย 

ภายหลงัจากท่ีมีความเข้าใจกันว่าขบวนการแรงงานไทยได้เคยมีบทบาทเป็น

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมาอย่างเข้มข้นมาแล้วในช่วงหลังเหตุการณ์ 

14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 จนถงึก่อนเกิดรัฐประหาร 6 ตลุาคม พ. ศ. 2519

 ในปัจจบุนั โลกวิชาการตะวนัตกมีการถกเถียงกนัถงึความเป็นไปได้ และ

ผลดี ผลเสีย ของแนวคิดสหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมตอ่

ขบวนการสหภาพแรงงานทัว่โลก โดยการศกึษาจากประสบการณ์จริงของสหภาพ-
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แรงงาน ส�าหรับในประเทศไทยแม้วา่จะไมมี่การถกเถียงกนัอยา่งจริงจงั แตด่เูหมือน

ในท่ามกลางความขาดแคลนนกัคิดด้านแรงงาน แนวคิดสหภาพแรงงานท่ีเป็น

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นเพียงแนวคิดเดียวท่ีมีการผลักดันให้เป็น

ทางเลือกของการพฒันาสหภาพแรงงานในปัจจบุนั

 ผู้ วิจยัขอขอบคณุผู้ ให้ข้อมลูทกุท่านท่ีปรากฏช่ือในรายงานวิจยัฉบบันี ้

ขอขอบคุณคุณสุธิลา ลืนค�า จากมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ผู้ ช่วยนักวิจัย และ

คณุปรีดา ศิริสวสัดิ์ จากมลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ท่ีเป็นผู้ ริเร่ิมให้เกิดงานวิจยั

เร่ืองนีแ้ละยงัสนบัสนนุให้มีการพิมพ์เผยแพร่เป็นหนงัสือ ทัง้นีผู้้ วิจยัขอน้อมรับ

ความผิดพลาดใดๆ ท่ีอาจมีอยูใ่นหนงัสือเลม่นีแ้ตเ่พียงผู้ เดียว

นภาพร อตวิานิชยพงศ์

2 พฤศจิกายน 2561 



บทที่ 1

ลัทธิสหภาพแรงงาน

ในแนวขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม
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1.1 บทน�า

 ความส�าคัญของปัญหา

 แนวคิดสหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม (Social 

movement unionism) เร่ิมปรากฏในงานของนกัวิชาการตะวนัตกตัง้แต่กลาง

ทศวรรษท่ี 1980 เป็นต้นมา (ตวัอยา่งเชน่ งานของ Touraine, 1986, Munck, 1988, 

Waterman, 1993) ภายหลงัจากท่ีการอธิบายบทบาทของสหภาพแรงงานทัว่โลก

ตามแนวคิดของขบวนการทางชนชัน้ในแนวมาร์กซิสต์เสื่อมถอยลง นกัวิชาการ

กลุม่หนึง่ได้ชีใ้ห้เห็นวา่ ขบวนการแรงงานท่ีน�าโดยสหภาพแรงงานในปัจจบุนัได้มี

การพฒันาเปลีย่นแปลงไป โดยมีลกัษณะบางประการร่วมกบัขบวนการเคลือ่นไหว

ทางสงัคมแบบใหม่ (New social movement) เช่นสหภาพแรงงานในประเทศ

โลกท่ี 3 ได้แก่ บราซลิ แอฟริกาใต้ อินเดีย และโปแลนด์ ได้มีบทบาทตอ่สู้ในประเดน็

ผลประโยชน์เพ่ือคนงานท่ีไมไ่ด้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน และมีการร่วมมือ

กนัระหวา่งสหภาพแรงงานกบัขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมอ่ืนๆ ในการสนบัสนนุ

การเคลื่อนไหวซึง่กนัและกนั (Munck, 1988: 106)

 ในอดีตพบวา่ขบวนการแรงงานไทยมีลกัษณะเป็นขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสงัคมท่ีมกัร่วมกบัขบวนการเคลื่อนไหวกลุม่อ่ืนๆ เคลื่อนไหวในประเด็นทาง

สงัคมและการเมือง ตัง้แตย่คุก่อนการปฏิวตัิเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
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และมีบทบาทเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมท่ีชดัเจนในช่วงหลงัเหตกุารณ์ 

14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 จนถงึก่อนรัฐประหาร 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 หรือในเหตกุารณ์

พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 และการเคล่ือนไหวผลกัดนัรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540

 อยา่งไรก็ตาม ในบางชว่งขบวนการแรงงานท่ีมีสหภาพแรงงานเป็นองค์กร

น�าถกูวิพากษ์วิจารณ์วา่ได้ถอยหา่งจากความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม 

เน่ืองจากมุ่งเน้นเฉพาะการเคลื่อนไหวในประเด็นผลประโยชน์เฉพาะหน้าของ

แรงงานอย่างโดดเด่ียว และละเลยการเข้าร่วมกบัขบวนการเคลื่อนไหวของคน

กลุม่อ่ืนๆ ในประเดน็ท่ีเป็นปัญหาของสงัคม

 ในชว่งประมาณ 1 ทศวรรษท่ีผา่นมา เร่ิมมีการถกเถียงในประเดน็แนวคดิ

สหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม (Social movement unionism) 

ในระดบัของการปฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรม แตก็่ยงัไมไ่ด้มีการท�าความเข้าใจแนวคดินี ้

ร่วมกนัอยา่งชดัเจน รวมถงึการวิเคราะห์วา่แนวทางดงักลา่วสามารถเป็นทางเลอืก

ท่ีดีตอ่การพฒันาทิศทางของขบวนการแรงงานไทยภายใต้สถานการณ์ท่ีซบัซ้อน

ของระบบทนุนิยมโลกาภิวตัน์มากน้อยเพียงใด โครงการวิจยันีจ้ึงมุ่งท่ีจะค้นหา

ค�าตอบในเร่ืองดงักลา่ว

 ค�าถามการวจิยั

 ค�าถามหลัก

 การพัฒนาขบวนการแรงงานไทยในปัจจุบนัภายใต้แนวคิดสหภาพ-

แรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมควรมีแนวทางอยา่งไร?

 ค�าถามย่อย

 2.2.1 แนวคิดสหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมมี

ความเป็นมาอยา่งไรในบริบทสากล?

 2.2.2 ขบวนการแรงงานไทยในอดีตมีความเป็นขบวนการเคลือ่นไหวทาง

สงัคมหรือไม ่อยา่งไร?

 2.2.3 ขบวนการแรงงานไทยในปัจจบุนัสามารถพฒันาไปสู่ความเป็น

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมได้หรือไม ่อยา่งไร?
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 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาขบวนการแรงงานไทยในปัจจบุนัภายใต้

แนวคิดสหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม

 2. เพ่ือศกึษาความเป็นมาของแนวคิดสหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสงัคมในบริบทสากล

 3. เพ่ือศึกษาความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมของขบวนการ

แรงงานไทยในอดีต

 4. เพ่ือศกึษาการพฒันาไปสู่ความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม

ของขบวนการแรงงานไทยในปัจจบุนั

 วธีิการศกึษา

 ใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยมีวิธีการรวบรวมข้อมลูดงันี ้

 1. การศกึษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง

 2. การรวบรวมและสงัเคราะห์ความคิดเห็นของผู้น�าแรงงาน ผู้น�า และ

ผู้ปฏิบตังิานในขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมอ่ืนๆ และนกัวิชาการโดยการจดัเวที

เสวนาระดมความคดิเหน็

 3. การสมัภาษณ์เชิงลกึ (in-depth-interview) หรือการสมัภาษณ์กลุม่ 

(focus group) ผู้น�าแรงงาน ผู้น�า และผู้ปฏิบตัิงานในขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สงัคมอ่ืนๆ และนกัวิชาการ

 ระยะเวลาการด�าเนินงาน

 ใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูและจดัท�ารายงานวิจยัรวม 10 เดือน ตัง้แต่

เดือน มีนาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2560

 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ

 1. ขบวนการแรงงานไทยมีเวทีและข้อมลูเพ่ือการทบทวนบทบาทของ

ตนเองในอดีตและปัจจบุนัเพ่ือก้าวไปสูก่ารพฒันาความเป็นขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสงัคมในอนาคต

 2. มีการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเพ่ือใช้ในการสนบัสนนุความร่วมมือ

ในการท�างานภาคประชาชนระหวา่งสหภาพแรงงาน องค์กรภาคประชาสงัคม และ

นกัวิชาการ
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1.2 แนวคดิลัทธิสหภาพแรงงานในแนวขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม

 ค�าว่า Social movement unionism ผู้ วิจยัขอแปลเป็นภาษาไทยว่า 

“ลทัธิสหภาพแรงงานในแนวขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม” ซึง่ในงานวิจยันีจ้ะใช้

แทนด้วยอกัษรยอ่ภาษาองักฤษวา่ SMU ความหมายของ SMU ไมไ่ด้มีค�าจ�ากดั

ความท่ีแน่นอน แตท่ี่มีการใช้กนั หมายถงึ ลทัธิสหภาพแรงงานท่ีสหภาพแรงงาน

ไม่ได้มีบทบาทจ�ากดัอยู่แค่การเคลื่อนไหวเพ่ือผลประโยชน์เฉพาะหน้าในระดบั

สถานประกอบการของสมาชิกเท่านัน้ แต่สหภาพแรงงานมีการเคลื่อนไหวเพ่ือ

ผลประโยชน์ระยะยาวของแรงงานและสงัคม ท่ีอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

สงัคมในระดบักว้าง ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการเคลื่อนไหวท่ีร่วมกับขบวนการ

ทางสงัคมอ่ืนๆ ในระดบัชมุชน ระดบัประเทศ หรือระดบัสากล

 1.2.1 ความเป็นมาทางทฤษฎี

 ความเป็นมาของการใช้ค�าวา่ SMU ปีเตอร์ วอเตอร์แมน (Peter Waterman) 

นกัวิชาการซึง่เคยสอนอยู่ท่ีสถาบนัการศกึษาทางสงัคมในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ใช้ค�าวา่ Social Movement Unionism เป็นครัง้แรกเม่ือปี พ.ศ. 2522 เพ่ืออธิบาย

การนดัหยดุงานของคนงานขนสง่ในประเทศอินเดีย คนงานขนสง่เหลา่นีถ้กูกีดกนั

ออกจากระบบแรงงานสมัพนัธ์โดยกฎหมายท่ีผกูติดสิทธิสหภาพแรงงานเข้ากบั

สญัญาจ้างงานถาวร พวกเขาไมไ่ด้อาศยัเพียงชอ่งทางในการตอ่รองระหวา่งคนงาน

กบันายจ้างในการนดัหยดุงาน แตย่งัได้น�าเอาเพ่ือนของพวกเขามาสนบัสนนุการ

เดินขบวนและการนดัหยดุงานด้วย ท�าให้การเคลื่อนไหวมีลกัษณะเป็นขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสงัคมมากกว่าจะเป็นเพียงการเจรจาต่อรองของสหภาพแรงงาน 

(Seidman, 2011: 94)

 ตอ่มาในประเทศแอฟริกาใต้ ในชว่งทศวรรษท่ี 1980 (พ.ศ. 2523-2533) 

เอด็ดี ้เวบ็สเตอร์ ใช้ค�าวา่ SMU ในการอธิบายการเคลื่อนไหวประท้วงของคนงาน

แอฟริกาใต้ ซึง่ใช้การนดัหยดุงานและผละงานเป็นยทุธวิธีใจกลางในการตอ่สู้กบั

ระบบทนุนิยมเหยียดผิวในยคุท่ีคนผิวขาวเป็นผู้ปกครอง หลงัจากนัน้มีการใช้ค�าวา่ 

SMU เพ่ืออธิบายการเคลือ่นไหวของสหภาพแรงงานในประเทศฟิลปิปินส์ เพ่ือแสดง

ให้เห็นถงึจิตวิญญาณของขบวนการเคลื่อนไหวในวนัแรงงานของสหภาพแรงงาน 
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โดยมีการสร้างแนวร่วมสู้รบของสหภาพแรงงานกบัองค์กรในชมุชนในปี พ.ศ. 2529 

ซึง่ช่วยให้ล้มล้างระบอบเผด็จการมาร์คอสลงได้ นอกจากนีใ้นประเทศเกาหลีใต้ 

ค�าว่า SMU ในบางครัง้ถูกใช้ในการอธิบายลกัษณะสู้ รบของคนงานท่ีเคยเป็น

คนชายขอบมาก่อน โดยเฉพาะแรงานหญิงและแรงงานข้ามชาติซึ่งได้เข้าร่วม

กับสหภาพแรงงานยานยนต์ในการเรียกร้องประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

(เพ่ิงอ้าง: 95)

 ดงันัน้จะเหน็ได้วา่แนวคดิสหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลือ่นไหวทาง

สงัคม ถกูน�ามาใช้ครัง้แรกเพ่ืออธิบายการเกิดขึน้ของขบวนการแรงงานท่ีมีลกัษณะ

สู้รบในประเทศท่ีก�าลงัพฒันาอตุสาหกรรมซึง่เป็นเผด็จการ ซึง่ขบวนการแรงงาน

ในประเทศเหล่านีมี้บทบาทสงูในกระบวนการสร้างประชาธิปไตยของประเทศ 

ข้อเรียกร้องในระดับสถานประกอบการของสหภาพแรงงานได้พัฒนาไปสู่ข้อ

เรียกร้องทางการเมืองและปัญหาของประชาชน สหภาพแรงงานได้สร้างแนวร่วม

กับองค์กรต่างๆ ในชุมชน ต่อมาแนวคิด SMU จึงได้ถูกน�าไปใช้ในการอธิบาย

ขบวนการแรงงานในแนวชมุชนและยทุธศาสตร์ ในการฟืน้ฟอู�านาจทางการเมือง

และองค์กรท่ีสญูเสยีไปของแรงงานในซีกโลกเหนือ เชน่ประเทศเมก็ซโิก (Brickner, 

2013: 27) สหรัฐอเมริกา และสเปน

 อาจกลา่วได้วา่แนวคดิลทัธิสหภาพแรงงานในแนวขบวนการเคลือ่นไหว

ทางสงัคม หรือ Social movement unionism (SMU) เป็นความพยายามของ

นกัทฤษฎีท่ีปฏิเสธการอธิบายขบวนการเคลื่อนไหวของแรงงานในโลกยคุปัจจบุนั

ด้วยทฤษฎีชนชัน้ของมาร์กซสิต์ โดยได้รับอิทธิพลจากแนวคดิขบวนการเคลือ่นไหว

ทางสงัคมแบบใหม่ (New social movement) ซึง่ในประเด็นนีผู้้ วิจยัขอทบทวน

วรรณกรรมจากบทความท่ีตนเองได้เขียน ซึง่สรุปมาจากงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก

ของผู้ เขียนเก่ียวกบัความเป็นมาทางทฤษฎีของแนวคดิ SMU (Napaporn Ativani- 

chayapong, 2001) โดยเร่ิมต้นจากทศันะของมาร์กซสิต์ (Marxist) ในการอธิบาย

บทบาทของสหภาพแรงงานดงันี ้

 ในทศันะของมาร์กซิสต์ การท่ีคนงานมีการกระท�ารวมหมู่เพ่ือต่อต้าน

ระบบทนุนิยมเกิดจากความขดัแย้งทางชนชัน้ในระบบความสมัพนัธ์ทางการผลติ

แบบทนุนิยมท่ีผลกัดนัให้ชนชัน้กรรมาชีพเข้าสู่โรงงานอนัเป็นสถานท่ีซึ่งคนงาน
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สญูเสียความเป็นเจ้าของปัจจยัการผลิต แตใ่นขณะเดียวกนัก็ได้พฒันาจิตส�านกึ

ทางชนชัน้ของคนงานขึน้มา โดยมีสหภาพแรงงานเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้คนงาน

เกิดจิตส�านกึทางชนชัน้ อยา่งไรก็ตาม นกัทฤษฎีมาร์กซสิต์ มีทศันะท่ีแตกตา่งกนั

ในการประเมินบทบาทของสหภาพแรงงานในการตอ่สู้ทางชนชัน้ของกรรมาชีพ

 ในช่วงท่ี คาร์ล มาร์กซ์ ยงัมีชีวิตอยู่ เขาได้ร่วมก่อตัง้สากลท่ี 1 (First 

International Working Men’s Association) ซึง่มีตวัแทนสหภาพแรงงานจาก

ประเทศในทวีปยโุรปหลายแหง่เข้าร่วม มาร์กซ์ได้กลา่วถงึความส�าคญัของสหภาพ-

แรงงานในการประชมุของสากลท่ี 1 ในปี ค.ศ. 1866 ท่ีกรุงเจนีวา ในฐานะของการ

เป็นโรงเรียนสอนลทัธิสงัคมนิยมส�าหรับคนงาน (Bender, 1986: 497) โดยมาร์กซ์

ได้น�าเสนอวา่ นอกจากสหภาพแรงงานจะตอ่สู้เพ่ือคา่จ้างและสภาพการจ้างท่ีดีขึน้

ของสมาชิกในโรงงานแล้ว สหภาพแรงงานต้องเรียนรู้ในการเป็นศนูย์กลางการตอ่สู้

เพ่ือปลดปลอ่ยชนชัน้กรรมาชีพ และต้องตอ่สู้ เพ่ือคนงานท่ีมีสภาพการจ้างเลวร้าย 

โดยสหภาพแรงงานจะต้องเป็นตวัแทนของชนชัน้กรรมาชีพทัง้มวล รวมถงึคนงาน

ท่ียงัไมมี่การจดัตัง้ด้วย (Marx, 1990: 34-35)

 แต่ดงัท่ีกล่าวมาแล้วว่านกัทฤษฎีในส�านกัมาร์กซิสต์ไม่ได้มีความเห็น

ท่ีเหมือนกนัในการประเมินบทบาทของสหภาพแรงงานต่อการปฏิบตัิสงัคมนิยม 

เลนินได้กลา่วไว้อยา่งชดัเจนในหนงัสือ What ls to Be Done? วา่จิตส�านกึแบบ

สหภาพแรงงานไม่สามารถน�าชนชัน้กรรมาชีพไปสู่การปฏิวัติสงัคมได้ เพราะ

เป้าหมายของสหภาพแรงงานถูกจ�ากัดอยู่เพียงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใน

ชีวิตประจ�าวนัของคนงานเทา่นัน้ การตอ่สู้ของสหภาพแรงงานจงึเป็นการตอ่สู้กบั

นายจ้างหรือตอ่สู้ให้รัฐบาลแก้กฎหมายแรงงาน เพ่ือให้มีสภาพการจ้างท่ีดีขึน้ภายใต้

เง่ือนไขของระบบทนุนิยม ไม่ใช่การต่อสู้ เพ่ือไปสู่ระบบสงัคมนิยม หนทางเดียว

ท่ีจะยกระดบัจิตส�านกึของสหภาพแรงงานจากประเดน็ทางเศรษฐกิจไปสูก่ารปฏิวตัิ

ทางการเมือง คือการท่ีคนงานจะต้องได้รับการศึกษาจากปัญญาชนซึ่งมาจาก

พรรคปฏิวตั ิ(Lenin, 1978: 31-32)

 นอกจากเลนินแล้ว นักทฤษฎีมาร์กซิสต์คนอ่ืน เช่น ทร็อตสกี ้ ก็เห็น

ข้อจ�ากดัของสหภาพแรงงานวา่เป็นองค์กรท่ีสามารถอยูร่่วมกบัระบบทนุนิยมและ

อาจแปรเปลีย่นเป็นนายหน้าของระบบทนุได้ (Pool, 1984: 13) นกัทฤษฎีมาร์กซสิต์



10

ท่ีมีช่ือเสยีงอีกคนหนึง่คือ แกรมซี มีความเหน็คล้ายกบัทร็อตสกีว้า่ สหภาพแรงงาน

เป็นองค์กรท่ีมีบทบาทภายใต้ระบบทนุนิยมมากกวา่ท่ีจะเข้าร่วมการโคน่ล้มระบบ

ทนุนิยม (Boggs, 1976: 86-88) แตแ่กรมซีมีความเห็นตา่งจากเลนินในประเดน็

บทบาทปัญญาชน โดยแกรมซีเห็นว่าคนงานสามารถสร้างปัญญาชนของชนชัน้

แรงงานขึน้ได้เพ่ือท�างานร่วมกบัปัญญาชนของพรรคปฏิวตัใินการพฒันาจิตส�านกึ

ทางชนชัน้ของคนงานและน�าคนงานเข้าร่วมขบวนการเคลือ่นไหว (Gramsci, 1971: 

6-23)

 ในการอธิบายบทบาทของสหภาพแรงงานกบัการปฏิวตัสิงัคม อลนั ทเูรน 

(Alain Touraine) ได้นิยามความหมายของขบวนการเคลือ่นไหวของสหภาพแรงงาน

ในฐานะท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมว่า หมายถึง ขบวนการเคลื่อนไหว

ของคนงานท่ีมีฐานของจิตส�านึกทางชนชัน้เท่านัน้ กลา่วคือ การเคลื่อนไหวของ

สหภาพแรงงานจะเรียกได้วา่เป็นขบวนการแรงงาน (Labour movement) ก็ตอ่เม่ือ

คนงานไมเ่พียงแตเ่รียกร้องคา่จ้างหรือสทิธิทางการเมือง แตจ่ะต้องท้าทายตอ่ระบบ

ทัง้หมดท่ีควบคมุสงัคมและทรัพยากรเศรษฐกิจ (Touraine, 1986: 151-152)

 ทศันะของมาร์กซสิต์ท่ีมองวา่สหภาพแรงงานจะต้องพฒันาไปสูข่บวนการ

เคลือ่นไหวท่ีมีจิตส�านกึทางชนชัน้และมีบทบาทเป็นศนูย์กลางของการเปลีย่นแปลง

สงัคมได้ถกูท้าทาย เม่ือโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากผลของการเติบโตของ

ระบบทุนนิยม การล่มสลายของประเทศคอมมิวนิสต์ และการเกิดขบวนการ

เคลื่อนไหวแบบใหมท่ี่มีความหมายหลากหลาย การท้าทายนีม้าจากนกัทฤษฎีใน

ส�านกัมาร์กซสิต์ด้วยกนัเองเชน่ อีริก ฮอบส์บอม (Eric Hobsbawm) ได้สรุปอยา่ง

ชดัเจนว่า สมมตุิฐานของมาร์กซิสต์ท่ีบอกว่าการเปลี่ยนผ่านจากระบบทนุนิยม

ไปสูส่งัคมนิยมโดยมีชนชัน้กรรมาชีพเป็นผู้น�าการเปลีย่นแปลงนัน้ไมอ่าจเป็นไปได้

อีกตอ่ไปแล้ว (Hobsbawm, 1989: 73) เชน่เดียวกบั องัเดร กอร์ซ (Andre Gorz) 

ท่ีอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงบทบาทของงานและกระบวนการแรงงานได้ท�าให้

อ�านาจการตอ่รองของคนงานในภาคอตุสาหกรรมออ่นแอลง และลดศกัยภาพของ

คนงานในการน�าขบวนการเคลื่อนไหวไปสูส่งัคมนิยม โดยท่ีบทบาทดงักลา่วของ

คนงานได้ถูกแทนท่ีโดยขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ (New social 

movement) และบรรดามวลชนท่ีไมย่อมรับคา่นิยมในการท�างาน ซึง่เป็นคตพืิน้ฐาน
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ท่ียืดถือกนัมาในยคุเร่ิมแรกของสงัคมทนุนิยม (Gorz, 1987)

 ทัง้นีอ้าจกล่าวได้ว่า แนวคิด SMU แพร่หลายขึน้ในรอบ 3 ทศวรรษท่ี

ผ่านมา เน่ืองจากความพยายามท่ีจะกอบกู้บทบาทของขบวนการเคลื่อนไหว

แรงงานท่ีน�าโดยสหภาพแรงงานซึง่มีความเสือ่มถอยลงจากสาเหตสุ�าคญัอยา่งน้อย 

2 ประการ (นภาพร อตวิานิชยพงศ์, 2547: 83-86) คือ

 1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานในภาคอตุสาหกรรม 

 เร่ิมต้นจากเม่ือประมาณหลายทศวรรษมาแล้วในประเทศอตุสาหกรรม

ก้าวหน้าซึง่เป็นแหลง่ก�าเนิดสหภาพแรงงาน โรงงานขนาดใหญ่ท่ีใช้แรงงานจ�านวน

มากแปรเปลีย่นเป็นบรรษัทข้ามชาตแิละย้ายฐานการผลติจากประเทศของตนไปยงั

ประเทศก�าลงัพฒันา ท�าให้สมาชิกของสหภาพแรงงานเหลา่นีมี้จ�านวนน้อยลงและ

อ�านาจการตอ่รองลดลง ประกอบกบัภาวะเศรษฐกิจตกต�า่ และนโยบายของรัฐบาล

ท่ีมีความอนรัุกษ์นิยมมากขึน้ ท�าให้สหภาพแรงงานย่ิงมีบทบาทน้อยลง

 ส�าหรับประเทศก�าลงัพฒันา ด้วยเง่ือนไขปัจจยัภายในบางประการ ท�าให้

ไมอ่าจจดัตัง้สมาชิกแรงงานได้มากเหมือนท่ีสหภาพแรงงานในประเทศอตุสาหกรรม

ก้าวหน้าท�าได้ในอดีต และในปัจจบุนัต้องเผชิญกบัความเปลีย่นแปลงของโครงสร้าง

แรงงานท่ีเปลีย่นไป โดยมีการจ้างงานแรงงานข้ามชาตจิ�านวนมากในภาคการผลติ

และภาคบริการ รวมถงึการมีรูปแบบการจ้างงานท่ีซบัซ้อนขึน้ เชน่ การจ้างงานใน

ระบบเหมาชว่ง ซึง่เป็นอปุสรรคตอ่การจดัตัง้สมาชิกแรงงาน และเม่ือพิจารณาถงึ

สถานการณ์ในปัจจบุนั มีแนวโน้มท่ีคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่จะนิยมการท�างานอิสระ 

ประกอบกบัความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท�าให้การจ้างแรงงานในภาคการผลิต

และภาคบริการถกูแทนท่ีด้วยการใช้เทคโนโลยีมากขึน้ทัง้ในประเทศอตุสาหกรรม

ก้าวหน้าและประกาศก�าลงัพฒันา สิง่เหลา่นีล้้วนท�าให้สหภาพแรงงานมีบทบาท

น้อยลงในฐานะตวัแทนท่ีพิทกัษ์ผลประโยชน์ของแรงงานสว่นใหญ่

 2) การเกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมท่ีหลากหลาย

 โลกในยคุหลงัทศวรรษท่ี 1980 ถกูขบัเคลื่อนด้วยขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสงัคมท่ีหลากหลาย ทัง้ท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมในรูปแบบเก่า

และใหม ่เชน่ ขบวนการเคลื่อนไหวของกลุม่สนบัสนนุสทิธิสตรี พิทกัษ์สิง่แวดล้อม 

สิทธิมนษุยชน สนัติภาพ ชาวนา ชนกลุม่น้อย ฯลฯ  ขบวนการทางสงัคมเหลา่นี ้
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เกิดขึน้เพ่ือตอบสนองต่อการแก้ปัญหาสังคมอันเป็นผลมาจากการพัฒนา

อตุสาหกรรมภายใต้ระบบทนุนิยมเสรีในยคุโลกาภิวตัน์ และเป็นขบวนการทางสงัคม

ท่ีสามารถดึงดูดกลุ่มคนท่ีหลากหลายให้เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างกว้างขวาง

มากกวา่สหภาพแรงงานท่ีมีฐานก�าลงัอยูท่ี่ชนชัน้กรรมาชีพ

 ขบวนการกรรมกรท่ีน�าโดยสหภาพแรงงานในยุคปัจจุบนัจึงเป็นเพียง

หนึง่ในขบวนการทางสงัคมท่ีหลากหลาย ไมใ่ช่ขบวนการทางสงัคมท่ีเป็นสว่นน�า

ของการเคลื่อนไหว แตก่ลบัถกูน�าโดยกลุม่พลงัสงัคมอ่ืนๆ ท่ีมีประเดน็ข้อเรียกร้อง 

ซึง่ครอบคลมุถงึชมุชนและสงัคมในระดบักว้างกวา่ผลประโยชน์เฉพาะของคนงาน 

และมีความเข้มแข็งในทางการจดัตัง้มากกวา่ขบวนการกรรมกร

 ในขณะท่ีสหภาพแรงงานถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นองค์กรน�าของ

ขบวนการเคลื่อนไหวแบบเดิมในยคุสงัคมอตุสาหกรรมซึง่อาจไม่สอดคล้องและ

ไมต่อบสนองตอ่โจทย์ของสงัคมในยคุปัจจบุนั ซึง่เป็นยคุหลงัอตุสาหกรรม (Post- 

industrial society) นกัวิชาการสว่นหนึง่ในชว่งปลายทศวรรษท่ี 1990 ได้กลา่วถงึ

แนวคดิ SMU และพยายามอธิบายวา่สหภาพแรงงานในหลายประเทศมีการปรับตวั

ไปในทิศทางท่ีเช่ือมโยงกบับทบาทของขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม ซึง่พวกเขา

เห็นว่าน่าจะเป็นทิศทางท่ีถูกต้องของสหภาพแรงงานซึ่งสอดคล้องกับความ

เปลี่ยนแปลงของโลกในยคุปัจจบุนั

 โรนลัด์ มนุค์ (Ronald Munck) ได้ชีใ้ห้เหน็วา่ สหภาพแรงงานในประเทศ

โลกท่ี 3 เชน่ บราซลิ แอฟริกาใต้ อินเดีย และโปแลนด์ มีลกัษณะเป็นสหภาพแรงงาน

เพ่ือสงัคม เน่ืองจากในยคุเร่ิมแรก สหภาพแรงงานในประเทศเหลา่นีม้กัจะเข้าร่วม

ขบวนการเคลื่อนไหวชาตินิยมท่ีต่อสู้ เพ่ือความเป็นเอกราชจากประเทศเจ้า

อาณานิคม และในปัจจบุนัสหภาพแรงงานได้มีบทบาทตอ่สู้ในประเดน็ผลประโยชน์

เพ่ือคนงานท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานและไม่ได้อยู่ในระบบโรงงาน

อตุสาหกรรมท่ีเป็นทางการอีกด้วย ในสว่นความสมัพนัธ์กบัขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสงัคมแบบใหม ่ก็จะพบวา่สหภาพแรงงานและขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม

แบบใหม่มีการร่วมมือกนัในการสนบัสนนุประเด็นการเคลื่อนไหวของทัง้ 2 กลุม่ 

(Munck, 1988: 106, 117)

 นอกจากสหภาพแรงงานในประเทศโลกท่ีสามแล้ว คมิ มดีู (Kim Moody) 
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ได้ชีใ้ห้เหน็วา่ในประเทศแคนาดาเม่ือ 2 ทศวรรษก่อน สหภาพแรงงานของคนงาน

ในอตุสาหกรรมรถยนต์ (Canadian Auto Workers) ได้แสดงบทบาทของการเป็น

สหภาพแรงงานในแนวใหม่ ด้วยการบรรจขุ้อเรียกร้องท่ีครอบคลมุผลประโยชน์

ของชมุชนลงในข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน ซึง่ท�าให้สหภาพแรงงานสามารถ

ได้รับความสนบัสนนุจากคนงานและประชาชนในชมุชนอยา่งกว้างขวาง (Moody, 

1998: 61)

 นอกเหนือจากการอธิบายความเป็นขบวนการทางสงัคมของสหภาพ-

แรงงานแล้ว แนวคิดสหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมได้ถกู

น�าเสนอเพ่ือให้เป็นทางออกของการฝ่าวิกฤตของสหภาพแรงงาน โดยการเสนอให้

สหภาพแรงงานได้ทบทวนบทบาทของความเป็นตวัแทน ข้อเรียกร้องและสถานะของ

สหภาพแรงงานในขบวนการทางสงัคมส�าหรับการตอ่สู้ในระดบัโรงงาน Andre Gorz 

ได้เสนอให้สหภาพแรงงานเรียกร้องให้มีการลดชัว่โมงการท�างานโดยไม่มีการลด

ค่าจ้าง ทัง้นีเ้น่ืองจากในปัจจบุนัการพฒันาเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตท�าให้

โรงงานสามารถผลติสนิค้าได้มากขึน้โดยไมต้่องใช้แรงงานมากเหมือนเดิม ดงันัน้

จงึไม่มีงานมากเพียงพอส�าหรับคนงานทกุคนท่ีต้องการท�างานเต็มเวลาอีกตอ่ไป 

การลดชัว่โมงการท�างานโดยไมล่ดคา่จ้างจะท�าให้นายจ้างต้องจ้างคนงานมากขึน้ 

ซึง่จะเป็นหลกัประกนัให้ทกุคนมีงานท�า ในขณะเดียวกนัคนงานแตล่ะคนจะมีเวลา

ว่างส�าหรับการเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคมท่ีไม่ได้เป็นการท�างานเพ่ือค่าจ้างและ

สามารถท่ีจะพฒันาตวัเองด้านการศกึษาและศิลปวฒันธรรมได้มากขึน้ (Gorz, 

1999: 52-53)

 วอเตอร์แมนได้เสนอให้สหภาพแรงงานต่อสู้ เพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมใน

กระบวนการผลิต การลงทุน การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และการจดัฝึกอบรมด้าน

แรงงาน เพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมของคนงานในการบริหารจัดการโรงงาน 

(Waterman, 1999: 260) 

 ในระดบัของชมุชน สหภาพแรงงานควรมีบทบาทเก่ียวข้องกบัชมุชนและ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมขึน้ โดยการขยายข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

ให้ครอบคลมุผลประโยชน์ของคนงานท่ีไม่ใช่สมาชิกสหภาพแรงงานและกลุม่คน

อ่ืนๆ ท่ีมิใช่คนงาน และโดยการท่ีสหภาพแรงงานจะต้องไม่แยกตวัออกจากการ
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ตอ่สู้ของขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมอ่ืนๆ แตจ่ะเป็นแนวร่วมในการเคลือ่นไหว

ในประเดน็ทางสงัคมและการเมือง (Moody, 1998: 58-60 , Gorz, 1999: 53-54 

และ Waterman ,1999: 260-261)

 นอกเหนือจากบทบาทในระดบัโรงงานและชมุชนแล้ว สหภาพแรงงาน

จ�าเป็นต้องมีบทบาทในระดบัสากลด้วย เน่ืองจากโครงสร้างการผลติอตุสาหกรรม

ในปัจจบุนัเป็นโลกาภิวตัน์ภายใต้เครือข่ายของบรรษัทข้ามชาติ ดงันัน้ผู้น�าของ

สหภาพแรงงานต้องประสานการต่อสู้ ในระดบัโรงงานเข้ากับการเคลื่อนไหวใน

ระดบัสากลเพ่ือยกระดบัอ�านาจการตอ่รองของขบวนการสหภาพแรงงาน (Moody, 

1998: 62-64)

 1.2.2 ข้อถกเถยีงในระดบัสากล

 หลงัจากท่ีแนวคดิ SMU ได้ถกูน�าเสนอและเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัในชว่งทศวรรษ 

1980-1990 จนลว่งเข้าสูศ่ตวรรษท่ี 21 การพฒันาเทคโนโลยีและโครงสร้างของ

แรงงานในภาคอตุสาหกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 

ซึง่แนวคดิ SMU ได้ถกูน�าเสนอขึน้มามากพอสมควร แตแ่นวคดิ SMU ยงัคงได้รับ

ความสนใจและเกิดข้อถกเถียงในระดบัสากลอยา่งแพร่หลาย โดยมีทัง้ผู้ ท่ีสนบัสนนุ

และไมเ่หน็ด้วยกบัแนวคดินี ้ซึง่แตล่ะฝ่ายตา่งมีตวัอยา่งรูปธรรมการเคลือ่นไหวของ

สหภาพแรงงานในประเทศต่างๆ มาสนบัสนนุข้อถกเถียงของตวัเอง ผู้ วิจยัจึงขอ

น�าเสนอให้เห็นข้อถกเถียงดังกล่าวในระดับสากลก่อนท่ีจะเข้าสู่การศึกษา

ปรากฏการณ์ของสหภาพแรงงานในประเทศไทย

 (1) ข้อถกเถยีงของฝ่ายสนับสนุน

 เกย์ เซดแมน แหง่คณะสงัคมวิทยา มหาวิทยาลยัวิสคอนซนิแหง่เมดสินั 

(ประเทศสหรัฐอเมริกา) ได้ให้ข้อสงัเกตท่ีน่าสนใจว่าแนวคิด SMU สร้างความ

ประหลาดใจให้กับนักวิชาการแรงงานจ�านวนมากท่ีเคยท้าทายว่า ในยุคหลงั

อาณานิคม แรงงานในภาคอตุสาหกรรมจะกลายเป็น “ขนุนางแรงงาน” (Labour 

aristocracy) ท่ีแยกตวัออกห่างจากชาวนาท่ีไร้การจดัตัง้หรือแรงงานนอกระบบ 

แตก่ลบัปรากฏวา่เกิดขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมอยา่งกว้างขวางในศนูย์กลาง
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ย่านอตุสาหกรรมในเมืองเซาเปาโล (ประเทศบราซิล) หรือเมืองโจฮนัเนสเบิร์ก 

(ประเทศแอฟริกาใต้) ท่ีซึ่งคนงานท่ีนัดหยุดงานสามารถได้รับการสนับสนุน

อย่างกระตือรือร้นจากคนยากจนในชุมชน และนกัเคลื่อนไหวแรงงานได้ผนวก

ข้อเรียกร้องทางการเมืองเข้ากับการท�าความเข้าใจเร่ืองความขัดแย้งในระดบั

โรงงาน ซึง่การเคลือ่นไหวของพวกเขาแตกตา่งจากแบบแผนการตอ่รองในประเทศ

อตุสาหกรรมท่ีเป็นประชาธิปไตยในทวีปยโุรปหรืออเมริกาเหนือ ท่ีคนงานจะแสดง

ส�านกึทางการเมืองภายนอกโรงงานผา่นพรรคการเมืองเทา่นัน้ สว่นสหภาพแรงงาน

โดยทัว่ไปก็จะเรียนรู้การท�างานภายใต้กรอบกฎหมายแรงงาน น้อยครัง้ท่ีพวกเขา

จะระดมการสนบัสนนุจากสาธารณชน (Seidman, 2011: 96)

 เซดแมนอธิบายวา่ ในชว่งทศวรรษท่ี 1990 ค�าวา่ “สหภาพแรงงานท่ีเป็น

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม” ถกูใช้อธิบายถงึการระดมความคดิสนบัสนนุของ

ชมุชนตอ่สหภาพแรงงาน แตแ่นวคดินีก็้ไมเ่คยถกูนิยามอยา่งชดัเจน ปรากฏการณ์

ท่ีย้อนแย้งก็คือ ขบวนการแรงงานในซีกโลกใต้กลบัหนัไปเน้นหนกัในประเดน็เร่ือง

การรักษางานของสมาชิก โดยปล่อยให้การเคลื่อนไหวในประเด็นทางการเมือง

เป็นหน้าท่ีขององค์กรพนัธมิตรทางการเมือง แนวคิดของ SMU ถกูขยายความให้

กลายเป็นยทุธศาสตร์แรงงานของผู้ ท่ีหวัน่เกรงวา่สหภาพแรงงานจะสญูเสยีความ

เข้มแข็งและการสนบัสนนุ ในยคุท่ีความเป็นประชาธิปไตยในโรงงานได้ถกูสถาปนา

มากขึน้ และท่ีน่าประหลาดใจคือนกัยทุธศาสตร์แรงงานในสหรัฐอเมริกาเร่ิมมอง

มาท่ีซีกโลกใต้เพ่ือหาแนวคิดใหม่ๆ ในการสร้างขบวนการแรงงาน เพ่ือเผชิญกบั

การรณรงค์ต่อต้านสหภาพแรงงานอย่างรุนแรง และความเข้มแข็งของสหภาพ-

แรงงานท่ีเสื่อมคลายลง (เพ่ิงอ้าง: 98-99)

 ตอ่มาแนวคดิ SMU ถกูขยายความตอ่ไป โดยเพ่ิมประเดน็แรงงานสากล

เข้ามาเพ่ือก้าวข้ามพรมแดนความเป็นชาติและนิยามอตัลกัษณ์ทางสงัคมขึน้มา

ใหม ่แตส่ิง่ท่ีนา่เจ็บปวดก็คือ สหภาพแรงงานพบวา่มนัเป็นเร่ืองยากท่ีจะประสาน

ความคาดหวงัในการเปลี่ยนแปลงสงัคมเข้ากบัข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน 

กลา่วโดยสรุป หนทางส�าหรับนกัเคลื่อนไหวแรงงานท่ีจะระดมการสนบัสนนุของ

ชมุชนได้อย่างกว้างขวางก็คือ อย่าเพียงแต่สนบัสนนุการเคลื่อนไหวของคนงาน

ในระดบัสถานประกอบการ แตใ่ห้สนบัสนนุความเคลือ่นไหวทางการเมืองในระดบั
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ท่ีกว้างขึน้เพ่ือขยายสทิธิความเป็นพลเมืองของคนงาน ถ้าสหภาพแรงงานเคลือ่นไหว

อยูเ่ฉพาะในระดบัโรงงาน ท�าหน้าท่ีเป็นตวัแทนผลประโยชน์เฉพาะหน้าของสมาชิก 

ก็จะเสี่ยงตอ่การสญูเสียการสนบัสนนุอยา่งกว้างขวางของชมุชน (เพ่ิงอ้าง: 100)

 ในทศันะของเซดแมน แนวคิด SMU ปฏิเสธข้อถกเถียงเก่ียวกบัทฤษฎี

ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมท่ีกลา่ววา่ ขบวนการแรงงานเป็นสิง่ท่ีพ้นสมยัไปแล้ว 

ดงัท่ีนกัทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมในช่วงปลายศตวรรษท่ี 20 อ้างว่า

ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม “แบบใหม”่ ซึง่ได้แก่ ขบวนการสนัตภิาพ ขบวนการ

ผู้หญิง ขบวนการสิ่งแวดล้อม มีเปา้หมายในการเปลี่ยนแปลงวิถีการด�าเนินชีวิต

และจิตส�านกึ และบอกวา่ขบวนการเคลื่อนไหวทางชนชัน้ “แบบเก่า” มีข้อจ�ากดั 

ขาดความยืดหยุน่และล้าสมยั ในขณะท่ีขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่

มีแนวคดิใหม่ๆ  มีวฒันธรรมและจินตนาการใหม่ๆ  เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทางสงัคม 

และการท�าให้ผู้ เข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวมีความเข้าใจปัญหาสงัคมผ่านการ

เข้าร่วมขบวนการ ตรงข้ามกบัขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบเก่าท่ีเกิดขึน้

บนอตัลกัษณ์ทางสงัคมท่ีด�ารงอยู่ก่อนแล้ว ซึง่ขาดศกัยภาพในการเปลี่ยนแปลง

ทัง้ในระดบัปัจเจกชนหรือระดบัสงัคม

 ข้อโต้แย้งก็คืองานศกึษาของพวกขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแบบใหม่

มีแนวโน้มท่ีจะละเลยบริบททางประวตัิศาสตร์ ในชว่งของการเข้าสูศ่ตวรรษท่ี 19 

(ค.ศ. 1800-1900) แรงงานในทวีปยโุรปหรืออเมริกาเหนือมีลกัษณะเป็นขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสงัคม “แบบใหม”่ มากกวา่ท่ีจะเป็นองค์กรจดัตัง้ในระบบราชการ

ในยคุของความขดัแย้งในสงัคมอตุสาหกรรม นกัเคลื่อนไหวแรงงานจดัตัง้คนงาน

ผ่านการมีวัฒนธรรมของการท�างาน การมีอัตลกัษณ์และชุมชนแบบเดียวกัน 

ซึ่งสิ่งเหล่านีคื้อหัวใจของทฤษฎีขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม “แบบใหม่” 

สมานฉันท์ของชนชัน้แรงงานเป็นสิ่งท่ีถกูสร้างขึน้มาไม่ใช่สิ่งท่ีด�ารงอยู่ก่อนแล้ว  

เม่ือเวลาผ่านไปเป็นร้อยๆ ปี อัตลักษณ์เหล่านีจ้ึงได้ปรากฏเป็นความเช่ือมั่น

ในตนเอง จนกลายเป็นสถาบนัท่ีเป็นทางการของแรงงานสมัพนัธ์และสหภาพ-

แรงงานท่ีถกูกฎหมาย จนกระทัง่เกิดกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการเจรจา

ตอ่รอง ซึง่ท�าให้ผู้ ท่ีรู้จกัการใช้กฎหมายแรงงานมีความส�าคญัตอ่ความส�าเร็จในการ

ท�าสญัญาข้อตกลงสภาพการจ้างมากพอๆ กบัการกดดนัของคนงานในระดบัพืน้ฐาน 
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(เพ่ิงอ้าง: 97)

 นักวิชาการชาวอเมริกัน 2 คนผู้ สนับสนุน SMU ได้ยกตัวอย่างการ

เคลือ่นไหวของสหภาพแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกาในเมืองลอสแองเจลสิและ

ในรัฐคาโรไลนาเหนือ ดงันี ้

 กรณีแรกเป็นการศกึษาการเข้าร่วมของสหภาพแรงงานในการเดนิขบวน

เพ่ือสิทธิแรงงานข้ามชาติในเมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือปี 

ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ซึง่คนสว่นหนึง่เข้าใจวา่เป็นการเคลื่อนไหวท่ีเกิดขึน้เอง

โดยไมมี่การจดัตัง้ แตแ่ท้จริงแล้วผู้สนบัสนนุอยูเ่บือ้งหลงั คือองค์กรตา่งๆ ในชมุชน

รวมถึงสหภาพแรงงานท่ีเป็นผู้ดแูลด้านการรักษาความปลอดภยั สร้างเครือข่าย

การเคลื่อนไหว และท�าให้การเคลื่อนไหวครัง้นีเ้ป็นไปในทิศทางท่ีสร้างผลกระทบ

ทางการเมืองตอ่การเลอืกตัง้ในสหรัฐอเมริกาท่ีเกิดขึน้ภายหลงั (Engeman, 2015: 

445-446)

 ผู้ เขียนบทความคืออิงกีแมน ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดในการอธิบายว่า

สหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม (SMU) มีคุณลกัษณะท่ี

ตรงกนัข้ามกบัสหภาพแรงงานในแนวกลุ่มผลประโยชน์ (Business unionism) 

ซึ่งก็คือสหภาพแรงงานท่ีเน้นการเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของสมาชิกโดยใช้

แนวทางการเจรจาต่อรองสภาพการจ้าง ในขณะเดียวกนัก็อธิบายว่า สหภาพ-

แรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม มีเป้าหมายอยู่ท่ีการเปลี่ยนแปลง

สงัคม และใช้แนวทางการเคลือ่นไหวกบัองค์กรตา่งๆ ในชมุชนหรือสงัคมเพ่ือบรรลุ

เปา้หมาย อิงกีแมนเห็นว่า SMU ต้องมีความสมดลุระหว่างการมีลกัษณะความ

เป็นองค์กรจดัตัง้แบบสหภาพแรงงาน กบัทิศทางการเคลื่อนไหวแบบขบวนการ

ทางสงัคม ซึง่เขาสนบัสนนุแนวคิดท่ีวา่ SMU ควรเป็นทิศทางการเคลื่อนไหวของ

สหภาพแรงงานท่ีเข้าร่วมเคลื่อนไหวในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นธรรม

ในสงัคม แตใ่นขณะเดียวกนัก็ต้องรักษาบทบาทในการเจรจาตอ่รองเพ่ือผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจเอาไว้ด้วย (เพ่ิงอ้าง: 456)

 อยา่งไรก็ตาม อิงกีแมนเหน็วา่ ไมค่วรดว่นสรุปวา่ SMU จะเป็นแนวทาง

เดียวของสหภาพแรงงานท่ีใช้ได้ทัว่โลกในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหภาพ-

แรงงาน ผู้ ท่ีสนบัสนนุแนวทาง SMU และความร่วมมือระหว่างสหภาพแรงงาน
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และชมุชนมกัจะอธิบายโดยเช่ือมโยงกบัการเกิดขึน้ของลทัธิเสรีนิยมใหม ่และการ

เสื่อมถอยของสหภาพแรงานโดยบอกว่า SMU เป็นโอกาสในการท่ีจะขยายการ

จดัตัง้คนงาน และสร้างความเข้มแข็งให้สหภาพแรงงานในสถานการณ์ปัจจบุนั 

โดยเฉพาะการจดัตัง้แรงงานข้ามชาติเป็นความหวงัท่ีจะท�าให้สหภาพแรงงาน

สามารถรักษาบทบาทความเป็นตวัแทนแรงงานเอาไว้ในสถานการณ์ท่ีโครงสร้าง

ของแรงงานเปลีย่นแปลงไป แตก่ารท่ีขบวนแรงงานจะเข้าร่วมในประเดน็ของสงัคม

หรือชมุชนก็ไมใ่ชว่า่จะมีทางเลอืกเพียงทางเดียว อิงกีแมนได้สรุปบทเรียนจากการ

ท่ีสหภาพแรงงานเข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิแรงงานข้ามชาติในปี 

ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) ไว้อยา่งนา่สนใจหลายเร่ือง คือ (เพ่ิงอ้าง: 457)

 1) การจดัตัง้คนงานท่ีมีความแตกต่างในความคิดทางการเมือง ต้องมี

ความระมดัระวงัในการสร้างความสมดลุระหว่างบทบาทในการเป็นตวัแทนกบั

บทบาทในการเคลื่อนไหว การมีเจ้าหน้าท่ีหรือกรรมการสหภาพแรงงานท่ีเข้าใจ

การบรูณาการประเดน็ทางสงัคมเข้ากบังานประจ�าของสหภาพแรงงาน งานจดัตัง้

และการเป็นตวัแทน จะท�าให้สามารถสร้างความสมดลุในบทบาท 2 เร่ืองนีไ้ด้ดี

 2) สหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมน่าจะเป็นผล

มาจากความเข้มแข็งของสหภาพแรงงานมากกว่าจะเป็นสาเหตท่ีุท�าให้สหภาพ-

แรงงานเข้มแข็ง สหภาพแรงงานซึง่มีผู้น�าท่ีมีความหลากหลาย และมีส�านึกของ

การท�างานเคลื่อนไหวมีแนวโน้มท่ีจะท�างานรณรงค์ในประเดน็นโยบายทางสงัคม

ท่ีมีผลตอ่คนงานสว่นใหญ่ ซึง่ไมไ่ด้จ�ากดัเฉพาะผลประโยชน์ของคนงานในสถาน

ประกอบการท่ีสหภาพแรงงานสงักดัอยู่

 3) การเข้าร่วมเคลือ่นไหวในประเดน็ท่ีไมใ่ชผ่ลประโยชน์เฉพาะหน้าของ

สมาชิก เชน่ เร่ืองสทิธิแรงงานข้ามชาต ิจะไมไ่ด้มีผลโดยตรงหรือมีผลทนัทีตอ่การ

สร้างความเข้มแข็งให้สหภาพแรงงาน แต่จะช่วยสร้างบรรยากาศทางสงัคมและ

การเมืองท่ีมีความส�าคญัต่อการต่อสู้ ในระยะยาว ในประเด็นเก่ียวกับการเป็น

ตวัแทนผลประโยชน์ของคนงาน การเจรจาตอ่รองสภาพการจ้างและนโยบายทาง

สงัคม เชน่สทิธิในการเจรจาตอ่รอง มาตรการทางเศรษฐกิจ หรือประเดน็อ่ืนๆ ท่ีมี

ผลโดยตรงตอ่ความเข้มแข็งของสหภาพแรงงานในระยะยาว

 กรณีตอ่มาเป็นการศกึษาเม่ือไมน่านมานี ้ถงึปัญหาในการท�างานจดัตัง้
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สหภาพแรงงานครูในโรงเรียนรัฐบาล ในรัฐแคโรไลนาเหนือ (North Carolina) ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยนกัวิชาการ (Johnson, 2017) โดยใช้แนวทางสหภาพ-

แรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม (SMU) การท่ีรัฐแคโรไลนาเหนือเป็น

รัฐท่ีมีอตัราส่วนสมาชิกสหภาพแรงงานต�่าท่ีสดุเป็นอนัดบัสองของประเทศ ในปี 

พ.ศ. 2559 อตัราสว่นของสมาชิกสหภาพแรงงานต่อลกูจ้างท่ีอยู่ในภาครัฐ และ

ลกูจ้างท่ีรับค่าจ้างรายเดือนมีเพียงร้อยละ 3 (โดยมีรัฐแคโรไลนาใต้ท่ีมีสดัส่วน

สมาชิกสหภาพแรงงานต�่าท่ีสดุอยูท่ี่ร้อยละ 2.1) ท�าให้การจดัตัง้ต้องท�าในรูปแบบ

ขององค์กรระดบัรากหญ้าแทนสหภาพแรงงาน ในรูปแบบเครือขา่ยระดบัชาตขิอง

สหภาพแรงงานด้านการศกึษา ซึง่มีสมาชิกจากองค์กรในระดบัชาติใหญ่ 2 แห่ง 

คือ สมาคมการศึกษาแห่งชาติ และสหพนัธ์แรงงานครูอเมริกนั และได้มีการตัง้

คณะท�างานช่ือ องค์กร 2020 (Organization 2020) เพ่ือท�างานกับครูในรัฐ

แคโรไลนาเหนือ

 ประเดน็การตอ่สู้ท่ีส�าคญัคือ การตอ่ต้านนโยบายลดงบประมาณสนบัสนนุ

และแปรรูปโรงเรียนรัฐบาลให้เป็นของเอกชน และมีประเดน็ทางเศรษฐกิจการเมือง

และสงัคมท่ีใหญ่กวา่เร่ืองของโรงเรียน ได้แก่การตอ่สู้ เร่ืองการเหยียดผิว ความเป็น

ธรรมทางเศรษฐกิจ ความเป็นประชาธิปไตย และการท้าทายอ�านาจของผู้ก�าหนด

นโยบาย และผู้กมุอ�านาจทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลเหนือนโยบายด้านการศกึษา

 แนวคดิสหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมของสมาชิก

องค์กร 2020 คือการเช่ือมโยงประเดน็การปกปอ้งผลประโยชน์ของครูในโรงเรียน

รัฐบาลเข้ากบัประเดน็ความเป็นธรรมในสงัคม เน่ืองจากการศกึษาในโรงเรียนของ

รัฐบาล เป็นการสร้างโอกาสให้คนยากจนในสงัคมได้เข้าถึงการศกึษาในระดบัท่ี

สงูขึน้ ในขณะท่ีจากประสบการณ์ของสมาชิกในองค์กร 2020 การท�างานเป็นครู

ในโรงเรียนของรัฐบาลได้ช่วยท�าให้พวกเขามีความตระหนกัในประเด็นความเป็น

ธรรมในสงัคม ดงันัน้การปกป้องและพฒันาการจดัการศกึษาในโรงเรียนรัฐบาล 

จึงไม่ใช่เป็นเพียงเร่ืองของการจัดการศึกษาโดยรัฐ แต่น่าจะน�าไปสู่การท�าให้

รัฐแคโรไลนาเหนือกลบัมาเป็นรัฐท่ีมีบรรยากาศทางการเมืองท่ีก้าวหน้าเหมือนเชน่

ท่ีเคยเป็นมาในอดีต

 ในด้านการจดัตัง้ องค์กร 2020 ตัง้เป้าหมายท่ีจะสร้างแนวร่วมอย่าง
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กว้างขวางกบัครู ผู้ปกครอง และผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ ท่ีสามารถเป็นตวัแทนของ

โรงเรียนรัฐบาล รวมถงึการเป็นตวัแทนของกลุม่ท่ีก้าวหน้าอ่ืนๆ ตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้มา 

องค์กร 2020 พยายามหาโอกาสสร้างเครือขา่ยกบัขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม 

อ่ืนๆ เพ่ือสร้างความตระหนกัในความส�าคญัของการจดัการศกึษาโดยรัฐให้กลุม่

ตา่งๆ

 เม่ือเปรียบเทียบกับลัทธิสหภาพแรงงานท่ีเป็นกลุ่มผลประโยชน์ 

(Business unionism) สหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม (SMU) 

ขององค์กร 2020 มีเป้าหมายเชิงคุณธรรมท่ีจะท�าเพ่ือให้นักเรียนได้รับการ

บริการท่ีมากขึน้ โดยยดึเอาผลประโยชน์ของนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง ไมใ่ช่ท�าเพ่ือ

ผลประโยชน์ของสมาชิก สหภาพแรงงานมีความพยายามท่ีจะจดัตัง้ครูให้เข้ามา

ร่วมองค์กร ท่ามกลางอปุสรรคท่ีมาจากความแตกต่างด้านวฒันธรรม ทศันคติ

ด้านลบตอ่สหภาพแรงงาน คา่นิยมของรัฐทางภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาท่ีเก่ียวข้อง

กบัอาชีพและเพศวิถี (Gender) ครูในรัฐแคโรไลนาเหนือและประชาชนสว่นใหญ่

ในรัฐนีมี้ความเป็นอนรัุกษ์นิยมสงูกวา่รัฐอ่ืนๆ และไมเ่คยคดิจะตอ่สู้ เพ่ือชีวิตท่ีดีขึน้ 

อปุสรรคเหล่านีท้�าให้องค์กร 2020 ต้องคิดค้นยทุธศาสตร์การท�างานเคลื่อนไหว

ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองของรัฐโคโรไลนาเหนือ และผลักดัน

ศกัยภาพในการแสดงออกของผู้ เข้าร่วม

 ยทุธศาสตร์ท่ีนา่สนใจประการหนึง่คือ การสร้างทีมท�างานในระดบัโรงเรียน

ระหวา่งผู้ปกครองกบัครูเพ่ือให้ได้รับความสนบัสนนุจากชมุชน ทีมงานเร่ิมต้นจาก

ประเดน็ใกล้ตวั เช่นเรียกร้องให้มีคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนมากขึน้ จดัหาต�าราให้

เพียงพอทัว่ประเทศ โดยเร่ิมต้นจากข้อเรียกร้องในระดบัโรงเรียน แล้วจงึขยายไปสู่

ระดบัอ�าเภอ จนถงึระดบัมลรัฐ และการตอ่สู้ในระดบัประเทศเพ่ือการจดัการศกึษา

โดยภาครัฐ

 ตวัอย่างต่อมาเป็นกรณีศึกษาของประเทศสเปน โคเลอร์ และ จิมีเนซ 

นกัวิชาการจากประเทศสเปนน�าเสนอวา่ SMU เป็นยทุธศาสตร์ท่ีจะชว่ยให้สหภาพ-

แรงงานในประเทศสเปนกลบัมามีความเข้มแข็งได้อีกครัง้ ในอดีตสหภาพแรงงาน

สเปนเป็นตวัอย่างท่ีโดดเด่นของสหภาพแรงงานท่ีมีลกัษณะสู้ รบของชาวละติน

หรือชาวเมดิเตอเรเนียน แต่ปัจจุบนักลบักลายเป็นสหภาพแรงงานท่ีมีลกัษณะ
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ความเป็นสถาบันสูง และมีโครงสร้างท่ีหลอมรวมเข้ากับภาคธุรกิจตัง้แต่เม่ือ 

2 ทศวรรษท่ีแล้ว ในขณะท่ีขบวนการสหภาพแรงงานในประเทศอ่ืนๆ ประสบ

ปัญหาความเสื่อมถอยของสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานสเปนกลบัได้รับการ

อุ้มชทูางการเมืองจากรัฐบาลทา่มกลางวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ ตัง้แตปี่ ค.ศ. 2008 

เศรษฐกิจของประเทศสเปนได้รับผลกระทบอย่างมากพร้อมๆ กบัท่ีสถาบนัทาง 

การเมืองและสังคมท่ีสร้างสังคมสเปนให้มั่นคงมาตัง้แต่ช่วงเปลี่ยนผ่านมาสู่

ระบอบประชาธิปไตยในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1970 รวมถึงอ�านาจของสหภาพ-

แรงงานก็ถกูท�าให้ออ่นแอลงจากการเข้ามาแทรกแซงของรัฐ น�ามาสูก่ารแสวงหา

ยทุธศาสตร์ใหมแ่ละประเดน็เร่งดว่นในหมูอ่งค์กรจดัตัง้ของแรงงานเพ่ือความหวงั

ท่ีจะก้าวตอ่ไปข้างหน้า

 อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทาง 

การเมืองในแนวเสรีนิยมใหมข่องประเทศสเปน ได้ก่อให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสงัคมแบบใหม่ (New social movements - NSM) ซึง่มีนวตักรรมของการ

เคลือ่นไหวตอ่ต้านประท้วงท่ีท้าทายตอ่การเมืองท่ีด�ารงอยูโ่ดยมีประชาชนเข้าร่วม

เป็นจ�านวนมาก ตวัอยา่งของขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแบบใหมท่ี่ส�าคญัท่ีสดุ

ในสเปน คือการเคลื่อนไหวของชนพืน้เมืองในปี ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554)

 โคเลอร์และจิมีเนซกล่าวว่า ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเข้มแข็งให้

สหภาพแรงงานในแนว SMU เป็นสิง่ท่ีเหมาะสม แม้วา่จะเป็นเร่ืองท่ีท�าได้ยากและ

เสี่ยงต่อการท่ีจะท�าให้องค์กรจัดตัง้ของแรงงานมีความเป็นสถาบันสูง เขาจึง

พยายามท่ีจะวิเคราะห์วา่ ปัจจยัอะไรท่ีจะท�าให้ยทุธศาสตร์ SMU ได้รับการยอมรับ

จากองค์กรของสหภาพแรงงาน 2 แหง่ คือ CCOO (Workers Commission) และ 

UGT (General Workers’ Union) งานศกึษาของโคเลอร์และจิมีเนซพบวา่ ในการ

พฒันายทุธศาสตร์ SMU มีปัจจยัสนบัสนนุท่ีเก่ียวข้องอยู ่3 เร่ือง คือ การมีคณุธรรม 

(Moral) การสร้างความร่วมมือกบัองค์กรอ่ืนๆ (Coalition) และการมียทุธศาสตร์ 

(Strategy)

 การมีคณุธรรมของสหภาพแรงงาน หมายถงึ สหภาพแรงงานต้องเป็น “ดาบ

แห่งความยตุิธรรม” สหภาพแรงงานในปัจจบุนัท่ีมุ่งเน้นการปกปอ้งผลประโยชน์

เฉพาะของลกูจ้างประจ�า และผู้ ท่ีอยูใ่นสว่นงานท่ีจดัตัง้ได้งา่ยเชน่ลกูจ้างประจ�าใน
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สถานประกอบการเป็นแนวทางท่ีล้าสมยัไปแล้ว สหภาพแรงงานในแนว SMU ต้อง

เป็นตวัแทนกลุม่แรงงานท่ีหลากหลาย ได้แก่ ลกูจ้างชัว่คราว ลกูจ้างท�างานไมเ่ตม็

เวลา แรงงานเดก็ แรงงานข้ามชาต ิแรงงานในกิจการขนาดเลก็ ซึง่ปัจจบุนัสหภาพ-

แรงงานยงัไม่ได้เป็นตวัแทนของแรงงานเหล่านี ้จนพวกเขาต้องถามว่า “ใครคือ

ตวัแทนของเรา?” หรือพดูวา่ “พวกเขา (พรรคการเมืองและสหภาพแรงงาน) ไม่ได้

เป็นตวัแทนของเรา” (Kohler and Jimenez, 2015: 250)

 ในด้านการสร้างความร่วมมือกบัองค์กรหรือขบวนการเคลื่อนไหวอ่ืนๆ 

หมายถงึ การพยายามผลกัดนัเปา้หมายร่วมในการเคลื่อนไหวเฉพาะกิจหรือการ

เคลื่อนไหวอยา่งตอ่เน่ืองร่วมกบัองค์กรท่ีเป็นแนวร่วมกบัสหภาพแรงงาน

 ปัจจยัสดุท้ายคือการมียทุธศาสตร์ หมายถึง การเปลี่ยนภยัคกุคามให้

เป็นโอกาส ซึง่จ�าเป็นต้องอาศยัทกัษะในการคดิและวางยทุธศาสตร์ ในสถานการณ์

ท่ีสหภาพแรงงานมีสมาชิกน้อย และมีความแตกแยกในขบวนการแรงงาน ประชากร

สว่นใหญ่ย่อมไม่รู้สกึวา่สหภาพแรงงานสามารถเป็นตวัแทนปกปอ้งผลประโยชน์

ของพวกเขา ดงันัน้ค�าพดูท่ีกลา่วว่า “พวกเขาไม่ได้เป็นตวัแทนของเรา” จึงไม่ได้

หมายถึงเฉพาะพรรคการเมืองต่างๆ เท่านัน้ แต่หมายถึงสหภาพแรงงานด้วย 

(เพ่ิงอ้าง: 253)

 การท�าให้สหภาพแรงงานกลับมามีบทบาทอีกครัง้เป็นเร่ืองท่ีส�าคัญ 

พอๆ กบัการท�าให้สมาชิกสหภาพแรงงานเข้าร่วมในขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม 

เพ่ือความเป็นไปได้ในการสร้างแนวร่วมกบัองค์กรตา่งๆ ในปัจจบุนัยงัคงมีการถก

เถียงกนัภายในสหภาพแรงงานของสเปน ระหว่างสมาชิกรุ่นหนุ่มสาวท่ีน�าเสนอ

ยทุธศาสตร์การฟืน้ฟบูทบาทสหภาพแรงงานแบบ SMU กบัผู้น�าสหภาพ-แรงงาน

รุ่นอาวุโสท่ีต้องการพืน้ฟูอ�านาจของสหภาพแรงงานในแนวสถาบัน ในขณะ

ท่ีบทบาทเชิงสถาบนัของสหภาพแรงงานก�าลงัเปลี่ยนแปลงไป ทัง้นายจ้างและ

รัฐบาลต่างก็มองว่าสหภาพแรงงานกลายเป็นตวัถ่วงในการปฏิรูป หรือปรับปรุง

ความสามารถในการแขง่ขนั (ทางการค้า) มากขึน้ทกุที ด้วยเหตนีุก้ารแขง่ขนัเพ่ือ

ได้รับการเลือกตัง้ในสหภาพแรงงานจงึหมดความหมาย สู้ เอาพลงังานของแตล่ะ

คนมาคดิเร่ืองยทุธศาสตร์และปฏิบตักิารท่ีมีประโยชน์จะดีกวา่ (เพ่ิงอ้าง: 253-254)

 กลา่วโดยสรุป สหภาพแรงงานสเปนในปัจจบุนัก�าลงัสญูเสยีอิทธิพลของ
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ตวัเอง อนัเน่ืองมาจากความเสือ่มคลายของความชอบธรรมเชิงสถาบนัและความ

ชอบธรรมทางสงัคม ในชว่ง 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา ผลกระทบทางสงัคมและการเมือง

จากวิกฤตและเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้กลายเป็นเร่ืองท้าทายหลกัของบทบาทในอนาคต

ของสหภาพแรงงาน ในขณะท่ีขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแบบใหมท่ี่แสดงออก

ถึงความรู้สกึโกรธแค้นต่อวิกฤตเศรษฐกิจมีบทบาททางสงัคมและการเมืองเป็น

อยา่งมาก สถานการณ์เชน่นีเ้ป็นทัง้โอกาสและภยัคกุคามตอ่สหภาพแรงงานสเปน 

ในด้านโอกาสก็คือความเป็นไปได้ท่ีจะพฒันายทุธศาสตร์การฟืน้ฟพูลงัอ�านาจของ

สหภาพแรงงาน เชน่ แนวทางของ SMU สว่นท่ีเป็นภยัคกุคามก็คือความเป็นไปได้ 

ท่ีขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม ่(New social movement) เหลา่นีจ้ะมี

บทบาทแทนท่ี หรือท�าให้สหภาพแรงงงานเป็นพวกตกขอบไป ซึง่จะน�าไปสูค่วาม

เสื่อมสลายของสหภาพแรงงาน

 โคเลอร์และจิมีเนซได้สรุปให้เหน็ถงึปัจจยัท่ีจะสนบัสนนุหรือเป็นอปุสรรค

ตอ่ยทุธศาสตร์ SMU ในประเทศสเปน เชน่ ปัจจยัสนบัสนนุ ได้แก่ 1) การด�ารงอยู่

ของข้อเรียกร้องท่ีเก่ียวข้องกับความเดือดร้อน 2) การสนบัสนุนทางสงัคมของ

ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแบบใหมต่อ่สหภาพแรงงาน 3) บรรยากาศท่ีตอ่ต้าน

การยกเลกิและปกปอ้งการบริการสาธารณะ ฯลฯ

 ในขณะท่ีปัจจยัท่ีขดัขวางตอ่การพฒันา SMU ได้แก่ 1) การท่ีขบวนการ

เคลือ่นไหวทางสงัคมแบบใหมป่ฏิเสธการเป็นสถาบนัของสหภาพแรงงาน 2) ทศันคติ

ของผู้ น�าและองค์กรสหภาพแรงงานไม่มีการพัฒนาและหยุดน่ิงอยู่กับท่ีเป็น

เวลานาน 3) การมีวิถีการจดัตัง้ การสื่อสาร และการตดัสินใจท่ีแตกตา่งกนั ฯลฯ 

(เพ่ิงอ้าง: 255)

 ตวัอย่างสดุท้ายของฝ่ายสนบัสนนุท่ีจะกลา่วถึง คือ ประสบการณ์จาก

ประเทศเม็กซิโก ตัง้แต่ทศวรรษท่ี 1980 เป็นต้นมา (หลงัพ.ศ. 2523) อตัราสว่น

สมาชิกของสหภาพแรงงานในประเทศเม็กซิโกลดลงเชน่เดียวกบัประเทศอ่ืนๆ ใน

ภูมิภาคอเมริกากลางและอเมริกาใต้ ท�าให้สหภาพแรงงานซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็น

พลงัทางการเมืองท่ีมีอ�านาจการต่อรองสงูมีบทบาทน้อยลง จนเกิดข้อถกเถียง

กันว่าการฟืน้ฟูขบวนการแรงงานในประเทศเม็กซิโกต้องอาศยัปฏิรูปกฎหมาย

แรงงานของประเทศ ราเชล บริคเนอร์ นกัวิชาการจากมหาวิทยาลยัอาคาเดีย ได้
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แสดงให้เหน็บทเรียนท่ีส�าคญัในการฟืน้ฟบูทบาทของขบวนการแรงงานในเมก็ซโิก 

(Brickner, 2013) โดยบริคเนอร์เสนอวา่จะต้องใช้แนวทางสหภาพแรงงานท่ีเป็น

ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม (SMU) และแนวทางสหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการ

เคลือ่นไหวภาคพลเมือง (Citizenship movement unionism) โดยได้ประสบการณ์

มาจากสหภาพแรงงานผู้หญิงท่ีมีการร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสงัคมต่างๆ 

มายาวนานหลายทศวรรษ บริคเนอร์ชีใ้ห้เหน็วา่การหยิบยกประเดน็ ความตระหนกั

ในด้านเพศภาวะ (gender) ของสหภาพแรงงานผู้หญิงได้ช่วยให้เกิดความเป็น

ประชาธิปไตยในการก�าหนดเปา้หมาย และสามารถสร้างแนวร่วมกบักลุม่ตา่งๆ ใน

ภาคประชาสงัคม ซึ่งช่วยให้การต่อสู้ เพ่ือปฏิรูปสหภาพแรงงานในเชิงสถาบนั

เป็นไปอยา่งกว้างขวาง

 เหตผุลท่ีเสนอให้มีการปฏิรูปแรงงาน เน่ืองจากในประวตัศิาสตร์ ประเทศ

เมก็ซโิกมีปัญหาการควบคมุแรงงานโดยรัฐ (State labor corporatism) ดงันัน้การ

ฟืน้ฟอู�านาจของแรงงานจงึจ�าเป็นต้องมีการปฏิรูปเชิงสถาบนัตอ่ระบบการควบคมุ

แรงงาน เพ่ือความเป็นประชาธิปไตยภายในสหภาพแรงงาน พร้อมๆ กบัการขจดั

สถาบนัท่ีให้อภิสทิธ์ิตอ่สหภาพแรงงานท่ีถกูควบคมุโดยรัฐเหนือกวา่สหภาพแรงงาน

ท่ีมีความเป็นอิสระ ซึง่การท�าเชน่นีไ้ด้จะต้องอาศยัการปฏิรูปกฎหมายแรงงาน

 ส�าหรับการสร้างแนวร่วมระหวา่งสหภาพแรงงานและชมุชน การเคลือ่นไหว

ของผู้หญิงเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็น เน่ืองจากจ�านวนแรงงานหญิงท่ีเพ่ิมมากขึน้ในก�าลงั

แรงงาน และมีจ�านวนมากกวา่แรงงานชายในสว่นของแรงงานนอกระบบ และการ

ท�างานภาคบริการ ในชว่งท่ีประเทศเมก็ซโิกมีบรรยากาศประชาธิปไตย ได้มีความ

ก้าวหน้าในเร่ืองสิทธิสตรี เช่น การออกกฎหมายต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี 

ปรับปรุงกฎหมายท�าแท้ง และสดัส่วนของผู้หญิงในการเลือกตัง้ ความสนใจท่ี

เพ่ิมขึน้ของนักกฎหมายและนักปฏิบตัิการทางสงัคมต่อประเด็นสิทธิสตรี เป็น

โอกาสท่ีดีของสหภาพแรงงานท่ีจะท�างานใกล้ชิดกบัขบวนการเคลื่อนไหวสตรีได้

มากขึน้ (Brickner, 2013: 35)

 (2) ข้อถกเถยีงของฝ่ายที่ไม่เหน็ด้วย

 ฝ่ายท่ีไม่เห็นด้วยกบัแนวคิด SMU มีทัง้ผู้ ท่ีไม่เห็นด้วยในระดบัแนวคิด 
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และผู้ ท่ีเห็นวา่ค�าอธิบายของ SMU ไมส่ามารถใช้ได้กบัขบวนการเคลื่อนไหวของ

สหภาพแรงงานในบางประเทศ โดยในท่ีนีจ้ะขอน�าเสนอกรณีศกึษา 2 แห่งจาก

ประเทศเกาหลีใต้และบงัคลาเทศ

 ข้อวิจารณ์ SMU ในกรณีของขบวนการแรงงานในประเทศเกาหลใีต้ก็คือ 

แนวคิด SMU สะท้อนความขดัแย้งอย่างมากต่อธรรมชาติของสหภาพแรงงาน

ภายใต้ระบบทุนนิยม เป็นทศันะแบบโรแมนติกต่อสิ่งท่ีเรียกว่าสหภาพแรงงาน

ท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม โดยมีการยกตวัอย่างองค์กรน�าระดบัชาติ

ของสหภาพแรงงานในประเทศแอฟริกาใต้ บราซลิ และเกาหลใีต้ ท่ีมีความล้มเหลว

ในการอธิบายวิถีการเปลี่ยนผ่านของสงัคม และการแสดงวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนต่อ

สงัคมในอนาคต มี ปาร์ค จากมหาวิทยาลยัเซนต์ ฟรานซิสต์ เซเวียร์ ได้ใช้กรณี

ศกึษาของสหพนัธ์แหง่สหภาพแรงงานเกาหลใีต้ (Korean Confederation of Trade 

Union) และพรรคประชาธิปไตยแรงงานของเกาหลใีต้ในการแสดงให้เหน็วา่ทฤษฏี 

SMU มีข้อจ�ากดัเพียงไรในการอธิบายสถานการณ์ของขบวนการสหภาพแรงงาน

เกาหลีใต้ในปัจจบุนั (Park, 2007: 311)

 ผู้ เขียนได้สรุปวา่ความขดัแย้งของทฤษฎี SMU ในการอธิบายสถานการณ์

ของสหภาพแรงงานเกาหลีใต้ปรากฏอย่างชดัเจนในช่วงท่ีสหภาพแรงงานมีการ

นัดหยุดงานทัว่ประเทศ ในช่วงทศวรรษท่ี 1990 (ประมาณ พ.ศ. 2533-2543) 

ซึง่เป็นช่วงท่ีการเคลื่อนไหวของชนชัน้แรงงานถกูบดขยีโ้ดยพลงัของฝ่ายตรงข้าม 

ทฤษฎี SMU ไมส่ามารถให้ข้อเสนอใดๆ ในสถานการณ์ดงักลา่วเพ่ือให้ขบวนการ

แรงงานก้าวไปข้างหน้าได้ ดเูหมือนนกัทฤษฎี SMU ได้แต่สดดีุข้อจ�ากดัและข้อ

ขดัแย้งอย่างมากของสหภาพแรงงาน โดยปิดบงัมนัด้วยการใช้ถ้อยค�าท่ีสวยหรู 

เชน่ “ประชาธิปไตย” “การสู้รบ” “ความเป็นอิสระ” และ “ความร่วมมือ” อดุมการณ์

ของนกัทฤษฎี SMU มีความคล้ายคลงึอยา่งมากกบัลทัธิคนงานนิยม นกัสหภาพ-

แรงงานเกาหลีใต้แสดงให้เห็นซ�า้แล้วซ�า้เล่าถึงลกัษณะสู้ รบของพวกเขาในการ

นดัหยดุงานเพ่ือต่อสู้กบัการฟืน้ฟูลทัธิเสรีนิยมใหม่ ท่ามกลางความรุนแรงและ

ปราบปรามจากรัฐ อยา่งไรก็ตามในหลายๆ กรณี ลกัษณะสู้รบของสหภาพแรงงาน

มีผลเพียงแคท่�าให้บรรลขุ้อตกลงเพียงน้อยนิด แท้จริงแล้วลกัษณะสู้รบของชนชัน้

แรงงานหากขาดวิสยัทัศน์ท่ีปฏิวตัิเก่ียวกับสงัคมท่ีเป็นทางเลือกก็ยากนักท่ีจะ
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น�าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ท่ีสหภาพแรงงานเผชิญอยู่ แต่นกัทฤษฎี 

SMU ได้มองข้ามข้อจ�ากดัในเร่ืองนีข้อง SMU ไป (Park, 2007: 339)

 การท่ีนักทฤษฎี SMU มองไม่เห็นความจริงท่ีว่า สหภาพแรงงานท่ีมี

ลกัษณะเป็น SMU ในประเทศตา่งๆ มกัจะอยูภ่ายใต้อิทธิพลทางการเมืองของกลุม่

ฝ่ายซ้ายท่ีสงักดัพรรคการเมือง ท�าให้ทฤษฎี SMU มกัจะชอบจบัคู่ตรงข้ามของ

สหภาพแรงงานอย่างง่ายๆ เช่นจับคู่สหภาพแรงงานแนวการเมือง (Political 

unionism) กบัสหภาพแรงงานแนวผลประโยชน์ (Business unionism) สหพนัธ์

แห่งสหภาพแรงงานเกาหลีใต้ (KCTU) อาจถูกมองว่าเป็น “สหภาพแรงงาน

แนวการเมือง” ตราบใดท่ียงัคงสนบัสนนุพรรคประชาธิปไตยแรงงาน KCTU ไมมี่

ความเป็นอิสระทางการเมืองจากพรรคประชาธิปไตยแรงงาน หรือองค์กรของ

พวกฝ่ายซ้าย บ่อยครัง้ท่ีองค์กรทางการเมืองหลายแห่งเข้าร่วมอย่างแน่นแฟ้น

กบัสหภาพแรงงานแนว SMU โดยท่ีทิศทางการเมืองขององค์กรเหลา่นีถ้กูก�าหนด

โดยพวกฝ่ายซ้าย

 มี ปาร์ค เห็นว่าปัญหาของ KCTU ไม่ใช่เพียงการสนบัสนนุการจดัตัง้

พรรคประชาธิปไตยแรงงาน แต่เป็นเร่ืองแนวทางการน�าท่ีเป็นการปฏิรูปในแนว

ชาตินิยม ชนชัน้แรงงานของเกาหลีใต้ควรแทนท่ีการน�าในแนวปฏิรูปของ KCTU 

และพรรคประชาธิปไตยแรงงานด้วยแนวทางปฏิวตั ิซึง่มีวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนตอ่สงัคม

ในอนาคตซึง่ปราศจากความสมัพนัธ์ทางการผลติแบบทนุนิยม (เพ่ิงอ้าง : 340)

 เม่ือปราศจากการออกแบบมาตรการในการเปลี่ยนผ่านสังคม หรือ

วิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัสงัคมในอนาคต ทฤษฎี SMU ก็มีแนวโน้มท่ีจะบดบงั

ทางเลือกท่ีสหภาพแรงงานต้องเผชิญ สรุปก็คือลัทธิสหภาพแรงงานในแนว

ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมไมไ่ด้น�าเสนอทศันะหรือแนวโน้มท่ีทรงประสทิธิภาพ

ตอ่การบรรลกุารเปลี่ยนแปลงสงัคมอยา่งถงึราก (เพ่ิงอ้าง: 341)

 กรณีศกึษาสหภาพแรงงานในบงัคลาเทศ เซีย ราห์มนั และ ทอม แลงฟอร์ด 

ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิด SMU ของปีเตอร์ วอเตอร์แมน ในฐานะท่ีเป็น

ยทุธศาสตร์ท่ีจะท�าให้แรงงานในประเทศบงัคลาเทศมีความเป็นอิสระ กรณีศกึษา

เป็นโรงงานตดัเย็บเสือ้ผ้าส�าเร็จรูปในยุคเสรีนิยมใหม่ คณะผู้ศึกษาซึ่งมี 2 คน 

ได้ข้อสรุปว่าแนวคิดของวอเตอร์แมนซึ่งใช้อธิบายสหภาพแรงงานในภูมิภาค
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แอตแลนติกเหนือ ล้มเหลวในการน�ามาใช้อธิบายการต่อสู้ของชนชัน้แรงงานใน

บังคลาเทศในปัจจุบัน แนวคิดนีล้ะเลยต่อผลกระทบของลัทธิล่าอาณานิคม 

ลทัธิเผด็จการทหาร และลทัธิจกัรวรรดินิยม ต่อการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมและ

ขบวนการแรงงานในบงัคลาเทศ ยกย่องการถกเถียงในเร่ืองประชาธิปไตยเป็น

เสมือนเปา้หมายของปฏิบตัิการในขณะท่ีการเคลื่อนไหวรวมหมูซ่ึง่มีลกัษณะสู้รบ 

ถกูมองวา่เป็นหนทางท่ีมีประสทิธิภาพแตเ่พียงทางเดียวในการเคลือ่นไหวประเดน็

แรงงานในประเทศบงัคลาเทศ ข้อเสนอของเซีย ราห์มนัและทอม แลงฟอร์ดต่อ

วอเตอร์แมนและผู้สนบัสนนุแนวคดิ SMU คนอ่ืนๆ คือ ควรยกเลกิการน�าเสนอแบบ

จ�าลองของลทัธิสหภาพแรงงานท่ีสามารถใช้ได้ทัว่โลก มาเป็นการหาแบบอย่าง

ท่ีหลากหลาย ซึง่สามารถประยกุต์ใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และขบวนการ

แรงงานท่ีมีความแตกต่างกนัในโลกยคุโลกาภิวตัน์ (Rahman and Langford, 

2010: 45)

 ราห์แมนและแลงฟอร์ดสรุปวา่ คา่นิยมในเร่ืองประชาธิปไตยและเสรีนิยม

แบบถงึรากถงึโคนซึง่เป็นหวัใจของตวัแบบ SMU ทัว่โลก เข้ากนัไมไ่ด้กบักรรมาชีพ

ในประเทศสว่นมากของโลกซึง่ยงัคงต้องเผชิญกบัการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตาย 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งจ�าเป็นเฉพาะหน้าของชีวิต สหภาพแรงงานในหลายประเทศ

รวมถึงบงัคลาเทศไม่อยู่ในสถานะท่ีจะเป็นพลงัอิสระทางสงัคม บ้างก็ต้องพึง่พา

องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และการสนับสนุนขององค์กรระหว่างประเทศ 

บ้างก็ต้องพึง่พาพรรคการเมืองและรัฐบาลในประเทศ แนวคดิ SMU ตัง้อยูบ่นฐาน

ของผลประโยชน์และการตระหนกัรู้ของชนชัน้กลางท่ีมีการศกึษาในซีกโลกเหนือ

และใต้ แต่ยทุธศาสตร์แรงงานท่ีเป็นอิสระส�าหรับกรรมาชีพในซีกโลกใต้ต้องให้

ความส�าคญักบัปัจจยัท่ีท�าให้เกิดความชะงกังนัของความเป็นสถาบนัของสหภาพ-

แรงงานในประเทศซีกโลกใต้ ได้แก่บรรษัทข้ามชาติยกัษ์ใหญ่ ประเทศทนุนิยม

ศนูย์กลาง และบรรดาองค์กรแนวร่วมของพวกนีใ้นประเทศต่างๆ กรรมาชีพใน

บงัคลาเทศไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารในระดบัสงู ซึ่งเป็นอปุสรรค

ต่อการพัฒนาการเข้าร่วมขบวนการประชาธิปไตยของสหภาพแรงงานและ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม (เพ่ิงอ้าง: 61)

 ราห์แมนและแลงฟอร์ดเช่ือวา่ หากได้รับโอกาสและมีทรัพยากรเพียงพอ 
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คนงานจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความจ�าเป็นของพวกเขาได้ด้วยตวัเอง และ

สามารถจดัตัง้ขบวนการเคลือ่นไหวของพวกเขาเพ่ือตอ่ต้านและเปลีย่นแปลงสงัคม

ให้ก้าวหน้าได้ด้วยตวัเอง อยา่งไรก็ตาม การสนบัสนนุยงัคงมีความจ�าเป็นส�าหรับ

สหภาพแรงงานในประเทศตา่งๆ รวมถงึบงัคลาเทศ เน่ืองจากความยากจนท่ีหยัง่

รากลึกของชนชัน้แรงงาน การมีสหภาพแรงงานท่ีคดโกงและพร้อมจะเปลี่ยนสี

แปรธาต ุและมีองค์กรพฒันาเอกชนท่ีรับใช้จกัรวรรดนิิยม (เพ่ิงอ้าง: 63)

 จากทศันะของนกัวิชาการจากทวีปเอเชียมาสูข้่อวิจารณ์ของนกัวิชาการ

ตะวนัตก ปีเตอร์ แฟร์บราเธอร์ จากมหาวิทยาลยัคาร์ดฟิฟ์ในแคว้นเวลส์ อธิบายวา่ 

ลทัธิสหภาพโดยตวัของมนัเองมีความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมอยูแ่ล้ว 

โดยท่ีไมต้่องไปสร้างค�าวา่ “สหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม 

(Social movement unionism)” ขึน้มาเพ่ือเป็นรูปแบบเฉพาะของสหภาพแรงงาน 

ประเด็นส�าคญัอยู่ท่ีเราต้องหาวา่ ภายใต้สถานการณ์หรือบริบททางสงัคมเช่นใด 

ท่ีสหภาพแรงงานจะแสดงความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมท่ีกล้าท้าทาย 

และตัง้ค�าถามต่อความสมัพนัธ์ทางการผลิตระหว่างชนชัน้แรงงานกับนายทุน

ออกมา (Fairbrother, 2008)

 แฟร์บราเธอร์มีความเห็นเหมือนอิงกีแมนคือ ไม่เห็นด้วยกับการแบ่ง

สหภาพแรงงานออกเป็นสหภาพแรงงานท่ีเป็นกลุ่มผลประโยชน์ (Business 

unionism) กบัสหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม ซึง่แตกตา่ง

กนัตรงท่ีสหภาพแรงงานแบบแรกมีลกัษณะต่อสู้ เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ท่ีคบัแคบ ท�างานแบบใช้ค�าสัง่จากเบือ้งบนสูเ่บือ้งลา่ง โดยสมาชิกมีสว่นร่วมน้อย 

ในขณะท่ี SMU มีลกัษณะตรงกนัข้ามคือ เป็นองค์กรของสมาชิกท่ีเป็นแรงงาน

ในระดบัรากหญ้า มีการเคลื่อนไหวรวมหมู่ท่ีนอกเหนือจากการนดัหยดุงานหรือ

การเคลื่อนไหวท่ีจ�ากดัอยูภ่ายในสถานประกอบการ มีการสร้างแนวร่วมกบัชมุชน

หรือองค์กรอ่ืนๆ มีวิสยัทศัน์ในการเปลี่ยนแปลงสงัคม ฯลฯ (เพ่ิงอ้าง: 213-214)

 แฟร์บราเธอร์ยังวิจารณ์ว่า ค�าอธิบายของนักวิชาการเก่ียวกับ SMU 

ก่อนหน้านีมี้ลกัษณะท่ีน�าเสนอรูปแบบของสหภาพแรงงานท่ีตวัเองคิดว่าควรจะ

เป็นและใช้ได้ทัว่โลก และพยายามท่ีจะโยง SMU เข้ากบัขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสงัคมแบบใหม ่(New social movement) ในขณะท่ีนกัวิชาการคนอ่ืนๆ เหน็วา่ 
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การรวมกนัระหว่างสหภาพแรงงานกบัขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม ่

(หมายถงึขบวนการเคลือ่นไหวท่ีเน้นประเดน็ปัญหาและมีองค์ประกอบหลายชนชัน้ 

เชน่ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสทิธิ ผู้หญิง เดก็ สิง่แวดล้อม ฯลฯ) เป็นสิง่ท่ีเป็นไป

ไมไ่ด้และไมค่วรท�า

 ในเร่ืองนี ้แฟร์บราเธอร์เสนอว่า ค�าถามท่ีส�าคญัคือ จะท�าอย่างไรให้

สหภาพแรงงานสามารถเช่ือมต่อกบัขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบใหม่ได้

พร้อมๆ กับการรักษาผลประโยชน์ของแรงงานและการเคลื่อนไหวท่ีเป็นอิสระ 

เขายืนยนัว่า ไม่ว่าอย่างไร เม่ือไหร่ และท่ีไหนก็ตาม สหภาพแรงงานยงัคงเป็น

องค์กรจดัตัง้ทางชนชัน้ ซึง่มีศกัยภาพในการกระท�ารวมหมู ่มีวิสยัทศัน์และทิศทาง

ในการตอบโต้กบัระบบทนุนิยมทัง้ในระดบัท้องถ่ินและระดบัโลก (Fairbrother and 

Webster, 2008: 309-313)

สหภาพแรงงานในมิตติา่งๆ

ที่มา: แฟร์บราเธอร์และเวบ็สเตอร์, 2008: 312 (ปรับปรุงจาก Munck, 2004: 260)
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 การท่ีแนวคิด Social movement unionism (SMU) หรือลทัธิสหภาพ-

แรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม ซึง่ถือก�าเนิดขึน้มาเกือบ 4 ทศวรรษแล้ว 

แต่ยงัคงได้รับความสนใจอย่างต่อเน่ืองจากนกัสหภาพแรงงานและนกัวิชาการ

ในการน�าแนวคิดนีไ้ปอธิบายการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานในประเทศตา่งๆ 

ทัว่โลก และถกเถียงถึงความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ในการน�าแนวคิดนี ้

มาเป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันาขบวนการสหภาพแรงงานให้หลดุพ้นจากความ

ตกต�า่ในรอบหลายสบิปีมานี ้ยอ่มแสดงให้เหน็วา่ แนวคดินีไ้มค่วรถกูละเลยส�าหรับ

นักสหภาพแรงงานไทย และผู้ ท่ีสนใจในการขับเคลื่อนขบวนการแรงงานใน

ประเทศไทย

 แม้ว่าการถกเถียงในระดบัสากลจะมีทัง้ผู้ ท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกบั

แนวคดิ SMU แตผู่้ วิจยัมีข้อสงัเกตวา่ทัง้ 2 ฝ่ายมีความเหน็ร่วมกนับางประการ คือ

 (1) ไม่ควรแบ่งลทัธิสหภาพแรงงานในปัจจบุนัด้วยแนวคิดขัว้ตรงข้าม

คือ SMU กับสหภาพแรงงานในแนวกลุ่มผลประโยชน์ (Business unionism) 

ซึง่อาจเน่ืองมาจากสหภาพแรงงานทัง้ 2 รูปแบบไมไ่ด้มีคณุลกัษณะตรงกนัข้ามกนั

ในทกุเร่ือง และสหภาพแรงงานในแนวกลุม่ผลประโยชน์เอง ก็มีจดุแข็งบางประการ

ท่ีสหภาพแรงงานท่ีเช่ือมัน่ในแนวทางของ SMU จ�าเป็นต้องมี เชน่บทบาทในการ

เจรจาตอ่รองเพ่ือผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงานเป็นต้น

 (2) SMU ไมใ่ชแ่นวทางเดียวท่ีจะใช้เป็นยทุธศาสตร์การพฒันาสหภาพ-

แรงงานทัว่โลก เน่ืองจากเง่ือนไขภายในของแตล่ะประเทศมีความแตกตา่งกนั

 นอกจากนี ้ผู้ วิจัยมีความสนใจข้อสรุปของอิงกีแมนต่อบทเรียนของ

สหภาพแรงานในลอสแองเจลสิท่ีเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเพ่ือสทิธิแรงงานข้ามชาต ิ

ซึง่เป็นประเดน็ท่ีควรน�ามาพฒันาในการศกึษาสหภาพแรงงานไทย ได้แก่ ข้อสงัเกต

ท่ีวา่ SMU เป็นผลมาจากความเข้มแขง็ของสหภาพแรงงาน หรือเป็นสาเหตท่ีุท�าให้

สหภาพแรงงานเข้มแขง็? และการเข้าร่วมการเคลือ่นไหวในประเดน็ทางสงัคมของ

สหภาพแรงงานจะไมมี่ผลโดยตรงหรือทนัทีตอ่การสร้างความเข้มแข็งให้สหภาพ-

แรงงาน แต่เป็นเง่ือนไขท่ีจะช่วยสนบัสนนุให้สหภาพแรงงานมีความเข้มแข็งใน

ระยะยาวมากกวา่



บทที่ 2

ขบวนการแรงงานไทย

กับการเป็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในอดตี
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 การศกึษาในบทนี ้ใช้แนวคดิสหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสงัคม (SMU) เป็นกรอบเพ่ือค้นหาว่า ขบวนการแรงงานไทยในอดีตมีความ

เป็นขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมหรือไม?่ ในลกัษณะใด? โดยมีประเดน็ท่ีส�าคญั 

2 เร่ือง คือ 1) การแสดงบทบาทปกปอ้งผลประโยชน์ของแรงงาน และ 2) การเข้าร่วม

กบัขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมอ่ืนๆ เพ่ือตอ่สู้ในประเด็นทางเศรษฐกิจ สงัคม 

และการเมือง ท่ีมีผลกระทบตอ่ประชาชนในระดบักว้าง

 จากกรอบแนวคดิข้างต้น การศกึษาความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สงัคมของขบวนการแรงงานไทยท่ีน�าโดยสหภาพแรงงานจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 

คือ ช่วงแรก ขบวนการแรงงานไทยยคุก่อตัง้ และช่วงท่ี 2 ขบวนการแรงงานไทย

ในยคุพฒันาสูค่วามเป็นขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 

พ.ศ. 2516 จนถงึก่อนรัฐประหาร 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 

2.1 ขบวนการแรงงานไทยในยุคก่อตัง้สหภาพแรงงาน

 หลกัฐานเอกสารเก่ียวกับการเคลื่อนไหวของแรงงานในประเทศไทย 

เร่ิมปรากฏเม่ือมีการนัดหยุดงานของกรรมกรรถรางบริษัทไฟฟ้าสยามจ�ากัด 

(Siam Electrical Co. Ltd) ในวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2465 และระหว่างวนัท่ี 

31 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2466 เพ่ือเรียกร้องให้นายจ้างปรับปรุงค่าจ้างและ
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สภาพการจ้าง กรรมกรรถรางบริษัทไฟฟา้สยามจ�ากดั ถือเป็นพนกังานรุ่นแรกของ

รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงในปัจจบุนั นอกจากนี ้ยงัมีการนดัหยดุงานของ

กุลีจีนลากรถอีกหลายครัง้ การเคลื่อนไหวของกรรมกรรถรางและกุลีจีนลากรถ

ในยคุนีไ้ด้รับความสนบัสนนุจากปัญญาชนนกัหนงัสือพิมพ์ท่ีเห็นใจกรรมกร เช่น 

นายถวตั ิฤทธิเดช บรรณาธิการหนงัสือพิมพ์ กรรมกร

 หลงัการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จงึมีการจดัตัง้องค์กรของ

กรรมกรอยา่งชดัเจนโดยกรรมกรรถรางได้ก่อตัง้ “สมาคมกรรมกรรถรางแหง่สยาม” 

ขึน้เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม พ.ศ. 2475 โดยมี ถวตัิ ฤทธิเดช เป็นประธานคนแรก 

มีวตัถปุระสงค์ 6 ข้อ คือ 1) อบรมให้มีความประพฤตแิละศีลธรรมอนัดี 2) แลกเปลีย่น

ความรู้ 3) ส่งเสริมความสขุ ความร่ืนเริง อนามยั 4) ช่วยเหลือสมาชิกท่ีแก่เฒ่า 

ทพุพลภาพ 5) ประหยดัทรัพย์ 6) ความสามคัคีธรรม

 ตอ่มาในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (พ.ศ. 2484-2488) มีการนดัหยดุงาน

ของกรรมกรเกิดขึน้มาก และมีการจดัตัง้สมาคมกรรมกรในสาขาอาชีพตา่งๆ เกิดขึน้

มาก ได้แก่ สมาคมกรรมกรรถไฟ สมาคมไตรจกัร (รถสามล้อ) สมาคมกรรมกร

โรงสีและข้าวสาร สมาคมกรรมกรโรงเลื่อย สมาคมกรรมกรขนสง่ทางน�า้ สมาคม

ชา่งเรียงพิมพ์ ฯลฯ ซึง่ในเวลาตอ่มา สมาคมกรรมกรเหลา่นีไ้ด้มีการจดัประชมุกนั

ทัว่ประเทศ และจดัตัง้เป็นองค์กรน�าระดบัชาติของคนงาน ช่ือองค์การสหอาชีวะ

กรรมกรแห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2490 โดยมีข้อสงัเกตคือ 

ผู้น�าขององค์การสหอาชีวะกรรมกรแหง่ประเทศไทย สว่นใหญ่ไมไ่ด้มาจากชนชัน้

กรรมกร แตเ่ป็นผู้ ท่ีมาจากครอบครัวฐานะดีและมีการศกึษาสงู (ด�าริห์ เรืองสธุรรม, 

2542: 255)

 หลงัจากจอมพลป. พิบลูสงคราม ท�ารัฐประหาร เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2490 รัฐบาลไมอ่นญุาตให้องค์การสหอาชีวะกรรมกรฯ จดทะเบียนจดัตัง้เป็น

สมาคม ท�าให้องค์การสหอาชีวะกรรมกรถกูจ�ากดับทบาท โดยต่อมารัฐบาลได้

สนบัสนนุให้มีการจดัตัง้สมาคมกรรมกรไทยและสมาคมเสรีแรงงานขึน้มาแทน 

แต่ในสมาคมกรรมกรไทยก็มีผู้ น�าซึ่งต่อสู้ เพ่ือคนงานอย่างแท้จริงรวมอยู่ด้วย 

(ด�าริห์ เรืองสธุรรมและจรูญ ละสา, 2529: 63-64) จนน�ามาสู่การจดัตัง้องค์กร

ในรูปแบบของการประสานงานโดยใช้ช่ือวา่ กรรมกร 16 หนว่ย กรรมกร 16 หน่วย
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ได้เคลื่อนไหวเพ่ือให้รัฐบาลออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงาน-

สมัพนัธ์จนประสบความส�าเร็จ เม่ือรัฐบาลออกพระราชบญัญัติแรงงานสมัพนัธ์

ฉบบัแรกในปี พ.ศ. 2499 ซึง่มีผลบลัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2500

 ในชว่งท่ีองค์การสหอาชีวะกรรมกรมีบทบาท ได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาล

ออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดยก�าหนดชั่วโมงการท�างานไม่เกินสปัดาห์ละ 

48 ชัว่โมง เรียกร้องสิทธิในการจดัตัง้สหภาพแรงงานและสิทธิการนดัหยุดงาน 

รวมตวัเรียกร้องให้มีระบบประกนัสงัคม (พิชิต จงสถิตวฒันา, 2518: 92-93)

 หลงัจากท่ีพระราชบญัญัติแรงงานสมัพนัธ์ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2500 

มีการจดทะเบียนจัดตัง้สหภาพแรงงาน 154 แห่งและสหพันธ์แรงงาน 2 แห่ง 

(สวิุทย์ ย่ิงวรพนัธ์, 2521: 60) อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานเหลา่นีไ้ม่มีโอกาส

แสดงบทบาทเป็นตวัแทนปกปอ้งผลประโยชน์ของชนชัน้กรรมกร เน่ืองจากจอมพล

สฤษดิ ์ธนะรัชต์ ได้ท�ารัฐประหารในปี พ.ศ. 2501 และยกเลกิพ.ร.บ. แรงงานสมัพนัธ์ 

ท�าให้ประเทศไทยตกอยูภ่ายใต้การปกครองท่ีไมเ่ป็นประชาธิปไตยอยา่งยาวนาน

ตอ่มาอีก 15 ปี

 ในด้านการเคลื่อนไหวทางการเมือง หลงัจากปฏิวตัิเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2475 ถวตั ิฤทธิเดช ซึง่เป็นนายกสมาคมกรรมกรรถรางแหง่สยาม

ในขณะนัน้ มีแนวคดิสนบัสนนุการเปลีย่นแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย 

ได้ขอให้กรรมกรสอดสอ่งเป็นหเูป็นตาให้รัฐบาลวา่จะมีผู้ ก่อความไม่สงบตอ่ต้าน

รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ และเม่ือเกิดกบฏบวรเดชขึน้เม่ือวันท่ี 

11 ตลุาคม พ.ศ. 2476 เพ่ือฟืน้การปกครองในระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์ ถวตัิ

ได้น�ากรรมกรรถรางเข้ามาท�าหน้าท่ี “พิทกัษ์รัฐธรรมนญู” ในฐานะกองก�าลงัรักษา

ความสงบภายในพระนครและกองก�าลงัอาสา (ศโิรตม์ คล้ามไพบลูย์, 2542: 189)

 ต่อมาในระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เม่ือกองทัพญ่ีปุ่ นเข้ายึดครอง

ประเทศไทย ผู้ปฏิบตัิงานของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยท่ีท�างานจดัตัง้

กรรมกร ได้เคลื่อนไหวให้กรรมกรในโรงงานของชาวญ่ีปุ่ นนดัหยดุงานเพ่ือตอ่ต้าน

และท�าลายผลผลิตของโรงงาน ตลอดจนมีการเคลื่อนไหวแบบปิดลบัและจดัตัง้

เครือขา่ยระหวา่งผู้ใช้แรงงานกบัปัญญาชนเพ่ือตอ่ต้านญ่ีปุ่ น (ด�าริห์ เรืองสธุรรม, 

2544: 176-242)
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 ดงันัน้การมีบทบาทเคลื่อนไหวในประเด็นปัญหาท่ีนอกเหนือจากผล

ประโยชน์ของแรงงานโดยตรงในยุคนี ้ มีลักษณะเป็นปฏิบัติการของกรรมกร

บางกลุม่ภายใต้การน�าของปัญญาชนท่ีสนบัสนนุกรรมกร แตย่งัไมมี่ลกัษณะของ

การเคลื่อนไหวในรูปแบบขององค์กรท่ีได้รับการจดัตัง้อยา่งชดัเจน

 ข้อสรุปต่อบทบาทของขบวนการแรงงานไทยในยุคก่อตัง้ คือ ในยุคนี ้

ขบวนการแรงงานไทยยงัไมอ่ยูภ่ายใต้ลทัธิสหภาพแรงงาน แรงงานท่ีมีบทบาทใน

ยคุแรกๆ เป็นแรงงานท่ีอยูใ่นภาคบริการ เชน่คนงานรถราง รถไฟ รถสามล้อ เป็นต้น 

และจะเหน็ได้วา่ การเคลื่อนไหวของแรงงานได้รับการสนบัสนนุจากปัญญาชนใน

ยคุนัน้ซึง่เข้าไปมีบทบาทเป็นแกนน�าขององค์กรจดัตัง้ เช่นสมาคมกรรมกรรถราง

และองค์กรสหอาชีวะกรรมกร นอกจากนีรั้ฐบาลได้เข้ามาแทรกแซงการเคลือ่นไหว

ของแรงงาน โดยการจดัตัง้สมาคมคนงานขึน้มาในขณะท่ีจ�ากดับทบาทขององค์กร

ท่ีคนงานและปัญญาชนร่วมกนัก่อตัง้ขึน้ ในยคุก่อตัง้ขบวนการแรงงานนี ้ขบวนการ

แรงงานไทยเพ่ิงได้รู้จกักบัลทัธิสหภาพแรงงานเม่ือมี พ.ร.บ. แรงงานสมัพนัธ์ในปี 

พ.ศ. 2500 แตย่งัไมมี่โอกาสเคลือ่นไหวภายใต้การน�าของสหภาพแรงงาน เน่ืองจาก

เกิดรัฐประหารและมีการยกเลกิ พ.ร.บ. แรงงานสมัพนัธ์ในปีถดัมา

2.2 ยุคพฒันาสู่ความเป็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม

 ในช่วงประมาณ 3 ปีหลงัเหตกุารณ์ลกุฮือทางการเมืองครัง้ส�าคญัใน

วนัท่ี 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 ถือเป็นยคุเฟ่ืองฟขูองขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม

ในประเทศไทย ซึ่งมีกลุ่มท่ีส�าคัญท่ีสุด 3 กลุ่ม คือ ขบวนการเคลื่อนไหวของ

นกัศกึษา ขบวนการเคลื่อนไหวของกรรมกร และขบวนการเคลื่อนไหวของชาวนา

หลงัจากท่ีก่อนหน้านีก้ารยึดอ�านาจทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 

เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม พ.ศ. 2501 ท�าให้การเมืองไทยตกอยูภ่ายใต้ระบอบเผดจ็การ

ทางทหาร สลบักบัเผดจ็การในระบอบรัฐสภามาเป็นเวลาร่วม 15 ปี

 ส�าหรับขบวนการเคลื่อนไหวของแรงงาน ก่อนเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 

พ.ศ. 2516 เลก็น้อย องค์กรแรงงานระหวา่งประเทศและขบวนการแรงงานสากล

ได้กดดนัรัฐบาลไทยจนยอมออกประกาศคณะปฏิวตัฉิบบัท่ี 103 ในวนัท่ี 15 มีนาคม 

พ.ศ. 2515 ประกาศฉบบันีมี้บทบญัญตัิในด้านการคุ้มครองแรงงาน ยอมรับสทิธิ
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ของลกูจ้างและนายจ้างในการก่อตัง้สมาคม การเจรจาตอ่รองและการนดัหยดุงาน 

และมีข้อบญัญัติเก่ียวกบัค่าจ้างขัน้ต�่า การก่อตัง้กองทนุเงินทดแทน คนงานจึง

สามารถจดัตัง้สมาคมลกูจ้างได้และท�าการเคลือ่นไหวเพ่ือตอ่สู้ในเร่ืองผลประโยชน์

ของตวัเองได้ในระดบัหนึง่แตย่งัไมส่ามารถจดัตัง้สหภาพแรงงาน

 หลงัจากเกิดเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 คนงานทัง้ในภาครัฐวิสาหกิจ

และเอกชนได้มีการจดัตัง้สมาคมลกูจ้างทัง้สิน้ 45 แหง่ ในปี พ.ศ. 2517 เพ่ือเป็น

องค์กรในการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงาน และต่อมาเม่ือมี

การประกาศพระราชบญัญัติแรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 สมาคมลกูจ้างต่างๆ 

ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นสหภาพแรงงาน เม่ือพิจารณาบทบาทของขบวนการ

แรงงานยคุนีภ้ายใต้แนวคดิ SMU คือบทบาทหน้าท่ีในด้านการเป็นตวัแทนปกปอ้ง

ผลประโยชน์ของแรงงาน และในด้านความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม 

จะพบว่าขบวนการแรงงานในช่วง 3 ปีหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 มี

บทบาทท่ีชดัเจนทัง้ 2 ด้าน

 ในด้านการเป็นองค์กรท่ีพิทกัษ์ผลประโยชน์ของชนชัน้แรงงาน สหภาพ-

แรงงานในยคุนีไ้มไ่ด้มีสมาชิกในสดัสว่นท่ีสงูกวา่ในปัจจบุนั (ประมาณ 3-5% ของ

จ�านวนแรงงานท่ีอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. แรงงานสมัพนัธ์ทัง้หมด) แต่สามารถแสดง

บทบาทของความเป็นองค์กรตวัแทนชนชัน้แรงงานได้อย่างชัดเจน ทัง้นีต้ัง้แต่

ชว่งท่ียงัไมส่ามารถจดัตัง้สหภาพแรงงานแตมี่การรณรงค์รวมตวัในรูปแบบสมาคม

ลกูจ้าง จะพบวา่ ในระหวา่ง วนัท่ี 10-14 มิถนุายน พ.ศ. 2517 กรรมกรโรงงานทอผ้า

นบัหม่ืนคนภายใต้การน�าของสมาคมลกูจ้างอตุสาหกรรมสิง่ทอสมทุรปราการและ

สมทุรสาคร ได้มาชมุนมุกนัท่ีท้องสนามหลวง สง่ผลให้มีการปรับอตัราคา่จ้างขัน้ต�า่

จากวนัละ 16 บาทเป็นวนัละ 25 บาท

 ส�าหรับพนกังานรัฐวิสาหกิจ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2517-2518 สมาคมลกูจ้าง

ตา่งๆ มีการประท้วงขอปรับเงินเดือนและปรับปรุงสวสัดกิาร ตลอดจนตอ่ต้านการ

คอรัปชัน่ของผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจ การเคลื่อนไหวสว่นใหญ่ประสบความส�าเร็จ 

ท�าให้ค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานรัฐสวัสดิการซึ่งเคยอยู่ในสภาพท่ีไม่

แตกตา่งจากแรงงานในภาคเอกชนมากนกัดีขึน้โดยล�าดบั

 ตอ่มาในระหวา่งวนัท่ี 2-6 มกราคม พ.ศ. 2519 คนงานในภาครัฐวิสาหกิจ
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และเอกชนท่ีในขณะนีส้ามารถจดัตัง้สหภาพแรงงานภายใต้ พ.ร.บ. แรงงานสมัพนัธ์ 

พ.ศ. 2518 ได้เคลื่อนไหวคดัค้านการขึน้ราคาข้าวสารและน�า้ตาล โดยมีการนดั

หยดุงานและจดัชมุนมุท่ีสนามหลวง การเคลือ่นไหวครัง้นีก้ลายเป็นต�านานการนดั

หยดุงานทัว่ประเทศของขบวนการแรงงานไทย ภายใต้การน�าของ “กลุม่สหภาพ-

แรงงานแหง่ประเทศไทย” ซึง่เป็นองค์กรน�าระดบัชาตท่ีิมีบทบาทมากท่ีสดุในยคุนี ้

โดยการเคลื่อนไหวครัง้นีป้ระสบความส�าเร็จ ท�าให้รัฐบาลยอมระงบัการขึน้ราคา

ข้าวสารและน�า้ตาล

 มีข้อน่าสงัเกตว่า ข้อเรียกร้องในการชุมนุมนัดหยุดงานท่ีน�าโดยกลุ่ม

สหภาพแรงงานแห่งประเทศไทย นอกจากเร่ืองคดัค้านการขึน้ราคาข้าวสารและ

น�า้ตาลซึง่มีผลกระทบตอ่คา่ครองชีพของคนงานโดยตรงแล้ว ยงัมีข้อเรียกร้องให้

มีการประกนัราคาข้าวเปลือก ปฏิรูปท่ีดินและส่งเสริมการจดัตัง้สหกรณ์ซึ่งเป็น

ประเดน็ของการปกปอ้งผลประโยชน์ของชาวนาท่ีเป็นพนัธมิตรของกรรมกรในเวลา

นัน้ด้วย (นภาพร อตวิานิชยพงศ์, 2547: 101)

 ในด้านความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม ขบวนการแรงงานไทย

ในชว่ง 3 ปีหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 ซึง่อยูภ่ายใต้การน�าของสมาคม

ลกูจ้างท่ีภายหลงัเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นสหภาพแรงงาน ได้รับการกล่าวขาน

ในเวลาตอ่มาวา่ เป็นยคุท่ีขบวนการแรงงานมีการเคลือ่นไหวในประเดน็ทางการเมือง

ร่วมกบัขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมอ่ืนๆ อยา่งเดน่ชดัท่ีสดุ

 ทัง้นี ้ขบวนการนกัศกึษาเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมท่ีมีบทบาท

เด่นท่ีสุดในสังคมไทย จากการท่ีเป็นผู้ น�าในการโค่นล้มระบอบปกครองแบบ

เผดจ็การได้ส�าเร็จในเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 และมีบทบาทตอ่เน่ืองในการ

เคลื่อนไหวทางการเมือง ตลอดจนได้เข้ามาสนบัสนนุการเคลื่อนไหวของกรรมกร

และชาวนา ในขณะเดียวกนัก็น�าพลงัของกรรมกรและชาวนาไปร่วมสนบัสนนุการ

เคลื่อนไหวทางการเมืองของนกัศกึษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วนของขบวนการ

กรรมกรซึง่อยู่ในเมืองท�าให้นกัศกึษามีเง่ือนไขท่ีจะเข้ามาสนบัสนนุอย่างใกล้ชิด

ในฐานะท่ีปรึกษาในการนดัหยดุงานของกรรมกร และการให้การศึกษาในเร่ือง

ความคิดทางการเมือง ซึ่งนอกจากนักศึกษาแล้ว อาจารย์ในมหาวิทยาลยัเอง

ก็มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือกรรมกรด้วยเช่นกัน ดังท่ีศาสตราจารย์ 
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ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้เขียนจดหมายเล่าความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ใน

มหาวิทยาลยักบักรรมกรในชว่งปลายปี พ.ศ. 2517 วา่ (ปรีดี พนมยงค์ และป๋วย 

อึง๊ภากรณ์, 2559: 189)

 

 ขบวนการกรรมกรในยคุนีมี้ความสมัพนัธ์และเป็นแนวร่วมกบัขบวนการ

นกัศึกษาและปัญญาชนจากมหาวิทยาลยั โดยท่ีองค์กรน�าของสหภาพแรงงาน

บางองค์กรมีผู้น�ามาจากคนงานและนกัศกึษามหาวิทยาลยั กลา่วคือ ในขณะนัน้

มีองค์กรน�าของสหภาพแรงงานท่ีโดดเดน่อยู ่2 องค์กร ได้แก่ 1) กลุม่สหภาพแรงงาน

แหง่ประเทศไทย และ 2) ศนูย์ประสานงานกรรมกรแหง่ชาต ิส�าหรับกลุม่สหภาพ-

แรงงานแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรของผู้น�าแรงงานจากภาครัฐวิสาหกิจและ

เอกชน ในขณะท่ีศนูย์ประสานงานกรรมกรแหง่ชาตมีิผู้น�าท่ีมาจากสหภาพแรงงาน

ภาคเอกชนและบณัฑิตจากมหาวิทยาลยั ได้แก่ เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ เทียนชยั 

วงศ์ชยัสวุรรณ พรชยั วีระณรงค์ ฯลฯ

 ในยคุท่ีขบวนการแรงงานและขบวนการนกัศกึษามีการเคลือ่นไหวร่วมกนั

ในปัญหาทางการเมือง เชน่ การขบัไลฐ่านทพัของประเทศสหรัฐอเมริกาออกจาก

ประเทศไทย และการต่อต้านการกลบัมาของอดีตผู้น�าทางการเมืองท่ีถกูโค่นล้ม

ไปจากเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 และการเคลื่อนไหวเพ่ือชว่ยเหลือชาวนา

โดยการแก้ไขปัญหาท่ีดนิ จนน�ามาสูก่ารตัง้กลุม่ “สามประสาน” ขึน้ระหวา่งนกัศกึษา 

กรรมกร และชาวนา ในชว่งกลางปี พ.ศ. 2518 โดยมีขบวนการนกัศกึษาเป็นผู้น�า 

(นภาพร อตวิานิชยพงศ์, 2556: 336-337)

 ตามความเห็นของอารมณ์ พงศ์พงนั รองประธานกลุม่สหภาพแรงงาน

แหง่ประเทศไทย อดุมการณ์ของขบวนการแรงงานในยคุนีถ้กูชีน้�าโดยอดุมการณ์ 

2 แนวทาง แนวทางแรก คือ ลทัธิสหภาพแรงงาน อีกแนวทางหนึง่คือลทัธิสงัคมนิยม 

“กรรมกรทัง้หลายเวลานีเ้ป็นปึกแผ่นมากขึน้ อีกไม่ช้าคงจะ

รวมกนัเป็นสหพนัธ์ได้ส�าเร็จ อาจารย์ทัง้ธรรมศาสตร์และจฬุาฯ 

จดัหลกัสตูรพิเศษให้กรรมกรเข้าเรียน นบัวา่เป็นสิง่ท่ีดี และมี

การตดิตอ่ระหวา่งอาจารย์กบักรรมกรมากขึน้” 
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โดยท่ีกลุ่มสหภาพแรงงานแห่งประเทศไทยเป็นกลุ่มท่ียึดถือแนวลทัธิสหภาพ-

แรงงานเป็นหลกั โดยยงัต้องการอยู่ร่วมกนัชนชัน้นายทนุในโลกทนุนิยมเสรีท่ีมี

การแบ่งปันผลประโยชน์จากการผลิตร่วมกนัอย่างเป็นธรรม ไม่ปรารถนาจะยึด

อ�านาจรัฐ แตต้่องการควบคมุนโยบายของรัฐด้านการบริหารแรงงานเอาไว้ ในขณะท่ี

ศูนย์ประสานงานกรรมกรแห่งชาติมีความเช่ือในอุดมการณ์ทางการเมืองแบบ

สงัคมนิยม (อารมณ์ พงศ์พงนั, 2542: 107,109)

 กลา่วโดยสรุป ขบวนการแรงงานในชว่ง 3 ปี หลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 

พ.ศ. 2516 เป็นยุคท่ีแรงงานในสถานประกอบการภาครัฐวิสาหกิจและเอกชน 

(ซึง่ปัจจบุนัเรียกกนัวา่ “แรงงานในระบบ”) ได้มีองค์กรจดัตัง้ในรูปแบบของสหภาพ-

แรงงานอยา่งแท้จริง แตก็่เป็นยคุบกุเบกิท่ีสหภาพแรงงานยงัไมไ่ด้พฒันาเป็นสถาบนั

อย่างมั่นคง และเม่ือพิจารณาภายใต้แนวคิด SMU ขบวนการแรงงานในยุคนี ้

มีลกัษณะหลายประการท่ีสอดคล้องและท้าทายตอ่ค�าอธิบายและข้อถกเถียงของ 

SMU ในระดบัสากล ได้แก่

 1) ขบวนการแรงงานท่ีน�าโดยสหภาพแรงงานมีบทบาทชดัเจนในการตอ่สู้

เพ่ือผลประโยชน์ของชนชัน้แรงงาน ซึ่งในขณะนัน้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานคนไทย

ท่ีอยูใ่นสถานประกอบการ (ท่ีปัจจบุนัเรียกวา่ “แรงงานในระบบ”)

 2) ขบวนการเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานมีความเป็นขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสงัคมอย่างชัดเจนในด้านท่ีมีการเคลื่อนไหวร่วมกับขบวนการ

นักศึกษาในประเด็นทางการเมือง และประเด็นปัญหาของชาวนา ซึ่งไม่ใช่ผล

ประโยชน์โดยตรงของกรรมกรเพียงกลุ่มเดียว แต่เป็นประเด็นท่ีนักศึกษาและ

คนบางกลุม่ในสงัคมไทยขณะนัน้เหน็วา่เป็นเร่ืองท่ีกระทบตอ่ผลประโยชน์สว่นรวม

ของชาติ

 3) ขบวนการแรงงานในขณะนัน้มีภาพลกัษณ์ของความเข้มแข็ง และมี

อ�านาจตอ่รองสงู ถงึแม้วา่จะมีองค์กรน�าท่ีส�าคญั 2 องค์กร ซึง่มีอดุมการณ์ในการ

ตอ่สู้แตกตา่งกนัอยูร่ะดบัหนึง่ ในเร่ืองนีน้�ามาสูข้่อถกเถียงของอิงกีแมนท่ีวา่ การท่ี

สหภาพแรงงานในยคุนัน้มีความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมนัน้ เป็นผล

มาจากความเข้มแข็งของสหภาพแรงงาน หรือเป็นเพราะว่าสหภาพแรงงานได้

เข้าร่วมกบัขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมอ่ืนๆ จึงท�าให้สหภาพแรงงานมีความ
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เข้มแข็ง

 ทัง้นีจ้ะพบวา่ขบวนการเคลือ่นไหวท่ีเข้าไปสนบัสนนุกรรมกรมากในยคุนัน้

ก็คือนักศึกษา ในขณะเดียวกัน นักศึกษาซึ่งมีอุดมการณ์สงัคมนิยมก็ได้สร้าง

พนัธมิตรกบักรรมกร และน�าพาให้สหภาพแรงงานเข้ามาร่วมเคลือ่นไหวในประเดน็

ทางการเมืองและประเด็นปัญหาของชาวนา ซึ่งท�าให้ขบวนการแรงงานในยคุนี ้

แสดงบทบาทการเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมตามแนวคิด SMU โดยท่ี

สหภาพแรงงานท่ีเข้าร่วมการเคลื่อนไหวสว่นหนึง่มีอดุมการณ์แบบลทัธิสหภาพ-

แรงงาน และอีกสว่นหนึง่มีอดุมการณ์แบบลทัธิสงัคมนิยม

2.3 ความเป็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของสหภาพแรงงานหลัง

รัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

 ขบวนการแรงงานไทยในช่วงหลงัรัฐประหาร 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 

ถือเป็นยคุท่ีสหภาพแรงงานได้คอ่ยๆ พฒันาขึน้เป็นสถาบนัด้านแรงงานอยา่งมัน่คง 

แตอ่าจไมมี่บทบาทท่ีโดดเดน่ทัง้ในด้านการเป็นองค์กรตวัแทนชนชัน้แรงงาน และ

ความเป็นขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมอยา่งชดัเจนเหมือนในยคุหลงั 14 ตลุาคม 

พ.ศ. 2516 ถงึ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519

 หลงัเกิดรัฐประหารนองเลือดในวนัท่ี 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ประเทศไทย

ตกอยู่ภายใต้การปกครองในระบอบเผด็จการอย่างสมบรูณ์ แม้จะเป็นช่วงเวลา

สัน้ๆ เพียง 1 ปีเศษ แตก็่ท�าให้ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมท่ีเตบิโตและมีบทบาท

อยา่งมากในชว่ง 3 ปีหลงัเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2516 ต้องหยดุชะงกัลงและ

ปรับเปลีย่นทิศทางการเคลือ่นไหวในชว่งเวลาตอ่มา โดยมีบทบาทตอ่การขบัเคลือ่น

สงัคมไทยลดน้อยลง ขบวนการนกัศกึษาและกรรมกรคอ่ยๆ หมดบทบาทในการ

เป็นผู้น�าขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม ในขณะท่ีขบวนการเคลือ่นไหวของชาวนา

แทบจะสูญสิน้ไป กว่าท่ีจะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครัง้ในเวลา 2 ทศวรรษต่อมา 

ส่วนขบวนการนักศึกษาและกรรมกรถือว่าสามารถฟื้นตัวได้เร็วและกลบัมามี

บทบาทได้ในเวลาไมน่าน หลงัจากท่ีบรรยากาศทางการเมืองคลี่คลายไปสูค่วาม

เป็นประชาธิปไตยตัง้แตปี่ พ.ศ. 2521 เป็นต้นมา

 หลงัรัฐประหาร 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 สหภาพแรงงานถกูยกเลิกโดย
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รัฐบาลเผดจ็การ แตห่ลงัจากนัน้เพียง 1 ปี สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายขึน้ 

เม่ือพลเอกเกรียงศกัดิ ์ชมะนนัท์ ท�ารัฐประหารล้มรัฐบาลขวาจดัของนายธานินทร์ 

กรัยวิเชียร เม่ือวนัท่ี 20 ตลุาคม พ.ศ. 2520 ขบวนการเคลือ่นไหวของสหภาพแรงงาน

ฟืน้ตวัอยา่งรวดเร็ว แตมี่เพียงกลุม่สหภาพแรงงานแหง่ประเทศไทย และสหภาพ-

แรงงานในกลุ่มอนุรักษ์นิยมเท่านัน้ท่ีกลบัมามีบทบาท โดยจัดตัง้สภาองค์การ

ลกูจ้างขึน้ตามกฎหมายแรงงาน 3 แหง่ ในปี พ.ศ. 2522 คือ สภาองค์การลกูจ้าง

สภาแรงงานแห่งประเทศไทย สภาองค์การลกูจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย และ

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานเสรีแห่งชาติ ในขณะท่ีผู้น�าของศูนย์ประสานงาน

กรรมกรแห่งชาติเลือกแนวทางการต่อสู้ ด้วยก�าลังอาวุธ โดยการเข้าร่วมกับ

พรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศไทยท่ีตอ่สู้อยูใ่นเขตป่าเขาในชนบท

 ในระหวา่งปีพ.ศ. 2522-2525 ผู้น�าของสภาองค์การลกูจ้างสภาแรงงาน

แห่งประเทศไทย มีทัง้ผู้ มีอุดมการณ์เสรีนิยมในแนวสหภาพแรงงาน และผู้ ท่ีมี

แนวคิดอนรัุกษ์นิยม ซึง่มีสายสมัพนัธ์กบักลุม่ขวาจดัท่ีเคยมีบทบาทในเหตกุารณ์

รัฐประหาร 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ซึง่ในเวลาตอ่มาฝ่ายอนรัุกษ์นิยมสามารถเอาชนะ

การเลือกตัง้กรรมการบริหารสภาองค์การลกูจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยได้ 

ท�าให้สหภาพแรงงานในสายเสรีนิยมก่อตัง้เครือข่ายสหภาพแรงงาน 7 กลุ่ม 

เพ่ือเคลื่อนไหวประเดน็แรงงานท่ีเป็นอิสระ ไมข่ึน้กบัสภาแรงงานแหง่ประเทศไทย 

จนในท่ีสดุได้แยกตวัออกมาจดัตัง้สมาพนัธ์แรงงานแหง่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2526

 หลงัปี พ.ศ. 2525 จนถงึปี พ.ศ. 2533 เป็นยคุท่ีผู้น�าในระดบัสภาองค์การ

ลกูจ้างมีความแตกแยกทางความคิด ขาดความเป็นเอกภาพ และสภาองค์การ

ลูกจ้างมีบทบาทน้อยลงในการท�างานเคลื่อนไหวของแรงงาน ภายหลงัจากท่ี

กลุม่สหภาพแรงงาน 7 กลุม่ สลายตวัไป หลงัก่อตัง้สภาองค์การลกูจ้างสมาพนัธ์

แรงงานแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2525-2526 ยงัคงมีกลุ่มสหภาพแรงงานท่ี

รวมตวักนัอยู ่คือกลุม่สหภาพแรงงานยา่นรังสติและใกล้เคียง กลุม่สหภาพแรงงาน

ยา่นพระประแดง สมทุรปราการและใกล้เคียง กลุม่สหภาพแรงงานยา่นอ้อมน้อย-

อ้อมใหญ่ กลุม่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ ซึง่ปัจจบุนัคือสมาพนัธ์แรงงาน

รัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ (นภาพร อตวิานิชยพงศ์, 2533:165-174)

 ขบวนการแรงงานในยคุหลงัรัฐประหาร 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 แม้วา่จะ
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ไมมี่การเคลื่อนไหวทางการเมืองท่ีแสดงออกทางอดุมการณ์ และความร่วมมือกบั

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมของนกัศกึษาหรือชาวนาอย่างเดน่ชดั แตก่ระนัน้

ก็ตามจนถงึปี พ.ศ. 2533 มีปรากฏการณ์หลายครัง้ท่ีแสดงให้เหน็วา่องค์กรน�าของ

แรงงานในสว่นท่ีมีอดุมการณ์ในการพิทกัษ์ผลประโยชน์ของแรงงานได้พยายาม

ท่ีจะขับเคลื่อนความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของสหภาพแรงงาน 

ด้วยการเข้าร่วมกบันกัศกึษาและองค์กรพฒันาเอกชนในการเคลื่อนไหวประเด็น

ทางสงัคมอ่ืนๆ นอกจากปัญหาของคนงาน เชน่ ร่วมกบัสโมสรนกัศกึษา 19 สถาบนั

ในการคดัค้านการขึน้ราคาน�า้มนัและน�า้ตาลในปี พ.ศ. 2523 โดยการนดัชมุนมุ

ใหญ่ท่ีท้องสนามหลวง ซึง่มีประชาชนเข้าร่วมนบัหม่ืนคน ตอ่มานกัศกึษาได้มาร่วม

ชมุนมุสนบัสนนุคนงาน ในการเคลือ่นไหวให้มีการยกเลกิกฎหมายจ้างงานชัว่คราว

ในปี พ.ศ. 2532 และการผลกัดนัให้รัฐสภาผา่นร่างพระราชบญัญตัิประกนัสงัคม

ในปี พ.ศ. 2533 ซึง่มีองค์กรแรงงานท่ีน�าการเคลื่อนไหว คือ สภาองค์การลกูจ้าง

สมาพนัธ์แรงงานแห่งประเทศไทย กลุ่มสหภาพแรงงานภาคเอกชน 3 กลุ่มย่าน 

และกลุม่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์

 อยา่งไรก็ตาม ส�าหรับกลุม่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ ถงึแม้วา่

จะมีความร่วมมือกบัสหภาพแรงงานภาคเอกชนท่ีอยูภ่ายใต้กลุม่สหภาพแรงงาน 

และสมาพนัธ์แรงงานแห่งประเทศไทย แตร่ะหว่างปี พ.ศ. 2531-2533 สหภาพ-

แรงงานรัฐวิสาหกิจมีการเคลือ่นไหวในประเดน็ของพนกังานรัฐวิสาหกิจ ทัง้ในเร่ือง

การปรับโครงสร้างเงินเดือนและตอ่ต้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซึง่เป็นการเคลือ่นไหว

ท่ีเป่ียมด้วยพลงัความเข้มแขง็แตโ่ดดเด่ียวตวัเองจนหมดความชอบธรรมในสายตา

ประชาชน เน่ืองจากภาพพจน์ท่ีถูกถ่ายทอดผ่านสื่อมวลชนคือการเคลื่อนไหว

ท่ีก้าวร้าว ปกป้องผลประโยชน์ของตวัเองโดยไม่น�าพาต่อความเดือดร้อนของ

ประชาชน ทัง้นี ้ประชาชนทัว่ไปยงัรู้สกึวา่รัฐวิสาหกิจหลายแหง่ประสบภาวะขาดทนุ

เพราะการบริหารงานท่ีขาดประสทิธิภาพและมีการคอรัปชัน่ โดยท่ีสหภาพแรงงาน

ไมไ่ด้มีบทบาทตอ่การแก้ปัญหาในเร่ืองนี ้

 จากภาพลกัษณ์ดงักลา่วของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ท�าให้เม่ือเกิด

รัฐประหารในวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2534 สหภาพแรงงานรัฐวิสากิจต้องตกเป็น

เหย่ือของการสร้างความชอบธรรมให้แก่การรัฐประหาร ดงัท่ีมีผู้น�าสหภาพแรงงาน
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รัฐวิสาหกิจในยคุนัน้ได้แสดงความคิดเห็นว่า “รัฐบาลเผด็จการหลงัรัฐประหาร 

23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2534 เข้าใจวา่ต้องสร้างผลงานเพ่ือความชอบธรรมของการ

รัฐประหารด้วยการยบุสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ในเวลาตอ่มาเพียงไมถ่งึ 2 เดือน 

หลงัการท�ารัฐประหาร” (สมศกัดิ์ โกศยัสขุ, 2536: 31-33)

 โดยสรุปแล้วขบวนการแรงงานในยคุรัฐประหาร 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 

ถงึก่อนรัฐประหารในปี พ.ศ. 2534 มีลกัษณะของการพฒันาสหภาพไปสูค่วามเป็น

สถาบนั และเป็นกลุ่มผลประโยชน์ (ในความหมายของ Business unionism) 

มากขึน้กว่าในยุคก่อนหน้านี ้ในขณะท่ีลกัษณะความเป็นขบวนการเคลื่อนไหว

ท่ีต่อสู้ ในประเด็นทางเศรษฐกิจและการเมืองนอกเหนือจากผลประโยชน์ของ

แรงงานมีน้อยกวา่ในยคุหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ถงึก่อนรัฐประหาร 

พ.ศ. 2519 กลา่วคือ

 1) ในด้านของการพฒันาสหภาพแรงงานไปสูค่วามเป็นสถาบนัและกลุม่

ผลประโยชน์ จะพบวา่หลงัรัฐประหาร 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ขบวนการเคลื่อนไหว

ของสหภาพแรงงานมีผู้น�าจ�านวนหนึง่ท่ีผ่านการหลอ่หลอมทางการเมืองในเวลา 

3 ปี หลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 ท่ียงัคงมีบทบาทตอ่เน่ืองในสหภาพ-

แรงงาน เช่น ไพศาล ธวชัชยันนัท์ และผู้น�าอีกหลายคนในสภาองค์การลกูจ้าง

สภาแรงงานแหง่ประเทศไทย ซึง่ในเวลาตอ่มาได้แยกตวัออกมาตัง้องค์กรน�าใหม ่

คือ สภาองค์การลกูจ้างสมาพนัธ์แรงงานแหง่ประเทศไทย สว่นอารมณ์ พงศ์พงนั 

ซึง่ถกูคมุขงัเป็นจ�าเลยในคดี 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ก็มีโอกาสผลติงานวิชาการด้าน

แรงงานในระหวา่งตดิคกุในชว่งเวลาสัน้ๆ ก่อนท่ีจะเสยีชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ในขณะท่ี

ผู้น�าแรงงานอีกส่วนหนึ่งตดัสินใจเข้าร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

ต่อสู้กบัรัฐบาลโดยใช้ก�าลงัอาวธุอยู่ในเขตป่าเขาต้องหมดบทบาทในขบวนการ

แรงงานไป

 เม่ือเปรียบเทียบกับขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาและชาวนา 

ขบวนการแรงงานถือวา่มีการพฒันาตอ่เน่ืองจากยคุหลงั 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 

ซึง่ท�าให้สหภาพแรงงานได้พฒันาสูค่วามเป็นสถาบนัของแรงงาน และเป็นตวัแทน

ผลประโยชน์ของแรงงาน อยา่งไรก็ตาม ในชว่งก่อนเกิดรัฐประหาร 23 กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ. 2534 จะพบว่าสหภาพรัฐวิสาหกิจซึ่งมีความเข้มแข็งในภาพเอกชนนัน้
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ขาดความชอบธรรมในสายตาของสื่อมวลชนและชนชัน้กลางในเมืองในการ

เคลื่อนไหวเพ่ือผลประโยชน์ของแรงงาน ทัง้ในเร่ืองการปรับค่าจ้างของพนกังาน 

และการตอ่ต้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในสายตาของสาธารณชนและสื่อมวลชน 

สหภาพแรงงานกลายเป็นกลุ่มผลประโยชน์ท่ีต่อสู้ เพ่ือสมาชิก และไม่มีความ

เช่ือมโยงกบัปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกลุม่อ่ืนๆ ซึง่ในทศันคติของผู้ ท่ี

สนบัสนนุแนวทาง SMU บางกลุม่ เรียกลกัษณะดงักลา่ววา่เป็นลทัธิสหภาพแรงงาน

ในแนวกลุม่ผลประโยชน์ (Business Unionism)

 2) ในด้านของความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม จะพบว่าในปี 

พ.ศ. 2523 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงปีแรกๆ ท่ีขบวนการแรงงานฟืน้ตวัหลงัรัฐประหาร 

6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ผู้น�าสหภาพแรงงานมีบทบาทสืบเน่ืองมาตัง้แต่ยุคก่อน

รัฐประหาร มีการน�าพามวลชนไปเคลือ่นไหวร่วมกบัขบวนการนกัศกึษาในประเดน็

ปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น การคดัค้านการขึน้ราคาน�า้มนัละน�า้ตาล และจนถึงปี 

พ.ศ. 2533 ยงัคงมีผู้น�านกัศกึษามาสนบัสนนุขบวนการแรงงานในเคลื่อนไหวเพ่ือ

แก้ไขปัญหาของแรงงาน เชน่ เร่ืองการรณรงค์ยกเลกิกฎหมายการจ้างงานชัว่คราว 

และการผลกัดนักฎหมายประกนัสงัคม

 อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับในช่วงหลัง 3 ปีหลังเหตุการณ์ 

14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 แล้ว ขบวนการสหภาพแรงงานมีบทบาทน้อยลงอยา่งมาก

ในการเคลื่อนไหวปัญหาทางสงัคมร่วมกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมอ่ืนๆ 

ไมว่า่จะเป็นขบวนการนกัศกึษา (ซึง่มีบทบาทน้อยลงอยา่งมากเชน่เดียวกนั) หรือ

ขบวนการเคลื่อนไหวขององค์กรพฒันาเอกชนท่ีมีบทบาทขึน้มาแทนท่ีขบวนการ

นกัศกึษาในการผลกัดนัประเดน็ทางสงัคม



บทที่ 3

การพฒันาไปสู่ความเป็นสหภาพแรงงาน

ที่เป็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมในปัจจุบนั
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 จากการศึกษาเก่ียวกับความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมของ

ขบวนการแรงงานไทยในอดีตพบวา่ ขบวนการแรงงานไทยมีลกัษณะบางประการ

ของความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม (SMU) ในความหมายกว้างท่ีสดุ 

ซึ่งผู้ สนับสนุนแนวคิดนีเ้ห็นร่วมกันคือ “การท่ีสหภาพแรงงานมีบทบาทในการ

เคลื่อนไหวผลกัดนัประเดน็ทางการเมืองหรือผลประโยชน์ของประชาชนควบคูก่บั

การเคลื่อนไหวเพ่ือผลประโยชน์เฉพาะของชนชัน้แรงงาน” บทบาทดงักลา่วอาจมี

มากบ้างหรือน้อยบ้างตามบริบทของสงัคมไทยท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละยคุสมยั 

ซึง่เช่ือมโยงมาสูข่บวนการแรงงานในยคุปัจจบุนั และข้อถกเถียงเก่ียวกบัการพฒันา

ไปสูค่วามเป็นสหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมท่ีจะกลา่วถึง

ตอ่ไป

3.1 การปรับตวัของสหภาพแรงงานหลังรัฐประหาร พ.ศ. 2534 ถงึปัจจุบนั

 ตลอดเวลาเกือบ 3 ทศวรรษท่ีผ่านมา มีเหตกุารณ์ทางการเมืองซึ่งส่ง

ผลกระทบต่อการพฒันาขบวนการแรงงานในยุคปัจจุบนัท่ีผู้ วิจยัเห็นว่ามีความ

ส�าคญั 2 เหตกุารณ์ คือ เหตกุารณ์รัฐประหารเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2534 

และความขดัแย้งทางการเมืองในสงัคมไทยในชว่ง พ.ศ. 2548-2557

 การเกิดรัฐประหารเม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2534 ท�าให้ขบวนการ
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แรงงานท่ีห่างเหินจากการเข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมืองมานาน ตัง้แตเ่กิด

รัฐประหาร 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ได้กลบัมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครัง้หนึง่ 

สาเหตสุ�าคญัมาจาการท่ีรัฐประหารครัง้นีส้ง่ผลกระทบโดยตรงตอ่สหภาพแรงงาน 

โดยเฉพาะสหภาพแรงงานในกิจการรัฐวิสาหกิจ เม่ือสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาตท่ีิได้

รับการแตง่ตัง้จากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแหง่ชาต ิ(รสช.) ซึง่เป็นผู้ ก่อการ

รัฐประหารได้พิจารณาผ่านร่างกฎหมาย แยกพนักงานรัฐวิสาหกิจออกจาก

พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 ซึง่มีผลให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

ทัง้หมดถกูยกเลิกไป และยงัได้ออกประกาศ รสช. ฉบบัท่ี 54 เพ่ือควบคมุ จ�ากดั

อ�านาจการตอ่รองของสหภาพแรงงานในภาคเอกชน นอกจากนี ้นายทนง โพธ์ิอา่น 

ประธานสภาองค์การลกูจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย ซึง่เคลื่อนไหวต่อต้าน

คณะรัฐประหารยงัหายตวัไปอยา่งลกึลบัเม่ือวนัท่ี 19 มิถนุายน พ.ศ. 2534 จนถงึ

ปัจจบุนั

 ภายหลงัการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเดือนเมษายน พ.ศ. 2535 

พลเอกสจิุนดา คราประยรู ผู้น�าคณะรัฐประหารขึน้ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี

โดยไม่ต้องผ่านการเลือกตัง้ แต่ได้รับการสนบัสนนุจากพรรคการเมือง 5 พรรค 

ท�าให้ประชาชนจ�านวนมากโดยเฉพาะชนชัน้กลางในเมืองใหญ่ออกมาเคลือ่นไหว

ตอ่ต้าน ขบวนการแรงงานในขณะนัน้ซึง่ประกอบด้วยสหภาพแรงงานในภาคเอกชน 

และสมาคมพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ีรวมตวัขึน้ใหมต่าม พ.ร.บ. พนกังานรัฐวิสาหกิจ

สมัพนัธ์ พ.ศ. 2534 ภายหลงัจากท่ีสหภาพแรงงานถกูยบุเลิกไป ได้เข้าร่วมกบั

องค์กรพฒันาเอกชน นกัศกึษา กลุม่วิชาชีพ และพรรคการเมืองฝ่ายค้าน (พรรค

พลงัธรรม พรรคความหวงัใหม ่และพรรคประชาธิปัตย์) น�ามวลชนเข้าร่วมชมุนมุ

ทางการเมือง เพ่ือขับไล่รัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยูร จนกระทั่งเกิด

เหตกุารณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535

 การเข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองของขบวนการแรงงานในช่วงเกิด

เหตกุารณ์ทางการเมืองพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่แรก 

ประกอบด้วยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ และกลุม่สหภาพแรงงานในภาคเอกชน

ท่ีอยูใ่นฝ่ายตอ่ต้านรัฐบาล ซึง่ขณะนัน้ถือเป็นขัว้การเมืองท่ีสนบัสนนุฝ่ายขบวนการ

ประชาธิปไตย กลุม่ท่ี 2 ประกอบด้วยผู้น�าสภาองค์การลกูจ้าง 4 แหง่ เคลื่อนไหว
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สนบัสนนุรัฐบาลซึง่ขณะนัน้ถือวา่อยูใ่นขัว้การเมืองท่ีตอ่ต้านขบวนการประชาธิปไตย 

(นภาพร อตวิานิชยพงศ์, 2536: 121-124)

 ภายหลงัเหตกุารณ์สงบลง ฝ่ายขบวนการประชาธิปไตยได้รับชยัชนะ

ในระดบัหนึง่ โดยสามารถท�าให้รัฐบาลลาออกและเกิดการเลือกตัง้ใหม ่ตลอดจน

สร้างความต่ืนตัวเร่ืองระบอบประชาธิปไตยท่ีนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการ

เลือกตัง้ หมดยคุของการแตง่ตัง้นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากผู้น�าของกองทพั และเกิด

การเคลื่อนไหวร่างรัฐธรรมนญูฉบบั พ.ศ. 2540 ซึง่ถือวา่เป็นรัฐธรรมนญูฉบบัแรก

ท่ีให้ความส�าคญักบัสทิธิเสรีภาพของประชาชนในระดบัท้องถ่ินมากท่ีสดุ ตลอดจน

การมุง่เน้นการสร้างเง่ือนไขทางการเมืองท่ีท�าให้พรรคการเมืองและรัฐบาลท่ีมาจาก

การเลือกตัง้มีความมัน่คงเข้มแข็ง

 ขบวนการแรงงานหลงัเหตกุารณ์พฤษภาทมิฬ ปี พ.ศ. 2535 มีการพฒันา

ใน 2 ด้าน คือ 1) การพฒันาความเป็นตวัแทนปกปอ้งผลประโยชน์ของแรงงาน 

และ 2) การพฒันาความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม

 1) การพฒันาความเป็นตวัแทนปกป้องผลประโยชน์ของแรงงาน

 ในช่วง 2 ทศวรรษหลงัปี พ.ศ. 2535 ขบวนการแรงงานต้องเผชิญกบั

ปัญหาท่ีท้าทายบทบาทความเป็นตวัแทนปกป้องผลประโยชน์ของแรงงานอยู่

หลายเร่ือง ได้แก่ การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 2 ครัง้ คือวิกฤต “ต้มย�ากุ้ง” ในระหวา่ง

ปี พ.ศ. 2540-2545 และหลงัวิกฤต “แฮมเบอร์เกอร์” ระหวา่งปี พ.ศ. 2551-2553 

ซึง่สง่ผลให้มีการเลกิจ้างแรงงานขนานใหญ่ เกิดรูปแบบการจ้างงานท่ีซบัซ้อนขึน้ 

และองค์ประกอบของก�าลังแรงงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในสังคมไทย 

กล่าวคือรูปแบบการจ้างแรงงานนอกระบบ เช่น ผู้ รับงานไปท�าท่ีบ้าน แรงงาน

เหมาชว่ง และการอพยพเข้ามาของแรงงานข้ามชาตจิ�านวนมหาศาล ท�าให้จ�านวน

แรงงานไทยท่ีเป็นลกูจ้างในสถานประกอบการซึ่งเป็นฐานสมาชิกของสหภาพ-

แรงงานลดน้อยลงอยา่งมาก ในขณะท่ีมีสดัสว่นของแรงงานนอกระบบและแรงงาน

ข้ามชาต ิซึง่ยากตอ่การจดัตัง้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเพ่ิมขึน้อยา่งมาก

 สหภาพแรงงานได้พัฒนาความเป็นสถาบันภายใต้รูปแบบองค์กร 

2 ลกัษณะ คือ องค์กรท่ีจดทะเบียนภายใต้กฎหมายแรงงาน และองค์กรท่ีรวมตวั
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กนัเองเพ่ือแสดงบทบาทการเป็นตวัแทนปกป้องผลประโยชน์ของแรงงานโดยไม่

จดทะเบียนตามกฎหมายแรงงาน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 1.1) องค์กรน�าที่รวมกันโดยไม่จดทะเบยีนตามกฎหมายแรงงาน

 ผลของความแตกแยกในหมูผู่้น�าแรงงาน ท�าให้มีการจดัตัง้สภาองค์การ

ลกูจ้างใหมเ่กิดขึน้เร่ือยๆ จาก 4 สภาองค์การลกูจ้างในระหวา่งปี พ.ศ. 2527-2534 

เป็น 15 สภาในปัจจบุนั ในขณะท่ีสภาองค์การลกูจ้างซึง่เป็นองค์กรน�าระดบัชาติ

ไม่สามารถแสดงบทบาทเป็นตวัแทนปกป้องผลประโยชน์ของแรงงานได้อย่าง

แท้จริง สหภาพแรงงานในสงักดัของสภาองค์การลกูจ้างเหลา่นี ้จงึได้มีการวมตวั

กนัในรูปแบบอ่ืนๆ โดยการจดัตัง้เครือข่ายการประสานงานขึน้มาใหม่ กล่าวคือ 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ มีการรวมตวักนัเป็นกลุม่สหภาพรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ 

(ซึง่ในเวลาต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น สมาพนัธ์รัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์) ท่ีมีความเข้มแข็ง

ในการต่อสู้ เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกมากกว่าสภาองค์การลกูจ้างทกุ

องค์กร สว่นสหภาพแรงงานในภาคเอกชนมีการรวมกลุม่กนัในเขตพืน้ท่ีอตุสาหกรรม 

เป็นกลุม่สหภาพแรงงาน โดยปัจจบุนัมี 4 กลุม่ ซึง่มีบทบาทในขบวนการแรงงาน 

(ดตูารางท่ี 1)

 

ตารางที่ 1 องค์กรแรงงานที่รวมตวักันเอง

โดยไม่จดทะเบยีนจดัตัง้ตามกฎหมายแรงงาน

องค์กร
ปีที่ก่อตัง้ 

(พ.ศ.)

ระดบัของการเป็น

ตวัแทนแรงงาน

1. สมาพนัธ์แรงงาน

รัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์
2523 ระดบัชาติ

2. กลุม่สหภาพแรงงาน

ยา่นรังสติและใกล้เคียง
2519 เขตยา่นอตุสาหกรรม

3. กลุม่สหภาพแรงงาน

ยา่นอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่
2524 เขตยา่นอตุสาหกรรม
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4. กลุม่สหภาพแรงงาน

ภาคตะวนัออก
2526 เขตยา่นอตุสาหกรรม

5. กลุม่ผู้ ใช้แรงงาน

สระบรีุและใกล้เคียง
2539 เขตยา่นอตุสาหกรรม

6. คณะกรรมการ

สมานฉนัท์แรงงานไทย
2544 ระดบัชาติ

7. องค์การแรงงาน

แหง่ประเทศไทย
2545

ระดบัชาติ 

(7 สภาองค์การลกูจ้าง)

ที่มา : นภาพร อตวิานิชยพงศ์, 2558: 12-13

 ในชว่งหลงัวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 การปรับเปลีย่นรูปแบบขององค์กร

น�าของสหภาพแรงงานในระดบัชาติท่ีมีความส�าคญัคือ การจดัตัง้คณะกรรมการ

สมานฉนัท์แรงงานไทย (คสรท.) ในปี พ.ศ. 2544 ซึง่เป็นความท่ีพยายามจะรวมตวั

กนัขององค์กรน�าของสหภาพแรงงานและองค์กรสนบัสนนุ ได้แก่ องค์กรพฒันา

เอกชนท่ีท�างานกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นแรงงานในระบบและนอกระบบ โดยใน

ยคุก่อตัง้ คสรท. มีสมาชิก 29 องค์กร ซึง่ประกอบด้วย สภาองค์การลกูจ้าง 2 แหง่ 

คือ สภาองค์การลกูจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย และสภาองค์การลกูจ้าง-

สมาพนัธ์แรงงานแห่งประเทศไทย สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ สหพนัธ์

แรงงาน 10 แห่ง กลุม่สหภาพแรงงาน 6 กลุม่ ศนูย์ประสานงานกรรมกร 1 แห่ง 

และองค์กรพฒันาเอกชน 9 แหง่

 ส�าหรับองค์กรสมาชิกของคณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทยในยคุ

ก่อตัง้ (พ.ศ. 2544) มีดงันี ้คือ

 1. สภาองค์การลกูจ้างสภาแรงงานแหง่ประเทศไทย

 2. สภาองค์การลกูจ้างสมาพนัธ์แรงงานแหง่ประเทศไทย

 3. สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์

 4. สหพนัธ์แรงงานอตุสาหกรรมสิง่ทอการตดัเยบ็เสือ้ผ้า และผลติภณัฑ์ 
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 แหง่ประเทศไทย

 5. สหพนัธ์แรงงานการขนสง่แหง่ประเทศไทย

 6. สหพนัธ์แรงงานกระดาษและการพิมพ์แหง่ประเทศไทย

 7. สหพนัธ์แรงงานธนาคารและการเงินแหง่ประเทศไทย

 8. สหพนัธ์แรงงานเคร่ืองใช้ไฟฟา้และอิเลก็ทรอนิกส์แหง่ประเทศไทย

 9. สหพนัธ์แรงงานยานยนต์แหง่ประเทศไทย

 10. สหพนัธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภณัฑ์แหง่ประเทศไทย

 11. สหพนัธ์แรงงานโลหะแหง่ประเทศไทย

 12. สหพนัธ์แรงงานธรุกิจโรงแรมและบริการภเูก็ต

 13. สหพนัธ์แรงงานอาหารและเคร่ืองด่ืมแหง่ประเทศไทย

 14. กลุม่สหภาพแรงงานยา่นอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่

 15. กลุม่สหภาพแรงงานยา่นพระประแดง สขุสวสัดิ์ และราษฎร์บรูณะ

 16. กลุม่สหภาพแรงงานยา่นรังสติและใกล้เคียง

 17. กลุม่สหภาพแรงงานภาคตะวนัออก

 18. กลุม่ผู้ ใช้แรงงานยา่นสระบรีุและใกล้เคียง

 19. กลุม่บรูณาการแรงงานสตรี

 20. สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ ป่วยโรคจากการท�างานและสิ่งแวดล้อมแห่ง 

 ประเทศไทย

 21. ศนูย์ประสานงานกรรมกร

 22. ศนูย์บริการข้อมลูและฝึกอบรมแรงงาน

 23. ศนูย์ศกึษาและพฒันาผู้ รับงานไปท�าท่ีบ้าน

 24. ศนูย์คุ้มครองสทิธิด้านเอดส์

 25. โครงการรณรงค์เพ่ือแรงงานไทย

 26. มลูนิธิพิพิธภณัฑ์แรงงานไทย

 27. มลูนิธิเพ่ือนหญิง

 28. มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั

 29. มลูนิธิไพศาล ธวชัชยันนัท์
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 ในระยะแรก คณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย (คสรท.) ซึง่จดัตัง้ขึน้

โดยไมไ่ด้จดทะเบียนภายใต้กฎหมายแรงงาน มีบทบาทในการเคลื่อนไหวปัญหา

แรงงานเป็นท่ียอมรับจากรัฐบาลและได้รับความสนในจากสื่อมวลชนต่างๆ 

มากกวา่การเคลือ่นไหวของสภาองค์การลกูจ้างซึง่ได้รับการรับรองอยา่งเป็นทางการ

จากรัฐภายใต้กฎหมายแรงงาน ในเวลาต่อมา สภาองค์การลูกจ้างทัง้ 2 แห่ง

ได้ถอนตวัจาก คสรท. แต่มีองค์กรสมาชิกท่ีเข้ามาแทนท่ี คือ เครือข่ายแรงงาน

นอกระบบ สมาคมแรงงานไทยในฮ่องกง และองค์การพฒันาเอกชนท่ีท�างานกบั

แรงงานข้ามชาติ

 คสรท. ได้ขยายบทบาทในการเป็นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ของ

แรงงาน โดยบรรจปุระเดน็เก่ียวกบัสทิธิและสวสัดิการของแรงงานนอกระบบและ

แรงงานข้ามชาติเข้าไปในการรณรงค์เคลื่อนไหวในการย่ืนข้อเรียกร้องตอ่รัฐบาล

ในวนักรรมกรสากล และได้ร่วมกบัสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์เคลือ่นไหว

ร่วมกบัแรงงานข้ามชาตใินวนัแรงงานข้ามชาตสิากลตัง้แต ่พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา 

(นภาพร อตวิานิชยพงศ์, 2560: 35-36)

 การผลกัดนัให้ คสรท. มีบทบาทเป็นตวัแทนปกป้องผลประโยชน์ของ

แรงงานอยา่งแท้จริง ได้รับการกระตุ้นจากปัญญาชนท่ีสนบัสนนุขบวนการแรงงาน

ไทย ซึง่ผู้ ท่ีมีบทบาทเดน่ คือ ศกัดินา ฉตัรกลุ ณ อยธุยา ท่ีพยายามผลกัดนัให้มี

การปรับโครงสร้างองค์กร และการเก็บค่าบ�ารุงสมาชิกสมาชิกของ คสรท. ใหม ่

โดยให้สหภาพแรงงานสามารถเข้าเป็นสมาชิก คสรท. โดยตรง เพ่ือให้เกิดความ

เช่ือมโยงระหวา่งคนงานกบั คสรท. และจะผลกัดนัให้สหภาพแรงงานท่ีเป็นสมาชิก 

คสรท. เก็บค่าบ�ารุงสมาชิกในอตัรา 1% ของค่าจ้างโดยสหภาพแรงงานต้องส่ง

รายได้ 25% จากคา่บ�ารุงให้แก่ คสรท. ซึง่จะมีการจดัสรรรายได้นีอ้อกเป็น 5 สว่น 

คือ 1) เพ่ือการบริหารและท�ากิจกรรมของ คสรท. เอง 2) ส่งให้สหพนัธ์แรงงาน 

3) สง่ให้กลุม่สหภาพแรงงานท่ีเป็นสมาชิก คสรท. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดแูลสมาชิก

ท่ีเป็นสหภาพแรงงาน 4) สง่เป็นคา่สมาชิกองค์กรระหวา่งประเทศ และ 5 ) สนบัสนนุ

พิพิธภณัฑ์แรงงานไทย เพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางการศกึษาและวฒันธรรมของ

ขบวนการแรงงานไทย (ศกัดนิา ฉตัรกลุ ณ อยธุยา, 2555: 7-111) อยา่งไรก็ตาม 

แนวคดิดงักลา่วไมไ่ด้มีการปฏิบตัจิริง แม้วา่จะสามารถผลกัดนัให้เป็นมตขิอง คสรท. 
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ในการประชมุใหญ่ ปี พ.ศ. 2552 ก็ตาม

 1.2) การขยายบทบาทความเป็นตวัแทนแรงงานของสภาองค์การ

ลูกจ้าง

 ในขณะท่ีการแสดงบทบาทความเป็นตวัแทนแรงงานของ คสรท. กระท�า

โดยการขยายการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานจากสมาชิกท่ีเป็น

แรงงานไทย ไปสู่แรงงานข้ามชาติท่ีกลายเป็นองค์ประกอบท่ีส�าคญัของแรงงาน

ไทย เป็นการแสดงออกในรูปแบบของการณรงค์ ผลกัดนันโยบายระดบัประเทศ 

ผา่นการเคลือ่นไหวในวนัแรงงานข้ามชาตสิากล และการรณรงค์ในชว่งการหาเสยีง

เลือกตัง้ของพรรคการเมืองต่างๆ เช่น ช่วงการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในปี พ.ศ. 2547 (นภาพร อตวิานิชยพงศ์, 2560: 33) สภาองค์การลกูจ้าง 3 แหง่ 

คือ สภาองค์การลกูจ้างสภาแรงงานแหง่ประเทศไทย สภาองค์การลกูจ้างสมาพนัธ์

แรงงานแหง่ประเทศไทย และสภาองค์การลกูจ้างสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ก็ได้จดัตัง้ศนูย์ทรัพยากรแรงงานข้ามชาตขิึน้ โดยได้รับงบประมาณสนบัสนนุจาก

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) สภาองค์การลกูจ้างเหล่านีไ้ด้มีนโยบาย

ให้สหภาพแรงงานในสงักดัเปิดรับแรงงานข้ามชาติเข้ามาเป็นสมาชิก ซึ่งท�าให้

เกิดผลดีต่อแรงงานข้ามชาติและสหภาพแรงงานเอง กล่าวคือ แรงงานข้ามชาติ

ได้รับผลประโยชน์จากการท่ีสหภาพแรงงานเข้ามาปกปอ้งสิทธิและผลประโยชน์

ของแรงงานข้ามชาตติลอดจนได้เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับสวสัดกิารจากสหภาพ-

แรงงานในฐานะสมาชิกสหภาพแรงงาน ในขณะเดียวกนัสหภาพแรงงานก็ได้รับ

ผลประโยชน์จากการท่ีสามารถคงอ�านาจตอ่รองกบันายจ้างในสถานประกอบการ

ไว้ได้ตอ่ไป จากการท่ีมีคนงานในสถานประกอบการซึง่เป็นแรงงานไทยและแรงงาน

ข้ามชาติเข้ามาเป็นสมาชิก จากการศกึษาพบวา่ สถานประกอบการท่ีมีสหภาพ-

แรงงานบางแหง่มีจ�านวนสมาชิกท่ีเป็นแรงงานข้ามชาตมิากกวา่แรงงานไทย หรือ

มีอตัราสว่นแรงงานข้ามชาตติอ่แรงงานทัง้หมดในสถานประกอบการท่ีเป็นสมาชิก

สหภาพแรงงานมากกว่าอตัราสว่นของแรงงานไทยท่ีเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 

(เพ่ิงอ้าง: 22, 31-32)
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 2) การพฒันาความเป็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม

 เหตกุารณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 ได้สร้างสถานการณ์ท่ีท�าให้สหภาพ-

แรงงานในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนกลบัมามีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมือง

อีกครัง้หนึง่ร่วมกบัขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมอ่ืนๆ ได้แก่ นกัศกึษา องค์การ

พฒันาเอกชน กลุม่วิชาชีพ รวมถงึพรรคการเมืองฝ่ายค้านท่ีตอ่ต้านการยดึอ�านาจ

ทางการเมืองของกองทพั หลงัเหตกุารณ์พฤษภาทมิฬ ขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สงัคมในประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคญัเกิดขึน้ ได้ปรากฏสิ่งท่ีเรียกว่า 

“ภาคประชาสังคม” เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายของประชาชนท่ีได้รับความ

เดือดร้อนจากปัญหาสังคม ซึ่งส่วนใหญ่สืบเน่ืองมาจากการพัฒนาทุนนิยม

อตุสาหกรรม เครือข่ายเหลา่นีมี้ลกัษณะบางประการท่ีสอดคล้องกบัแนวคิดทาง

ทฤษฎีของส�านกัขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแบบใหม ่(New social movement)

 ในชว่งระหวา่งปลายทศวรรษท่ี 2530 ถงึต้นทศวรรษท่ี 2540 เครือขา่ย

ภาคประชาชนท่ีคอ่นข้างมีบทบาทเป็นรู้จกัในสงัคมไทยคือ สมชัชาคนจน ซึง่รวม

เอากลุม่คนในภาคชนบทท่ีมีปัญหาจากผลกระทบของการพฒันาของรัฐ การสร้าง

เข่ือนปากมลูในภาคอีสาน โรงไฟฟา้พลงังานขยะในจงัหวดัเชียงใหม ่ปัญหาของ

กลุม่ประมงขนาดเลก็ในภาคใต้ ในสว่นของแรงงาน ไมมี่สหภาพแรงงานเข้าร่วม

ขบวนการเคลือ่นไหวของสมชัชาคนจน แตมี่เครือขา่ยผู้ป่วยด้วยโรคจากการท�างาน 

ซึง่น�าโดยนางสมบญุ ศรีค�าดอกแค อดีตผู้น�าสหภาพแรงงานท่ีต้องออกจากงาน

เน่ืองจากป่วยด้วยโรคปอดจากฝุ่ นฝ้ายในโรงงานเข้าร่วมเป็นเครือข่ายหนึ่งใน

สมชัชาคนจน

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งสหภาพแรงงานกบัขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม 

อ่ืนๆ ในชว่งนีไ้มมี่ความชดัเจน ยกเว้นประเดน็การรณรงค์บางประเดน็ท่ีมีลกัษณะ

ครอบคลมุผลประโยชน์และสวสัดกิารระยะยาวของแรงงาน เชน่ การจดัตัง้สถาบนั

สขุภาพและความปลอดภยัในการท�างาน การเคลือ่นไหวให้แรงงานหญิงลาคลอด

โดยได้รับคา่จ้างเต็ม 90 วนั ซึง่มีองค์กรพฒันาเอกชนท่ีเก่ียวข้องและนกัวิชาการ

เข้ามาให้ความสนบัสนนุ และมีการร่วมกนัจดัท�าร่างรัฐธรรมนญูฉบบั พ.ศ. 2540 

 ในปี พ.ศ. 2544 สงัคมไทยได้เกิดปรากฏการณ์ “ไทยรักไทย” กลา่วคือ 

ก่อนการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทัว่ประเทศครัง้แรกภายใต้รัฐธรรมนญู 
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พ.ศ. 2540 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 พรรคไทยรักไทยซึ่งมีทกัษิณ ชินวตัร 

เป็นหวัหน้าพรรคได้ปฏิวตัิวฒันธรรมการหาเสียงของพรรคการเมืองไทย ด้วยการ

รณรงค์โฆษณานโยบายท่ีเป็นรูปธรรมของพรรคซึง่สว่นใหญ่ให้ประโยชน์แก่คนจน

ในชนบทและในเมือง หรือท่ีเรียกว่า “นโยบายประชานิยม” แต่ยงัไม่มีนโยบาย

ท่ีเอือ้ประโยชน์โดยตรงต่อแรงงาน หลงัการเลือกตัง้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร 

พรรคไทยรักไทยได้ท่ีนัง่ในสภาผู้แทนราษฎร 256 ท่ีนัง่จาก 500 ท่ีนัง่ ได้จดัตัง้

รัฐบาลผสมร่วมกบัพรรคการเมืองอีก 2 พรรค และตอ่มาในการเลอืกตัง้เม่ือวนัท่ี 6 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตัง้ได้สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรเพ่ิมขึน้มากกวา่เดิมเป็น 377 ท่ีนัง่ จากทัง้หมด 500 ท่ีนัง่ สามารถจดัตัง้

รัฐบาลพรรคเดียวได้ส�าเร็จเป็นครัง้แรกในประเทศไทย

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายของรัฐบาลทกัษิณ (1) ก่อนปี พ.ศ. 2548 

ภาพพจน์ของทักษิณ ชินวัตร ตกต�่าลงอย่างมากในสายตาของนักวิชาการ 

สื่อมวลชน และชนชัน้กลางในเมือง จนน�ามาสู่การเคลื่อนไหวต่อต้านครัง้ใหญ่

ในชว่งปี พ.ศ. 2548 – ก่อนเหตกุารณ์รัฐประหาร 19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ภายใต้

การน�าของกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย ก่อนท่ีจะเกิดขบวนการ

เคลื่อนไหวทางการเมือง ซึง่แบง่ออกเป็น 2 ขัว้ในสงัคมไทยในเวลาตอ่มาอีกเกือบ 

1 ทศวรรษ นบัตัง้แตห่ลงัรัฐประหาร พ.ศ. 2549 จนถงึรัฐประหาร พ.ศ. 2557

 ในสว่นของสหภาพแรงงาน การเข้าร่วมขบวนการเคลือ่นไหวทางการเมือง

ตัง้แตช่ว่งต้นปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา พบวา่ขบวนการแรงงานได้แบง่ออกเป็น 2 

ขัว้ เช่นเดียวกบักลุ่มกดดนัทางการเมืองในสงัคมไทยขณะนัน้ซึง่แสดงออกด้วย

สญัลกัษณ์สีเสือ้ คือ “เสือ้เหลือง” (ฝ่ายตอ่ต้านรัฐบาลทกัษิณ ชินวตัร และ/หรือ

สนบัสนนุการท�ารัฐประหาร) และฝ่าย “เสือ้แดง” (ฝ่ายสนบัสนนุรัฐบาล และ/หรือ 

ตอ่ต้านการรัฐประหาร)

 สหภาพแรงงานภายใต้สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ได้เข้าร่วม

สนบัสนุนกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล

ทกัษิณ ชินวตัร ตัง้แต่ก่อนเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 และต่อมา

ได้เข้าร่วมกบัคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น

ประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ (กปปส.) ในช่วง
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ปลายปี พ.ศ. 2556 จนถงึรัฐประหาร 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ชมุนมุขบัไลรั่ฐบาล

นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีท่ีถกูฝ่ายเสือ้เหลอืงมองวา่เป็นผู้สบืทอด 

“ระบอบทกัษิณ”

 องค์กรน�าของสหภาพแรงงานอีกแห่ง คือคณะกรรมการสมานฉันท์

แรงงานไทย (คสรท.) ได้เข้าร่วมกับกลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย

ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพ่ือ “โคน่ล้มระบอบทกัษิณ” เชน่เดียวกนั แตเ่ม่ือ

เกิดรัฐประหารในปี พ.ศ. 2549 คสรท. ได้ประกาศจดุยืนไม่เห็นด้วยกบัการท�า

รัฐประหาร เพราะไม่ใช่วิถีทางแห่งประชาธิปไตย และไม่เป็นท่ียอมรับของนานา

อารยะประเทศ โดยมีข้อเรียกร้อง 7 ข้อ ให้คณะรัฐประหารยตุกิารลดิรอนเสรีภาพ

ของประชาชน การควบคมุสือ่มวลชน ให้มีการปฏิรูปการเมืองโดยเปิดให้ประชาชน

มีสว่นร่วมเพ่ือให้มีการเลอืกตัง้ใหมโ่ดยเร็วท่ีสดุ (นภาพร อตวิานิชยพงศ์, 2558: 25) 

ตอ่มาในชว่งปลายปี พ.ศ. 2556 คสรท. ได้เข้าร่วมกบั กปปส. ชมุนมุตอ่ต้านรัฐบาล

ย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร เช่นเดียวกบัสมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ ทัง้นีผู้้ วิจยั

มีข้อสงัเกตว่า รัฐบาลย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร เป็นรัฐบาลเดียวท่ีมีการหาเสียงในช่วง

การเลือกตัง้ในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงานโดยตรง ได้แก่ การปรับคา่จ้างขัน้ต�่า

จากวนัละ 215 บาทในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นวนัละ 300 บาท ทัว่ประเทศ 

และได้มีการประกาศใช้จริงเม่ือได้เป็นรัฐบาลหลงัการเลอืกตัง้ทัว่ไปในปี พ.ศ. 2554 

แม้วา่จะลา่ช้ากวา่ท่ีก�าหนดไว้เดมิและไมส่ามารถประกาศใช้ได้พร้อมกนัทัว่ประเทศ

 อีกขัว้หนึ่งของสหภาพแรงงาน คือฝ่ายท่ีเข้าร่วมการเคลื่อนไหวทาง 

การเมืองกบัคนเสือ้แดง ถือเป็นสหภาพแรงงานสว่นน้อยในขบวนการแรงงานไทย

ซึง่รวมกลุม่กนัในระดบัของสหพนัธ์แรงงาน 1 แหง่ และกลุม่สหภาพแรงงาน 1 แหง่ 

อยา่งไรก็ตามมีสภาองค์การลกูจ้าง และกลุม่สหภาพแรงงานบางแหง่ท่ีแม้จะไมไ่ด้

เข้าร่วมกบัฝ่ายเสือ้แดง แตก็่ไมเ่ข้าร่วมกบัฝ่ายเสือ้เหลอืงในการเคลือ่นไหวตอ่ต้าน

รัฐบาล และไมเ่หน็ด้วยกบัการท�ารัฐประหาร (เพ่ิงอ้าง: 45-52)

 ทัง้นีใ้นช่วงประมาณ 1 ทศวรรษท่ีเกิดวิกฤติการณ์ทางการเมืองใน

ประเทศไทย นอกจากการเข้าร่วมการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้ว ยงัมีสหภาพ-

แรงงานบางสว่นได้เข้าร่วมสนบัสนนุการเคลือ่นไหวของชาวบ้านในชนบท กลา่วคือ 

ในปี พ.ศ. 2556 มีการเคลื่อนไหวของประชาชนท่ีใช้ช่ือวา่เครือขา่ย P-move ท่ีมา
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ชมุนมุอยู่ข้างกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือทวงถามการด�าเนินการแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในชนบทรวม 10 กรณี ผู้น�าของคณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย 

(คสรท.) ได้ไปให้ก�าลงัใจพร้อมมอบอาหารสนบัสนนุการชมุนมุ นอกจากนีย้งัได้

สง่ผู้แทนสหภาพแรงงานในกลุม่ผู้ ใช้แรงงานอยธุยาและใกล้เคียง และสมาพนัธ์

แรงงานเคร่ืองใช้อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์แห่งประเทศไทย (TEAM) เป็นตวัแทน 

คสรท. เข้าร่วมการเดนิรณรงค์เพ่ือตอ่ต้านโครงการสร้างเข่ือนแมว่งก์ในเขตอทุยาน

แหง่ชาตแิมว่งก์ จงัหวดันครสรรค์ (เพ่ิงอ้าง: 36)

 จากการศึกษาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าขบวนการเคลื่อนไหวของ

สหภาพแรงงานหลงัรัฐประหาร พ.ศ. 2534 ถงึปัจจบุนัมีลกัษณะท่ีส�าคญั คือ

 1) ความหลากหลายขององค์กรน�า

 การเผชิญกบัวิกฤตเศรษฐกิจ 2 ครัง้ในปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2551 

ท�าให้สหภาพแรงงานต้องเผชิญกบัความท้าทายในการรักษาบทบาทความเป็น

ตวัแทนของชนชัน้แรงงานจากปัญหาของการปิดโรงงานเลิกจ้างแรงงานจ�านวน

มากและการยบุเลิกสหภาพแรงงาน แตจ่ากสภาพความเป็นจริงท่ีขาดองค์กรน�า

ในระดบัชาติท่ีสามารถรวมศนูย์การน�า ท�าให้องค์กรสหภาพแรงงานต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรน�าเพ่ือแสดงบทบาทความเป็นตวัแทนของแรงงาน

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ การเคลือ่นไหวรณรงค์ในประเดน็นโยบายระดบัชาตไิมไ่ด้

น�าโดยสภาองค์การลกูจ้างท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ตามกฎหมาย แตมี่การรวมตวักนัใน

รูปแบบขององค์กรประสานงาน เชน่ คณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย (คสรท.) 

ซึง่ในเวลาตอ่มามีการผลกัดนัจากปัญญาชนท่ีสนบัสนนุขบวนการแรงงานท่ีจะให้

คสรท.มีลกัษณะเป็นองค์กรน�าท่ีมีการรวมศนูย์มากขึน้โดยการเก็บคา่บ�ารุงสมาชิก

และน�ารายได้ไปใช้ในการบริหารงาน ตลอดจนการสนบัสนนุองค์กรสมาชิก ปรากฏ

วา่ความพยายามดงักลา่วไมป่ระสบความส�าเร็จ ซึง่อาจเน่ืองมาจากการพึง่ตนเอง

จากการสนบัสนนุด้านการเงินจากสมาชิกยงัไมใ่ช่วฒันธรรมของสหภาพแรงงาน

ไทย โดยเฉพาะสหภาพแรงงานในภาคเอกชน ท�าให้การผลกัดนัในเร่ืองนีไ้มไ่ด้รับ

การปฏิบตัิ

 ในระดบัพืน้ท่ีอตุสาหกรรม มีการจดัตัง้กลุม่สหภาพแรงงานมากขึน้เพ่ือ
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ท�าหน้าท่ีเป็นตวัแทนผลประโยชน์ของแรงงานนอกเหนือไปจากการจดทะเบียน

จดัตัง้สหพนัธ์แรงงานตามกฎหมาย โดยท่ีในภาครัฐวิสาหกิจ กลุม่สหภาพแรงงาน

ท่ีเข็มแข็ง ได้แก่ สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ท่ีมีบทบาทเทียบเท่ากับ

องค์กรน�าในระดบัชาต ิเน่ืองจากมีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเกือบทัง้หมดในประเทศ

เป็นสมาชิกในสงักดั

 2) การขยายบทบาทความเป็นตวัแทนชนชัน้แรงงาน

 รูปแบบการจ้างงานท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ ได้แก่ การจ้างงาน

ผู้ รับงานไปท�าท่ีบ้าน และการจ้างงานในระบบเหมาคา่แรงงาน และองค์ประกอบ

ของก�าลงัแรงงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป กลา่วคือ การมีแรงงานข้ามชาติและแรงงาน

นอกระบบจ�านวนมหาศาล ท�าให้สหภาพแรงงานซึง่มีสดัสว่นสมาชิกท่ีเป็นแรงงาน

ซึง่เป็นลกูจ้างประจ�าในระบบสถานประกอบการน้อยมากอยูแ่ล้วกลบัมีฐานสมาชิก

น้อยลงไปอีก สหภาพแรงงานในระดบัสถานประกอบการจงึมีความจ�าเป็นท่ีต้อง

ขยายการจดัตัง้ไปสูแ่รงงานข้ามชาต ิในขณะท่ีองค์กรน�าในระดบัชาตทิัง้สภาองค์การ

ลกูตา่งๆ และ คสรท. ต้องขยายข้อเรียกร้องของตนเองให้ครอบคลมุประเดน็สทิธิ

และสวสัดิการของแรงงานข้ามชาติและแรงงานนอกระบบ เพ่ือรักษาสถานภาพ

ของการเป็นองค์กรน�าของแรงงานให้คงอยูต่อ่ไป

 3) ความเป็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม

 ชว่งหลงัรัฐประหาร พ.ศ. 2534 จนถงึปัจจบุนั บทบาทของสหภาพแรงงาน

ในการเข้าร่วมขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมในประเดน็ท่ีนอกเหนือจากผลประโยชน์

เฉพาะเร่ืองของแรงงานสว่นใหญ่ คือการเข้าร่วมการเคลือ่นไหวทางการเมือง ทัง้นี ้

เน่ืองจากในชว่งเวลากวา่ 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา สงัคมไทยมีเหตกุารณ์ทางการเมือง

ท่ีส�าคญัเกิดขึน้หลายครัง้ ได้แก่ รัฐประหาร พ.ศ. 2534 ซึง่ท�าให้เกิดเหตกุารณ์

พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 การเกิดพรรคไทยรักไทยและรัฐประหาร พ.ศ. 2549 

ท่ีน�ามาสูค่วามขดัแย้งทางการเมืองในสงัคมไทยเป็นเวลายาวนานกวา่ 1 ทศวรรษ 

และยงัคงมีผลสืบเน่ืองจนถึงปัจจบุนั จนถึงการเกิดรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 

การเข้าร่วมการเคลือ่นไหวทางเมืองของสหภาพแรงงานเป็นไปในลกัษณะของการ
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ร่วมสนบัสนนุองค์กรท่ีเป็นแกนน�าของการเคลื่อนไหว เช่น การสนบัสนนุพรรค 

การเมืองฝ่ายค้านและกลุม่ชนชัน้กลางในเหตกุารณ์พฤษภาทมิฬ ปี พ.ศ. 2535 

การสนบัสนนุพนัธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย หรือ กปปส. และองค์กรน�าของ

คนเสือ้แดงในเหตกุารณ์ความขดัแย้งทางการเมืองในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2548-

2557 น�ามาซึ่งความแตกแยกมากย่ิงขึน้ในหมู่ผู้น�าของขบวนการแรงงานไทย 

(นภาพร อตวิานิชยพงศ์, 2558: 58-59)

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงนีมี้การรวมกลุ่มของเครือข่ายภาคประชาชนใน

ชนบท ซึง่มีบทบาทส�าคญัท่ีขบวนการแรงงานได้เข้าไปมีสว่นร่วมสนบัสนนุอยูบ้่าง 

คือ การเกิดขึน้ของสมชัชาคนจนในช่วงปลายทศวรรษท่ี 2530 ท่ีสหภาพแรงงาน

ไมไ่ด้เข้าไปมีบทบาทโดยตรง แตมี่เครือขา่ยของแรงงานซึง่เป็นอดีตผู้น�าสหภาพ-

แรงงานเข้าร่วมอยูด้่วย และการเกิดขึน้ของเครือขา่ย P-Move ในชว่งกลางทศวรรษ

ท่ี 2550 ซึง่มีสหภาพแรงงานเข้าไปร่วมสนบัสนนุการเคลื่อนไหวในบางครัง้

3.2 การพัฒนาไปสู่สหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม

 ส�าหรับการพฒันาไปสู่ความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมของ

สหภาพแรงงานในปัจจบุนั มีข้อค้นพบท่ีได้จากการสงัเคราะห์ความคิดของผู้น�า

สหภาพแรงงานรุ่นอาวโุสและรุ่นใหม ่นกัวิชาการ และนกัเคลือ่นไหวทางสงัคมดงันี ้

คือ

 3.2.1 ความเข้าใจเร่ืองสหภาพแรงงานที่มีความเป็นขบวนการ

เคล่ือนไหวทางสังคม

 ในการศกึษาเก่ียวกบัสหภาพแรงงานในประเทศไทย มีนกัวิชาการไทย 

2 คนท่ีน�าแนวคิด SMU มาใช้คือ นภาพร อติวานิชยพงศ์ และศกัดินา ฉัตรกุล 

ณ อยุธยา ซึ่งในปัจจุบนัยังไม่พบว่ามีงานของนักวิชาการต่างประเทศคนใดท่ี

น�าแนวคดิ SMU มาเป็นกรอบแนวคดิในการศกึษาขบวนการแรงงานไทย

 นภาพร อติวานิชยพงศ์ ได้น�าแนวคิด SMU มาใช้ศกึษาลทัธิสหภาพ-

แรงงานในประเทศไทยเป็นครัง้แรกในงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเธอ 

โดยศึกษาเก่ียวกับบทบาทของสหภาพแรงงานในระหว่างปี พ.ศ. 2515-2545 
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(Napaporn Ativanichayapong, 2002) ซึง่ตอ่มาได้มีการน�ามาเขียนเป็นบทความ

ภาษาองักฤษในช่ือ “Social Movement Unionism and Economic Unionism in 

Thailand” เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2545 และได้มีการพิมพ์เผยแพร่เป็นบทความ

ภาษาไทย ในช่ือ “สหภาพแรงงานกบัการเป็นขบวนการทางสงัคม” (นภาพร อตวิา- 

นิชยพงศ์, 2547) โดยบทความภาษาไทยนีไ้ด้มีการน�าเสนอในเวทีการสมัมนา

ทางวิชาการประจ�าปีของศนูย์ศกึษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ณ ห้องประชมุ

ศนูย์สารนิเทศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

 ในชว่งแรกท่ีมีการท�าแนวคดิ SMU มาใช้ในการศกึษาขบวนการแรงงาน

ไทย ทัง้นักวิชาการแรงงานและผู้น�าสหภาพแรงงานยงัไม่ได้ให้ความสนใจต่อ

แนวคิดนีม้ากนกั ยกเว้นศกัดนิา ฉตัรกลุ ณ อยธุยา ซึง่ได้ศกึษาแนวคดิ SMU จาก

ประสบการณ์ของตา่งประเทศและเหน็วา่ SMU นา่จะเป็นทางออกของขบวนการ

สหภาพแรงงานในปัจจุบนัในการน�าเสนอแนวทางใหม่ในการสร้างขบวนการ

ให้เข้มแข็ง (ศกัดินา ฉตัรกลุ ณ อยธุยา, 2555: 7-116 ถงึ 7-121) มีข้อสงัเกตวา่

ความคดิของผู้วิจยัในขณะนัน้ (พ.ศ. 2546) สอดคล้องกบัความเหน็ของอิงกีแมน

ในอีกสิบกว่าปีต่อมา ในประเด็นท่ีว่า การท่ีสหภาพแรงงานปรับตวัไปสู่การเป็น

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมท่ีเอาใจใส่ต่อความเดือดร้อนของคนกลุ่มอ่ืนๆ 

ไม่เฉพาะแต่ผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงานอาจจะไม่ท�าให้ขบวนการ

แรงงานได้รับการสนบัสนนุจากชนชัน้กลางหรือสื่อมวลชนในทนัที แต่ผลท่ีได้รับ

น่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีจะน�าไปสูก่ารสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการ

เคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานในระยะยาวมากกวา่ (เพ่ิงอ้าง: 152-153)

 อยา่งไรก็ตาม ในเวลาตอ่มา แนวคดิ SMU เร่ิมได้รับความสนใจจากผู้น�า

แรงงานมากขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ท่ีซึง่มีการท�ากิจกรรมขององค์กรพฒันาเอกชน 

ซึง่โครงการพฒันาผู้น�าแรงงานเพ่ือคณุภาพชีวิตและสงัคม มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั 

ได้มีการเผยแพร่แนวคิด SMU ในการจดัอบรมผู้น�าสหภาพแรงงาน และการจดั

สมัมนาเชิงปฏิบตักิารถอดบทเรียนผู้น�าแรงงาน 3 รุ่น

 นอกจากนีใ้นงานศกึษาลา่สดุของผู้วิจยั ได้มีการน�าแนวคดิ SMU ไปใช้

ในการวิเคราะห์บทบาทของสหภาพแรงงานไทยกับการปกป้องสิทธิแรงงาน
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ข้ามชาต ิซึง่ถือเป็นการขยายบทบาทของสหภาพแรงงานในการเป็นตวัแทนชนชัน้

แรงงาน จากท่ีเคยมีบทบาทเฉพาะกับแรงงานไทย ไปสู่การก้าวข้ามพรมแดน

ด้านชาตพินัธุ์ โดยยอมรับวา่สหภาพแรงงานต้องปกปอ้งแรงงานข้ามชาตเิชน่เดียว

กบัแรงงานไทย (นภาพร อตวิานิชยพงศ์, 2560)

 ส�าหรับผู้น�าแรงงานรุ่นอาวโุส นกัวิชาการ และผู้ปฏิบตัิงานในองค์กร

พฒันาเอกชนท่ีเคยเข้าร่วมหรือศกึษาการต่อสู้ของแรงงานในช่วงหลงัเหตกุารณ์ 

14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 ถงึก่อนเกิดรัฐประหาร 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 จะมีภาพของ

สหภาพแรงงานท่ีมีความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมร่วมกนัคือ ภาพของ

ขบวนการแรงงานไทยในยคุดงักลา่ว ซึง่มีเหตกุารณ์ท่ีมกัถกูกลา่วอ้างถงึอยูเ่สมอ 

คือการเคลื่อนไหวนดัหยดุงานเพ่ือคดัค้านการขึน้ราคาข้าวสารและน�า้ตาลในชว่ง

ต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2519 (ค�ากลา่วเปิดการเสวนาของทวีป กาญจนวงศ์ และ

ค�าอภิปรายของวิชยั นราไพบลูย์ ในการเสวนาทางวิชาการเร่ือง “สหภาพแรงงาน

ท่ีเป็นขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม” วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดรูายละเอียด

ในภาคผนวก) การเคลื่อนไหวในปัญหาทางการเมืองและสังคมร่วมกันของ

ขบวนการเคลือ่นไหว 3 กลุม่ท่ีมีบทบาทในชว่งหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 

ถงึ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ได้แก่นกัศกึษา กรรมกร และชาวนา ซึง่ถกูเรียกวา่เป็น 

“พลงัสามประสาน” (สนีุ ไชยรส, ศกัดนิา ฉตัรกลุ ณ อยธุยา, และบณัฑิตย์ ธนชยั-

เศรษฐวฒิุ, 2560, ค�าอภิปรายในงานเสวนา เร่ือง “สหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสงัคม”)

 ภาพของขบวนการแรงงานท่ีน�าโดยสหภาพแรงงานในยคุ 14 ตลุาคม 

พ.ศ. 2516 ถงึ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 ท่ีถกูมองวา่เป็นต้นแบบของสหภาพแรงงาน

ท่ีมีความเป็นขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมในประเทศไทย คือการเป็นขบวนการ

แรงงานท่ีมีการเคลื่อนไหวในประเด็นท่ีกว้างกว่าผลประโยชน์เฉพาะหน้าของ

แรงงาน เชน่เคลือ่นไหวในเร่ืองราคาข้าวสาร น�า้ตาล ซึง่เป็นผลประโยชน์ของคนจน

ทัว่ประเทศ มีการร่วมมือกบัขบวนการเคลื่อนไหวอ่ืนๆ ได้แก่ นกัศกึษาและชาวนา 

เพ่ือรณรงค์ในประเดน็ปัญหาท่ีมีผลกระทบตอ่ประชาชนในระดบักว้าง ทัง้ปัญหา

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนี ้ยังมีสิ่งท่ีผู้ น�าแรงงานอาวุโส 

นกัวิชาการ และผู้ปฏิบตังิานในองค์กรพฒันาเอกชนมีความเหน็ร่วมกนัคือ สหภาพ-
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แรงงานท่ีมีความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในยุคหลัง 14 ตุลาคม 

พ.ศ. 2516 ถงึ 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519 มีความเข้มแข็งอนัเน่ืองมาจากการมีความ

เป็นเอกภาพขององค์กรน�าในระดบัชาต ิท่ีถงึแม้จะมีมากกวา่ 1 องค์กรแตส่ามารถ

ร่วมกนัเคลื่อนไหวในประเดน็ผลประโยชน์ของแรงงานหรือของประชาชนได้

 ส่วนผู้ น�าในรุ่นต่อมาซึ่งไม่เคยเข้าร่วมขบวนการแรงงานในยุคหลัง

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 มีความเห็นร่วมกันว่าการเคลื่อนไหวของ

สหภาพแรงงานในยคุปัจจบุนัมีความเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมน้อยลง 

เน่ืองจากถกูจ�ากดัด้วย พ.ร.บ. แรงงานสมัพนัธ์ ฉบบั พ.ศ. 2518 ซึง่ห้ามสหภาพ-

แรงงานยุ่งเก่ียวกับการเมือง และการท่ีรัฐบาลไทยยงัไม่รับรองเสรีภาพในการ

รวมตวัของแรงงานตามอนุสญัญาองค์การระหว่างประเทศฉบบัท่ี 87 และ 98 

(ชาลี ลอยสูง, 2560, ค�าอภิปรายในงานเสวนาเร่ือง “สหภาพแรงงานท่ีเป็น

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม”) ความแตกแยกท่ีเกิดจากการมีองค์กรน�า

หลายกลุม่มากเกินไป ท�าให้ไมมี่พลงัท่ีจะขบัเคลื่อนประเดน็ทางสงัคม ได้แตต่อ่สู้

อยู่ภายในสถานประกอบการเพ่ือความอยู่รอดของสหภาพแรงงานของตวัเอง 

(สมศกัดิ์ สขุยอด, 2560, ค�าอภิปรายในงานเสวนาเร่ือง “สหภาพแรงงานท่ีเป็น

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม”) ปัจจยัทางการเมืองในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาก็มี

สว่นส�าคญัท่ีท�าให้แรงงานแตกแยกกนัมากขึน้ เน่ืองจากมีการไปเข้าร่วมขัว้ทางการ

เมืองสองฝ่ายท่ีขัดแย้งกัน ส่งผลให้องค์กรน�าระดับชาติ เช่น คณะกรรมการ

สมานฉนัท์แรงงานไทย ถกูมองว่ามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองท่ีสนบัสนนุฝ่าย

ซึง่ก่อรัฐประหาร (ธนพร วิจนัทร์, 2560, ค�าอภิปรายในงานเสวนาเร่ือง “สหภาพ-

แรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม”) นอกจากนีภ้ายใต้รัฐบาลปัจจบุนั 

แรงงานมีข้อจ�ากดัไม่สามารถเคลื่อนไหวและคิดต่างจากรัฐบาลได้ เพราะจะถกู

พาไปปรับทศันคต ิ(เซีย จ�าปาทอง, 2560, ค�าอภิปรายในงานเสวนาเร่ือง “สหภาพ-

แรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม”) และผู้น�าสหภาพแรงงานรุ่นใหม่

ไม่สามารถมองภาพรวมของปัญหาแรงงานท่ีกว้างไกลกว่าปัญหาภายในสถาน

ประกอบการได้ (เรืองรุ่ง วิเชียรพงษ์, 2560, ค�าอภิปรายในงานเสวนาเร่ือง “สหภาพ-

แรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม”)
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 3.2.2 แนวทางการพัฒนาไปสู่สหภาพแรงงานที่ เป็นขบวนการ

เคล่ือนไหวทางสังคม

 เม่ือพิจารณาถึงสถานการณ์ของสหภาพแรงงานและขบวนการแรงงาน

ในปัจจุบนั แนวทางการพฒันาไปสู่สหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสงัคม (SMU) มีการแลกเปลี่ยนถกเถียงกนัอยูใ่น 2 ระดบั คือ 1) ทิศทางและ

บทบาทหน้าท่ีควรจะเป็นของสหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม  

2) แนวการปฏิบตัิเพ่ือน�าไปสูก่ารเป็นสหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสงัคม

 1) ทิศทางและบทบาทที่ควรจะเป็นของสหภาพแรงงานที่ เป็น

ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม

 การพฒันาทิศทางการเคลื่อนไหวและบทบาทของสหภาพแรงงานไปสู่

ความเป็นขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม มีประเดน็ท่ีเป็นข้อขดัแย้งซึง่จ�าเป็นต้อง

มีการจดัการท่ีดี คือ ความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างสหภาพแรงงานกบั

ชมุชนท่ีนา่จะเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในหลายประเทศทัว่โลก ในประเทศไทยมีตวัอยา่ง

ท่ีเกิดขึน้อยู่บอ่ยครัง้ ดงัท่ีประธานกลุม่ผู้ ใช้แรงงานสระบรีุและใกล้เคียงให้ข้อมลู

วา่ ทางกลุม่ฯ ซึง่เป็นองค์กรของสหภาพแรงงานในเขตอตุสาหกรรมจงัหวดัสระบรีุ

และใกล้เคียง ได้มีสว่นร่วมกบัขบวนการภาคประชาชนอ่ืนๆ ในการขบัเคลือ่นเร่ือง

การวางผงัเมือง เน่ืองจากจะมีการน�าเอาพืน้ท่ีท�าเกษตรของชมุชนไปสร้างโรงงาน

อตุสาหกรรมเพ่ิมเติม ซึง่จะสร้างผลกระทบด้านการพฒันาเมืองและสิ่งแวดล้อม 

ท�าให้สหภาพแรงงานท่ีเป็นสมาชิกกลุม่ฯ แหง่หนึง่ขอลาออกจากการเป็นสมาชิก 

เน่ืองจากการเคลื่อนไหวสง่ผลกระทบตอ่สถานประกอบการของพวกเขาโดยตรง 

อีกตัวอย่างหนึ่งคือเม่ือทางกลุ่มฯ มีการเคลื่อนไหวต่อต้านการใช้แร่ใยหินใน

ภาคอตุสาหกรรม สหภาพแรงงานสว่นหนึง่ซึง่อยูใ่นสถานประกอบการท่ีใช้แร่ใยหิน

ได้ออกมาเคลื่อนไหวปกปอ้งโรงงานของตนเอง โดยเกรงวา่คนงานจะถกูเลิกจ้าง

ท�าให้เกิดปัญหาความขดัแย้งกนัภายในกลุม่ฯ (ธนพร วิจนัทร์, 2560, ค�าอภิปราย

ในงานเสวนาเร่ือง “สหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม”)

 ตวัอยา่งตอ่มาซึง่เป็นขา่วใหญ่ระดบัประเทศคือ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 
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พ.ศ. 2560 นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานคณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย

ได้ออกแถลงการณ์สนบัสนนุการตอ่สู้ของ “เครือขา่ยปกปอ้งอนัดามนัจากถ่านหิน

และประชาชนท่ีคดัค้านโครงการสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหิน” ซึง่จะด�าเนินการสร้างโดย

การไฟฟา้ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทยท่ีจงัหวดักระบ่ี ตอ่มาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟา้ฝ่ายผลติได้ออกแถลงการณ์ เม่ือวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 สนบัสนนุ

การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีจงัหวดักระบ่ี โดยบอกว่าเป็นโครงการแก้ไขปัญหา

ไฟฟา้ในพืน้ท่ีภาคใต้ (สธิุลา ลืนค�า และ วาสนา ล�าดี, 2560: 38-40) ทัง้นีส้หภาพ-

แรงงานการไฟฟา้ฝ่ายผลิตเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย 

เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จึงแสดงให้เห็นความขัดแย้งระหว่างบทบาทท่ีต้องปกป้อง

ผลประโยชน์ของสมาชิกในสถานประกอบการของสหภาพแรงงานการไฟฟา้ฝ่ายผลติ

กบับทบาทในการเข้าร่วมกบัองค์กรภาคประชาสงัคมเพ่ือปกปอ้งผลประโยชน์ของ

ชมุชนในจงัหวดักระบ่ีของคณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย

 อีกตวัอย่างหนึ่งในเร่ืองของทิศทางและบทบาทท่ีควรจะเป็นของ SMU 

คือการเข้าร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองของสหภาพแรงงานในช่วง 10 กว่าปีท่ี

ผา่นมา ซึง่ปกตคิวรถือวา่เป็นบทบาทหนึง่ของ SMU ท่ีแสดงให้เหน็ถงึการมีส�านกึ

ทางการเมืองของสหภาพแรงงาน แต่ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองท่ีซบัซ้อน

ในช่วงท่ีผ่านมา บทบาทของสหภาพแรงงานถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ากลายเป็น

สว่นหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวท่ีท�าให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย

ต้องชะงักงันไปอีกครัง้หนึ่ง น�ามาซึ่งค�าถามว่าการเข้าร่วมการเคลื่อนไหวทาง 

การเมืองดงักลา่วเป็นทิศทางและบทบาทท่ีควรจะเป็นของ SMU หรือไม?่

 ดงันัน้ การก�าหนดทิศทางและบทบาทของสหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการ

เคลื่อนไหวทางสงัคมจึงจ�าเป็นท่ีต้องสนับสนุนให้เกิดเวทีหรือองค์กรกลางใน

การแลกเปลี่ยน เพ่ือความเข้าใจร่วมกันระหว่างสหภาพแรงงานท่ีต้องปกป้อง

ผลประโยชน์ของสมาชิก โดยเฉพาะการรักษาความมัน่คงของการมีงานท�า กบัการ

ต้องปกป้องผลประโยชน์ของชมุชนและสงัคม ร่วมกบัขบวนการเคลื่อนไหวอ่ืนๆ 

อีกทัง้ยงัต้องท�าความเข้าใจร่วมกนัในเร่ืองบทบาททางการเมืองท่ีสอดคล้องกบั 

SMU และการพฒันาระบอบประชาธิปไตยวา่ควรเป็นอยา่งไรกนัแน?่
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 2) แนวปฏิบัติไปสู่การเป็นสหภาพแรงงานที่ เป็นขบวนการ

เคล่ือนไหวทางสังคม

 ในชว่งท่ีผา่นมา แนวคิดสหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สงัคม (SMU) เร่ิมได้รับความสนใจในหมู่ผู้น�าแรงงานบางกลุ่ม นกัวิชาการ และ

ผู้ปฏิบตัิงานขององค์กรพฒันาเอกชน และมีข้อเสนอซึ่งเป็นแนวปฏิบตัิเพ่ือไปสู่

การเป็นสหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมซึง่สามารถแยกแยะ

ได้ดงันี ้คือ

 (1) แนวปฏิบัติขององค์กรน�าระดับชาติและสหภาพแรงงานใน

ระดบัสถานประกอบการ

 องค์กรระดบัชาติท่ีเคยมีความพยายามน�าแนวคิด SMU มาเป็นแนว

ปฏิบตัิในการท�างาน คือ คณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย (คสรท.) ซึง่เป็น

องค์กรเครือข่ายของสหภาพแรงงาน แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ และ

องค์กรพฒันาเอกชน ท่ีผา่นมานกัวิชาการท่ีเป็นท่ีปรึกษาของ คสรท. ได้พยายาม

ผลกัดนัให้ คสรท. จดัท�าแผนยทุธศาสตร์ 10 ปี ซึง่ได้ระบเุปา้หมายข้อหนึง่ของแผน

วา่ “เราจะสร้างขบวนการแรงงานให้เป็นขบวนทางสงัคม” โดยการพยายามจดัตัง้

คนงานอีกกว่าร้อยละ 90 ท่ียงัไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานให้เข้ามาอยู่ใน

ขบวนการแรงงานเพ่ือให้ขบวนการแรงงานเข้มแข็ง และกลายเป็นขบวนการ

เคลือ่นไหวของคนสว่นใหญ่ในสงัคม (ศกัดนิา ฉตัรกลุ ณ อยธุยา, 2560, ค�าอภิปราย

ในงานเสวนาเร่ือง “สหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม”)

 ในด้านบทบาทการปกป้องสิทธิแรงงานของ คสรท. ผู้ปฏิบตัิงานของ

องค์กรพัฒนาเอกชนท่ีท�างานกับแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติได้

พยายามผลกัดนัให้ คสรท. ขยายมิติของการเคลื่อนไหวไปสู่ปัญหาของแรงงาน

ท่ีนอกเหนือจากแรงงานในระบบ เช่นในปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบายเก่ียวกับการ

จดัระเบียบหาบเร่แผงลอย ซึ่งผู้ ได้รับความเดือดร้อนโดยตรง คือ พ่อค้า แม่ค้า 

ท่ีเป็นแรงงานนอกระบบ แต่ในขณะเดียวกนั การท่ีไม่มีหาบเร่แผงลอย ได้สง่ผล 

กระทบต่อผู้บริโภคท่ีเป็นแรงงานในระบบ ซึ่งจะต้องซือ้สินค้าในราคาแพง แต่

ปัญหาดงักลา่วกลบัไมไ่ด้รับความสนใจจากสหภาพแรงงาน จงึได้มีความพยายาม
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จากองค์กรพฒันาเอกชนท่ีท�างานกบัเครือขา่ยแรงงานนอกระบบ ท่ีจะประสานงาน

กบั คสรท. เพ่ือร่วมกนัขบัเคลือ่นแก้ไขปัญหาเร่ืองนี ้(พลูทรัพย์ สวนเมือง ตลุาพนัธุ์, 

2560, ค�าอภิปรายในงานเสวนาเร่ือง “สหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหว

ทางสงัคม”)

 ในสว่นของแรงงานข้ามชาต ิในอดีต สหภาพแรงงานไมมี่แนวคดิในการ

เคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติ ตรงกนัข้ามกลบัมีอคติต่อแรงงาน

ข้ามชาติ และเห็นวา่มาแยง่งานแรงงานไทย แตปั่จจบุนัทศันะดงักลา่วเปลี่ยนไป 

องค์กรน�าของสหภาพแรงงาน เชน่ คสรท. มีการรณรงค์ขบัเคลื่อนในประเดน็สทิธิ

แรงงานข้ามชาต ิในขณะท่ีมีสภาองค์การลกูจ้างบางแหง่ เชน่สภาองค์การลกูจ้าง

สภาแรงงานแหง่ประเทศไทยมีนโยบายในการจดัตัง้แรงงานข้ามชาตใิห้เป็นสมาชิก

สหภาพแรงงาน (นภาพร อตวิานิชยพงศ์, 2560: 125-158) ซึง่หากสหภาพแรงงาน

มีความเป็นขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมและเป็นขบวนการเคลือ่นไหวทางชนชัน้ 

ก็จะต้องปกป้องสิทธิของแรงงานนอกระบบและแรงงานข้ามชาติในฐานะท่ีเป็น

ชนชัน้แรงงานเหมือนกนัโดยไมมี่การแบง่แยก (อดศิร เกิดมงคล, 2560, ค�าอภิปราย

ในงานเสวนาเร่ือง “สหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม”)

 ส�าหรับสหภาพแรงงานในระดบัสถานประกอบการ มีตวัอย่างของการ

พฒันาวิสยัทศัน์ของผู้น�าไปสูส่�านกึของ SMU โดยการไมพ่งึพอใจเพียงผลส�าเร็จ

ของข้อเรียกร้องในระดบัสถานประกอบการ แตต้่องเช่ือมโยงไปสูก่ารมองผลประโยชน์

ของชนชัน้แรงงานทัง้หมด เชน่ กรณีของสหภาพแรงงานแหง่หนึง่ท่ีสามารถเจรจา

ข้อเรียกร้องตอ่รองให้นายจ้างเพ่ิมสวสัดกิารลาคลอดของแรงงานหญิงจาก 90 วนั

ตามกฎหมายเป็น 120 วนัได้เป็นผลส�าเร็จ ประธานสหภาพแรงงานชีใ้ห้กรรมการ

สหภาพแรงงานเหน็วา่ สหภาพแรงงานควรสนบัสนนุให้แรงงานในสถานประกอบการ 

อ่ืนๆ ได้รับสวสัดกิารเชน่เดียวกนัด้วย เน่ืองจากในอนาคตตนเองหรือลกูหลานอาจ

ต้องไปท�างานในสถานประกอบการอ่ืนๆ จะได้รับผลประโยชน์จงึต้องท�าเพ่ืออนาคต

ของลูกหลาน และเพ่ือผลประโยชน์ของสังคม (เรืองรุ่ง วิเชียรพงษ์, 2560, 

ค�าอภิปรายในงานเสวนาเร่ือง “สหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทาง

สงัคม”) ตวัอยา่งท่ีกลา่วมานีจ้งึเป็นการเช่ือมโยงผลประโยชน์ในระดบัโรงงานกบั

ผลประโยชน์ของชนชัน้แรงงาน ซึ่งเป็นการยกระดบัจิตส�านึกและวิสยัทศัน์ของ
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สหภาพแรงงาน ให้ตอ่สู้ เพ่ือผลประโยชน์ท่ีกว้างไกลกวา่ผลประโยชน์เฉพาะหน้า

ในระดบัสถานประกอบการ

 (2) การเช่ือมโยงสหภาพแรงงานกับขบวนการเคล่ือนไหวทาง

สังคมอ่ืนๆ

 ในปัจจบุนันกัวิชาการท่ีสนใจความเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานและ

อดีตผู้น�าแรงงานท่ีท�างานบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการท่ีมี

สหภาพแรงงาน ได้น�าเสนอแนวทางความร่วมมือระหว่างขบวนการแรงงานกบั

สหกรณ์และชุมชน เพ่ือให้ขบวนการแรงงานไม่โดดเด่ียว เน่ืองจากเห็นว่าทัง้

สหภาพแรงงาน สหกรณ์ และขบวนการเคลื่อนไหวของชุมชนมีเป้าหมายท่ี

ใกล้เคียงกนั ในการยกระดบัคณุภาพชีวิตของสมาชิกด้วยวิถีทางประชาธิปไตย 

(วจนา วรรลยางกรู, 2560)

 ข้อสงัเกตของผู้ วิจยัตอ่ความร่วมมือระหวา่งสหภาพแรงงานกบัสหกรณ์

และชมุชนเพ่ือพฒันาไปสูก่ารเป็น SMU คือ ปัจจบุนัรัฐวิสาหกิจและบริษัทเอกชน

ขนาดใหญ่ท่ีมีสหภาพแรงงาน จะมีการจัดตัง้สหกรณ์ออมทรัพย์ของสถาน

ประกอบการแทบทกุแห่ง ซึ่งผู้น�าสหภาพแรงงานหลายคนได้เข้าไปท�างานเป็น

กรรมการสหกรณ์ ในขณะท่ีสหภาพแรงงานยงัขาดแคลนคนท�างานท่ีมีคณุภาพ

ท่ีจะอาสาเข้ามาเป็นกรรมการ ทัง้นีป้ฏิเสธไม่ได้ว่าการเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ 

มีผลประโยชน์ในด้านคา่ตอบแทนตา่งๆ เชน่ เบีย้ประชมุ เงินโบนสัประจ�าปี และไมมี่

ความขดัแย้งกบันายจ้าง ในขณะท่ีการท�างานให้สหภาพแรงงานไมมี่คา่ตอบแทน 

และบางครัง้ต้องเสียสละเงินสว่นตวัในการท�างานให้กบัสหภาพแรงงาน อีกทัง้ยงั

อาจถกูเพง่เลง็จากนายจ้าง ท�าให้สหภาพแรงงานอาจต้องสญูเสียทรัพยากรด้าน

บคุคลให้กบัสหกรณ์ออมทรัพย์หากไมมี่ผู้ ท่ีพร้อมจะอทิุศตวัให้กบัสหภาพแรงงาน 

 ดงันัน้จงึควรมีการจดัความสมัพนัธ์ระหวา่งสหภาพแรงงานกบัสหกรณ์

ในสถานประกอบการให้เหมาะสม โดยท่ีผู้น�าสหภาพแรงงานไมจ่�าเป็นต้องเข้าไป

เป็นกรรมการสหกรณ์ แตค่วรสนบัสนนุให้สมาชิกสหภาพแรงงาน หรือผู้ ท่ีมีแนวทาง

ท่ีเป็นมิตรกับสหภาพแรงงานเข้าไปท�างานในสหกรณ์ เพ่ือสร้างความร่วมมือ

ระหว่างสหภาพแรงงานกับสหกรณ์ในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อแรงงานในสถาน
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ประกอบการ หรือตอ่สงัคม รวมถงึการท่ีจะได้รับการสนบัสนนุทรัพยากรจากสหกรณ์

มาเสริมความเข้มแข็งให้กบักิจกรรมของสหภาพแรงงานในด้านตา่งๆ

 ส�าหรับการท�างานกับชุมชน หากเป็นการรณรงค์เคลื่อนไหวร่วมกัน

ระหวา่งสหภาพแรงงานกบัขบวนการเคลือ่นไหวภาคประชาชน ถือวา่มีความชดัเจน

ในด้านท่ีเป็นแนวทางของ SMU อยูแ่ล้ว แตก่รณีท่ียงัเป็นข้อถกเถียงกนัอยู ่คือการ

ท่ีสหภาพแรงงานไปท�างานบริการชมุชนในรูปแบบของงานอาสาสมคัรทัว่ๆ ไป 

เช่น การท�าความสะอาด แจกอาหารให้เดก็ๆ ซอ่มแซมสถานท่ีตา่งๆ ก็ถือวา่เป็น

บทบาทของ SMU แล้วหรือไม ่(วิชยั นราไพบลูย์, 2560, ค�าอภิปรายในงานเสวนา

เร่ือง “สหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม”) ในประเดน็ดงักลา่ว 

อาจถือวา่กิจกรรมอาสาสมคัรในชมุชนเป็นยทุธวิธีเบือ้งต้นในการสร้างความสมัพนัธ์

ระหว่างสหภาพแรงงานกบัชุมชน แต่จะต้องมีการยกระดบัเนือ้หาให้สงูขึน้เพ่ือ

เช่ือมโยงไปสูปั่ญหาของสงัคม และการสร้างความเข้มแขง็ให้ขบวนการเคลือ่นไหว

ของสหภาพแรงงาน เชน่การท่ีสหภาพแรงงานต้องมีความตระหนกัในปัญหาความ

เดือดร้อนของชมุชน และหากเป็นกรณีท่ีเป็นผลกระทบมาจากกระบวนการผลิต

ภายในโรงงาน เชน่ ปัญหามลพิษด้านตา่งๆ สหภาพแรงงานควรน�าเสนอแนวทาง

แก้ปัญหาให้ชมุชนมาบรรจเุป็นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานในการเจรจาตอ่รอง

กบันายจ้างด้วย และต้องมีการพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างชุมชนกบัสหภาพ-

แรงงานไปจนถึงขัน้ท่ีท�าให้สมาชิกของชุมชนมีความเป็นมิตร และเข้ามาร่วม

สนบัสนนุการเคลื่อนไหวรณรงค์ของสหภาพแรงงานในเร่ืองตา่งๆ

3.3 บทสรุป

 ขบวนการแรงงานไทยในปัจจบุนัสามารถพฒันาไปสูค่วามเป็นขบวนการ

เคลือ่นไหวทางสงัคมได้ภายใต้แนวคดิสหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลือ่นไหว

ทางสงัคม (Social movement Unionism, SMU) ซึง่นิยามอย่างกว้างหมายถึง 

การท่ีสหภาพแรงงานมีบทบาทในการเคลื่อนไหวผลกัดนัประเด็นทางสงัคมหรือ

ผลประโยชน์ของประชาชนควบคูก่บัการเคลื่อนไหวเรียกร้องผลประโยชน์เฉพาะ

ของชนชัน้แรงงาน

 แม้ว่าเม่ือเปรียบเทียบกับบทบาทของขบวนการแรงงานในยุคหลัง
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เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม พ.ศ. 2516 ถงึก่อนเกิดรัฐประหาร 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519  

ความเป็น SMU ของสหภาพแรงงานในยุคปัจจุบันจะไม่ชัดเจนนัก แต่ผู้ น�า

สหภาพแรงงานรุ่นอาวุโสและรุ่นใหม่ก็มีการถกเถียงกันในเร่ืองบทบาทของ

สหภาพแรงงานท่ีเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม โดยได้รับการกระตุ้นจาก

นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานขององค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งการถกเถียงในเวที

แลกเปลี่ยนต่างๆ ยงัคงอยู่ในระดบัของการมองภาพรวมของขบวนการแรงงาน 

แต่ยงัไม่มีการศึกษาหรือถกเถียงในประเด็นของสหภาพแรงงานในระดบัสถาน

ประกอบการมากนกั

 ความแตกต่างท่ีส�าคญัประการหนึ่งในการพิจารณาความเป็นมาของ

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมของสหภาพแรงงานในสงัคมไทย คือ ขอบเขตของ

ชนชัน้แรงงานท่ีได้รับการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์จากสหภาพแรงงานใน

แตล่ะยคุ ซึง่ในยคุแรกเร่ิมของการก่อตัง้สหภาพแรงงาน การจดัตัง้องค์กรแรงงาน

ครอบคลมุแรงงานในสถานประกอบการ หรือท่ีในปัจจบุนัเรียกวา่ “แรงงานในระบบ” 

และแรงงานท่ีอยูใ่นภาคบริการซึง่ไมมี่นายจ้าง ได้แก่ คนงานลากรถ คนงานขบัรถ

รับจ้าง ฯลฯ ท่ีในปัจจบุนัคือ “แรงงานนอกระบบ” ตอ่มาภายหลงัมีการประกาศใช้ 

พ.ร.บ. แรงงานสมัพันธ์ พ.ศ. 2518 ความหมายของแรงงานท่ีสามารถจัดตัง้

สหภาพแรงงานได้ ถกูจ�ากดัเฉพาะแรงงานในสถานประกอบการท่ีมีนายจ้างชดัเจน 

จนมาถึงยคุปัจจบุนัท่ีรูปแบบการจ้างมีความซบัซ้อนมากขึน้ และเกิดการอพยพ

เข้ามาของแรงงานข้ามชาตขินาดใหญ่ บทบาทของสหภาพแรงงานในการปกปอ้ง

สทิธิของชนชัน้แรงงานจงึได้ถกูขยายขอบเขตออกไปสู ่“แรงงานนอกระบบ” และ

แรงงานข้ามชาติ

 ข้อเสนอต่อแนวทางการพัฒนาไปสู่ความเป็นสหภาพแรงงานท่ีเป็น

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมท่ีมาจากผู้น�าสหภาพแรงงานรุ่นอาวโุส รุ่นใหม ่

นกัวิชาการ และผู้ปฏิบตัิงานขององค์กรพฒันาเอกชนมีทัง้ในระดบัของทิศทาง 

บทบาท แนวปฏิบตัิในระดบัของสหภาพแรงงาน องค์กรระดบัชาติ และแนวทาง

ความร่วมมือกบัขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมอ่ืนๆ
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ภาคผนวก

รายช่ือผู้ ให้ข้อมลูหลกัจากการจดัเสวนาเร่ือง สหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการ

เคล่ือนไหวทางสังคม ณ ห้องคริสตลั 3-4  โรงแรมเซน็จร่ีู พาร์ค ถนนราชปรารภ 

กรุงเทพมหานคร วนัเสาร์ท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 จดัโดย มลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั 

ร่วมกบั มลูนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)

นายชาลี ลอยสูง

รองประธานคณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย

นายเซีย จ�าปาทอง

สหพนัธ์แรงงานอตุสาหกรรมสิง่ทอการตดัเยบ็เสือ้ผ้า

และผลติภณัฑ์หนงัแหง่ประเทศไทย

นายทวีป กาญจนวงศ์

ผู้น�าแรงงานอาวโุส

และประธานมลูนิธิพิพิธภณัฑ์แรงงานไทย

นางสาวธนพร วจินัทร์

ประธานกลุม่ผู้ ใช้แรงงานสระบรีุและใกล้เคียง

นายบณัฑติย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ

ผู้จดัการมลูนิธิอารมณ์ พงศ์พงนั

รศ. ดร. ประภาส ป่ินตบแต่ง

ผู้อ�านวยการสถาบนัวิจยัสงัคม 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
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นางพลูทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพนัธ์ 

ผู้จดัการมลูนิธิเพ่ือการพฒันาแรงงานและอาชีพ

นางสาวเรืองรุ่ง วเิชียรพงษ์

ประธานสหภาพแรงงาน เอส เอส แอล

นายวชัิย นราไพบลูย์

ผู้จดัการมลูนิธิพิพิธภณัฑ์แรงงานไทย

และอดีตผู้น�าสหภาพแรงงานไทยเมลอ่นโปลีเอสเตอร์

นายศักดนิา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

นกัวิชาการอิสระ

นายสมศักดิ์ สุดยอด

ประธานสหภาพแรงงานฟอร์ดและมาสด้าแหง่ประเทศไทย

นางสุนี ไชยรส

ผู้อ�านวยการศนูย์สง่เสริมความเสมอภาค

และความเป็นธรรม วิทยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวิทยาลยัรังสติ 

นายอดศิร เกดิมงคล

ผู้ประสานงาน MIGRANT WORKING GROUP (MWG)




