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บทที่ 1

บทน�า

 ความส�าคัญของปัญหา      

ในช่วงท่ีผ่านมา การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในประเทศไทยได้มีการ 

น�าเอาการจ้างงานท่ีมลีกัษณะยืดหยุ่นมาใช้ในการจ้างงานโดยมเีป้าหมายส�าคญั

ในการสร้างโอกาสการท�างานและการพัฒนาอตุสาหกรรมในระดับภูมภิาค  ซึง่มี

การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปใน 

ทกุภมูภิาคของประเทศ  ประกอบกับการเปลีย่นแปลงเศรษฐกิจในระดับโลกและ

การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค อาทิ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเปิด

เสรทีางการค้าและการลงทุนภายใต้แนวคดิเสรีนิยมใหม่ท่ีด�าเนินไปพร้อมกับการ

ลดการแทรกแซงของรัฐ เปิดให้ระบบตลาดมีการแข่งขันกันอย่างเสรี ลดการ

ควบคุมของรัฐและเปิดให้บรรษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุนอย่างเสรี  ส่งผลส�าคัญ 

ต่อการจ้างงาน  การพัฒนาและการรวมกลุ่มของแรงงาน การพัฒนาสังคม  

เศรษฐกิจของภาคเมือง ชนบท สร้างโอกาส ทางเลือกในชีวิตการท�างานของ 

คนงาน ในมิติที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไปในระดับย่อยและแต่ละพ้ืนที่นั้น มีการอธิบายภายใต้กรอบคิด

หลายแนวเก่ียวกับการเปลีย่นแปลงของสงัคมชนบท การขบัเคลือ่นของสงัคม การ

เกิดข้ึนของชนชัน้ใหม่ในชนบท การขับเคลือ่นของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเปิด

พ้ืนทีท่างวัฒนธรรมข้ามพรมแดน วัฒนธรรมการบรโิภคในสงัคมสมยัใหม่ เป็นต้น  

แนวโน้มการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจทุนนิยมโลกจากการลดขนาดของ

องค์กรการผลติ  ปัญหาของการผลติแบบสายพาน (Fordism) จากความเข้มงวด

ของการผลิต และการแยกส่วนของการผลิต ท�าให้เกิดรูปแบบของการจัดองค์กร

ที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งของตรรกะการผลิตในระบบทุนนิยมท่ีรุนแรงมาก

ข้ึน  กล่าวคอืในด้านหนึง่ การผลติแบบสายพานการผลติหรอื Fordism ยังคงเป็น

ภาคการผลิตท่ียังคงรูปแบบของกระบวนการผลิตท่ีสร้างผลผลิตเพ่ือการบริโภค

ในภาคอุตสาหกรรมออกมาอย่างต่อเน่ืองท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  

โดยเน้นความเป็นมาตรฐานแบบเดยีวกันของผลิตภัณฑ์  แต่ในอกีด้านหนึง่  การ

เติบโตของสถานประกอบการภายใต้รูปแบบการผลิตท่ีเป็นผลจากระบบการ

ท�างานท่ีแบ่งงานย่อยลงไปตามความช�านาญเชี่ยวชาญเฉพาะอย่างโดยใช้

ศักยภาพของแรงงานในระบบการท�างานน้ัน  ในขณะเดียวกันได้มีการเพ่ิมองค์

ประกอบอย่างอื่นเพ่ิมเติมในการท�างาน  อาทิ การลดก�าลังแรงงานและความ
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ยืดหยุ่น การจ้างงานแบบเหมาช่วง ซึ่งเก่ียวข้องกับคุณภาพการผลิต การท่ีใช้

ศักยภาพของแรงงานกับระบบการท�างาน การลด การบริหารแรงงานสัมพันธ ์

และประสิทธิผลของการให้คนงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลักษณะ 

ดังกล่าวปรากฏให้เห็นในการจ้างงานและการผลิตภาคอุตสาหกรรม

การเปลี่ยนแปลงในโลกของแรงงาน เป็นปรากฏการณ์ซึ่งไม่เพียงแต่

เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเปลีย่นแปลงทางสงัคมแต่มผีลอย่างส�าคญักับการจดั

องค์ประกอบใหม่ของความเหล่ือมล�า้ทางสงัคม และโครงสร้างทางชนชัน้  อย่างไร

ก็ตามถึงแม้จะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่าง 2 ประเด็นนี้   แต่อาจกล่าวได้ว่า

ในด้านหนึง่ การศกึษาเก่ียวกับงานและการจ้างงานน้ัน เป็นการยากท่ีผสมผสาน

กับการวิเคราะห์ในเร่ืองชนชั้นและความไม่เท่าเทียม การศึกษาเก่ียวกับชนชั้น 

เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางสังคมวิทยา ซึ่งมีความซับซ้อนของความสัมพันธ์

ในวิถีชวิีตประจ�าวัน การบรโิภคและเคลือ่นไหวทางสงัคม  อย่างไรก็ตามการศกึษา

แรงงานที่เชื่อมโยงมิติชนชั้นและการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อม

ล�้าทางสังคมก็เป็นประเด็นที่ส�าคัญ

ในช่วงที่ผ่านมาแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์และการถูกแยกส่วน

ของระบบงาน ท�าให้เกิดกระแสการตื่นตัวแบบใหม่ในการจัดองค์ประกอบใหม่

ทางสงัคม เป็นการเปลีย่นแปลงซึง่มผีลกระทบอย่างส�าคญัต่อการปรบัโครงสร้าง

ทางสังคมแบบใหม่ด้วย เป็นการจัดองค์ประกอบใหม่ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปยัง

การจดัระดบัชัน้ทางสงัคม จากการเกิดวิชาชพีใหม่ ผูจ้ดัการและผูน้�าของสถาบนั 

ซึง่ท�าให้ส่งผลต่อการกีดกันชนชัน้แรงงานออกไป รวมทัง้กลุม่ทีเ่รยีกว่าเป็นชนชัน้

กลางใหม่ (new middle class) ที่ปรากฏขึ้น ซึ่งเป็นประเด็นส�าคัญที่จะก�าหนด

ให้ส่วนทีเ่ป็นพลวัตของแนวโน้มน้ีมกีารปรับเปล่ียนของโครงสร้างทางชนชัน้ในรปู

แบบใหม ่จากการเปลีย่นแปลงลกัษณะของการจ้างงาน รปูแบบการท�างานและ

ปรับโครงสร้างทางชนชั้นในสังคม 

อย่างไรก็ตาม  การพัฒนาแรงงานในระบบการผลิตแบบสายพานที่มี 

การใช้แรงงานอย่างเข้มข้นที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาสมรรถนะ

การท�างานอย่างมีประสิทธิภาพของแรงงานในระบบ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพ

ชวิีตของแรงงานได้นัน้ ต้องเกิดควบคูกั่บการสร้างอ�านาจการต่อรองทีเ่ข้มแขง็ของ

สหภาพแรงงาน ภายใต้ระบบแรงงานสัมพันธ์ท่ีอยู่บนฐานของการเจราต่อรอง 

ที่เป็นธรรม 

ภายใต้การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมดงักล่าว มติขิอง

การเปลี่ยนแปลงทางด้านแรงงานยังไม่ได้มีการศึกษามากนัก จึงเป็นท่ีน่าสนใจ

ว่ามีการเปล่ียนแปลงทางด้านแรงงานอย่างไร ตลอดจนถึงความต้องการ และ
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การสร้างเครือข่ายและการรวมกลุ่มของแรงงานในการสร้างอ�านาจต่อรองและ

การเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยและการขับเคลื่อนทางสังคม

อย่างไร นอกจากนัน้ในกลุม่ทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาทางสงัคมเศรษฐกจิในระดบั

ภูมิภาค อาทิ หน่วยงานของรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน มีแนวคิดในการพัฒนาและ 

ผลกัดนัในเร่ืองของการคุม้ครอง สิทธิและการใช้แรงงานอย่างไร การศกึษาครัง้นี้

จึงเป็นการศึกษาเบื้องต้นถึงการจ้างงานและการรวมกลุ่มของแรงงาน โดยเน้น

กรณีศึกษาแรงงานเชียงใหม-่ล�าพูน ซึ่งมีการเติบโตขยายตัวทางเศรษฐกิจหลาก

หลายด้าน ท้ังภาคอตุสาหกรรม  การท่องเท่ียว ภาคบรกิาร มลีกัษณะการจ้างงาน

หลากหลาย จงึเป็นท่ีน่าศกึษาว่าการจดัองค์กร การท�ากิจกรรมและรวมกลุม่ของ

แรงงานมีลักษณะอย่างไรและมีแนวทางการสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่ม

อย่างไร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาทบทวนแนวทางการพัฒนาทางสังคมเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงของแรงงานในภูมิภาค

2. เพ่ือศกึษาการพัฒนาการรวมกลุม่และแนวทางการพัฒนาองค์กรของ

แรงงานในภาคเหนือ

3. เพื่อหาแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มต่างๆของแรงงาน 

วิธีการศึกษา

การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการศึกษาและกิจกรรม

ต่างๆดังนี้ 

1. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องในแนวทางการพัฒนาสังคม

เศรษฐกิจ  นโยบายของรฐัเก่ียวกับการพัฒนาในภมูภิาค และบทบาทของแรงงาน

ในการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนทางสังคม

2. การจัดพูดคุยสัมภาษณ์กลุ่ม (focus group) จัดกลุ่มเสวนาและการ

สัมภาษณ์เชิงลึก

3. จัดท�ารายงานการศึกษาและเผยแพร่ในกลุ่มงานท่ีเก่ียวข้องและ 

ผู้สนใจทั่วไปเพื่อผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง
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บทที่ 2

 กรอบแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ประเทศไทยได้รับการประกาศจากธนาคารโลกเมื่อปี 2554 ให้เป็น

ประเทศที่เลื่อนจากการถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ระดับกลางช่วงล่าง  

กลายมาเป็นประเทศท่ีถูกจัดอยู่ในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูง การปรับ 

เลื่อนฐานะดังกล่าวด้านหนึ่งแสดงถึงความส�าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วง

หลายทศวรรษท่ีผ่านมาซึง่มตีวัชีวั้ดจากรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึน้ และการวัดจากความ

ยากจนท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม การท่ีไทยจะหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้

ปานกลางไปสู่กลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้วเป็นเรื่องท่ีต้องพิจารณาองค์ประกอบ

หลายประการด้วยกัน การเติบโตขยายตัวทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวไม่อาจ 

ชีวั้ดได้ถึงการกระจายท่ีถูกขบัเคล่ือนไปพร้อมกันในส่วนของภาคสังคมท่ีเก่ียวข้อง

กับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม ได้แก่ การพัฒนาคน  ทักษะ  

การศึกษา การจ้างงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตามในช่วงท่ีผ่านมา ไทยก็ไม่อาจพ้น

จากการเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับกลางได้ มีหลายประเด็นที่ปรากฏว่ายัง

มปัีญหาในการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งแรงงาน ท้ังการจ้างงาน การรวม

กลุ่มของแรงงานและสวัสดิการ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไทยจะก้าวข้าม

จากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูงอย่างไร บทบาทของแรงงาน

เป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีเป็นปัจจัยส�าคัญ แรงงานมีการพัฒนาคุณภาพและ 

มีอ�านาจการต่อรองเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองมากน้อยเพียงใด

การทบทวนวรรณกรรมในขัน้ต้นเป็นการรวบรวมวรรณกรรม แนวคดิและ

กรอบในการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจระดับโลก

ที่เชื่อมโยงกับระดับภูมิภาคและแนวคิดการข้ามขั้นของแรงงานซึ่งสัมพันธ์กับ

ปรากฏการณ์ท่ีเกดิข้ึนในภาคเหนือของการรวมกลุ่มและการข้ามชัน้ของแรงงาน

ในการเคลื่อนไหวประเด็นต่างๆ ทั้งนี้ในการศึกษาได้ใช้กรอบแนวคิด แนวร่วม

ข้ามชั้น (cross class coalition) เป็นกรอบในการวิเคราะห์ลักษณะการรวมกลุ่ม

ของแรงงาน

■ แนวร่วมข้ามชั้น (Cross class coalition)

แนวคิดแนวร่วมข้ามชั้น (cross class coalition) หรือแนวร่วมระหว่าง

ชนชั้น เป็นแนวคิดที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างส�าคัญในปัจจุบัน แนวร่วมข้ามชั้น

เป็นพ้ืนฐานส�าคัญท่ีจะท�าให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม มีการน�าแนวคิดน้ี 
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มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อลดทอนความขัดแย้งระหว่างพนักงานและ

บริษัท แนวร่วมข้ามชั้นเป็นแนวคิดที่น�ามาใช้ในการปฏิบัติได้ เป็นมิติของความ

สมัพันธ์ทางอ�านาจระหว่างกลุ่ม ในสังคมทุนนิยมมคีวามสัมพันธ์ของกลุม่ท่ีมผีล

ประโยชน์แตกต่างกันอย่างชดัเจนระหว่างทุนกับแรงงาน การร่วมกันจงึเกิดข้ึนได้

บนฐานการต่อรองท่ีได้ประโยชน์ท้ังสองฝ่าย ซึ่งมีปรากฏการณ์ของการร่วมกัน 

การสร้างความร่วมมือระหว่าง 2 กลุ่มในลักษณะทวิภาคีมีอยู่หลายรูปแบบใน

เรือ่งแรงงานสมัพันธ์ อาทิ คณะกรรมการเจรจาต่อรอง คณะกรรมการร่วมปรกึษา

หารือ เป็นต้น ซึ่งมีตัวแทนทั้งฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง เข้าร่วมเป็นกรรมการ อย่างไร

ก็ตามการสร้างความร่วมมือสองฝ่ายจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดขึ้นกับปัจจัย

หลายประการ การร่วมข้ามชั้นอาจเกิดขึ้นกับหลายลักษณะและสัมพันธ์กับกลุ่ม

และองค์กรการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่นๆ รวมทั้งประเด็นในการเคลื่อนไหวด้วย

Rick Doner (2551)  ศาสตราจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์จาก  

Emory University กล่าวถึงการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีไม่สมดุลของไทย (uneven 

development) ซึง่การทีไ่ทยต้องก้าวให้พ้นจากกับดกัของการเป็นประเทศรายได้

ปานกลางให้ได้น้ัน ไทยต้องยกระดับผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขัน 

ซึ่งมีเรื่องส�าคัญท่ีเป็นหัวใจหลักคือการพัฒนาทักษะแรงงานและการสร้างความ

สามารถเทคโนโลยีของผูป้ระกอบการ ในช่วงท่ีผ่านมาไทยประสบความส�าเรจ็ใน

การสร้างความหลากหลายในสาขาการผลติต่างๆ เหน็ได้จากการเปลีย่นจากการ

พ่ึงพาการผลิตภาคเกษตรไม่ก่ีรายการไปสู่การผลิตสินค้าส่งออกท่ีมีความ 

หลากหลายมากขึ้นท้ังสินค้าเกษตรหลายรายการและสินค้าอื่นๆ อาทิ การ 

ท่องเท่ียว อตุสาหกรรมประกอบรถยนต์ และการผลติเสือ้ผ้า อย่างไรก็ตามในด้าน

การพัฒนาผลิตภาพการผลิตซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญของการก้าวพ้นจากกับดักของ

การเป็นประเทศรายได้ปานกลางกลับไม่บรรลุเป้าหมาย  Doner ชี้ให้เห็นว่า 

การยกระดับความสามารถในการผลิตน้ันขึ้นกับปัจจัยหลายประการโดยเฉพาะ

อย่างย่ิงการผลักดันผ่านกระบวนการทางการเมืองให้เกิดการร่วมมือท้ังภาครัฐ

และเอกชนในการตดิตาม การปรึกษาหารอืร่วมกัน  ในการยกระดบัความสามารถ

การผลิตของไทยน้ัน จึงมีองค์ประกอบส�าคัญท่ีเชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการผลิต 

การใช้เทคโนโลยีและองค์กรแรงงาน ในช่วงท่ีผ่านมาแรงงานไม่อาจผลักดันให้

เกิดการเพ่ิมผลติภาพการผลติได้  การเชือ่มโยงทางเศรษฐกิจทีไ่ม่เข้มแข็งในภาค

การผลิตท�าให้แนวร่วมระหว่างชนชั้นต่างๆ เกิดขึ้นได้น้อย 

อาจกล่าวได้ว่าแนวร่วมข้ามชั้น เป็นความท้าทายในการท�าให้ต่างกลุ่ม

ที่มีความรู้สึกว่าคนนอกและคนแปลกหน้าได้เข้ามาอยู่วงในและเป็นแนวร่วม

ทางการเมือง ซึ่งในการสร้างความร่วมมือนี้เป็นกระบวนการทางสังคมในการ 

บูรณาการกลุม่ต่างๆ ทีเ่ริม่แรกไม่ได้นัง่อยู่บนโต๊ะเดยีวกัน แรงงานและกลุม่แต่ละ
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กลุ่มนั้นมีลักษณะเฉพาะและมีรูปแบบของตัวเอง Coalition จะเปลี่ยนสภาพ

บรรยากาศท่ีเขาคุ้นเคย เป็นการน�ากลุ่มคนท่ีหลากหลายต่างผลประโยชน์มา 

คุยกันบนโต๊ะ โครงสร้างของการสร้างความร่วมมือกัน มีผลอย่างส�าคัญต่อ 

ผลลัพท์ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเห็นได้จากตัวอย่างการรวมศูนย์ของสมาคมท่ีมีการ

พัฒนาความร่วมมอืระหว่างนายจ้างกบัลกูจ้างในการด�าเนนิกิจกรรมบางประการ 

ในงานของ Alexandre Afonso (2011: 705-730) ศกึษาเก่ียวกับกลยุทธ์

ของสมาคมนายจ้างท่ีทีต่อการวางกฎระเบียบในตลาดแรงงานท่ีจะน�าไปสู่

มาตรฐานการจ้างงานในกรณีเก่ียวกับการเคล่ือนย้ายของแรงงาน ซึ่งพบว่า

นายจ้างในภาคธุรกิจการค้าที่ไม่สามารถซื้อขายระหว่างประเทศได้ ต้องต่อสู้กับ

แรงสนับสนุนอย่างแข็งขันของสหภาพแรงงานที่ให้ใช้มาตรฐานเรื่องค่าจ้างเพ่ือ

ป้องกันการแข่งขันแรงงานจากต่างประเทศไม่ให้มีการใช้ประโยชน์จากการจ้าง

งานราคาถูกมาเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน และในการศึกษาเปรียบเทียบการ 

ออกกฎระเบยีบในประเทศออสเตรยี สวสิเซอร์แลนด์ และไอร์แลนด์ พบว่า องค์กร

นายจ้างท่ีครอบง�าโดยธุรกิจทีไ่ม่สามารถซือ้ขายระหว่างประเทศ เป็นคูแ่ข่งส�าคญั

ของการก�าหนดมาตรฐานเรือ่งค่าจ้าง ในขณะทีส่มาคมนายจ้างในธุรกิจท่ีซือ้ขาย

ระหว่างประเทศได้ยอมท่ีจะต่อรองกับสหภาพแรงงานเก่ียวกับมาตรฐานเรื่อง 

ค่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันว่าแรงงานจะสงบไม่ออกมาต่อต้าน 

การสร้างความร่วมมอื จงึอาจเป็นยุทธศาสตร์หน่ึงในการน�าไปสูก่ารสร้าง

ประโยชน์ร่วมที่เกิดขึ้นหลายประการได้แก่

1. การเชื่อมประสานร่วมกันน�าไปสู่การตัดสินเก่ียวกับนโยบาย ซึ่งบาง

นโยบายท่ีไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงน้ันก็ยากท่ีจะน�ามาใช้ในทางปฏิบัติและจะให้

บริการได้มากน้อยเพียงใด 

2. เกิดการระดมทรัพยากรท่ีเพ่ิมขึน้ส�าหรบัองค์กรภาคสังคมท่ีหลากหลาย

3. น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ท่ีเป็นหลักประกันการเข้าร่วม

ของสาธารณะ ซึ่งจะมีผลที่เกิดขึ้นต่อผลลัพท์เชิงนโยบาย 

การสร้างความร่วมมือมาจากความพยายามของหลายส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

ซึ่งมีความจ�าเป็นและส�าคัญในรัฐสวัสดิการท่ีเป็นพหุภาคีร่วมของภาครัฐและ

เอกชน การตัดสินใจมักจะถูกกีดกันจากการร่วมตรวจสอบของภาคเอกชน  

การสร้างความร่วมมือได้เพ่ิมความเป็นไปได้ในการตระหนักถึงผลประโยชน ์

ของส่วนรวม 
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■ แนวร่วมข้ามชั้นและการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

แนวร่วมข้ามชั้นการเป็นมิติของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจและการเมือง 

เมื่อน�ามาอธิบายในเรื่องของแรงงานเป็นเรื่องส�าคัญและจ�าเป็นมากเมื่อเปรียบ

เทียบกับในอดีตเมื่อ 3 ทศวรรษท่ีผ่านมา ซึ่งการผลิตในรูปแบบเดิมนั้นเป็นการ

กระจุกตัวของแรงงานภายใต้ระบบการผลิตโรงงานเดียวกัน ดังน้ันการรวมกลุ่ม

ของแรงงานภายใต้สหภาพแรงงานจึงเกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้สูง แต่ใน

ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างการผลิตระดับโลกท่ีมีการปรับลดขนาด

องค์กรการผลติ จากปัญหาของการผลติขนาดใหญ่ภายใต้ระบบสายพานการผลติ 

(Fordism)  ตลอดจนถึงการแข่งขันในตลาดโลกท�าให้มีการปรับกลยุทธ์การจ้าง

งานแบบยืดหยุ่นมาใช้ลดต้นทุนการผลิต การจ้างงานปัจจุบันมีรูปแบบที่หลาก

หลายและเป็นการจ้างงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานมากขึ้น  ยุคหลังสายพาน

การผลติ การจ้างงานจงึมลีกัษณะของการจ้างงานแบบชัว่คราวระยะสัน้ งานจ้าง

เหมา เป็นต้น นอกจากนั้น ในโลกของการท�างานมีการเคลื่อนย้ายฐานการผลิต

ของทุน การเปลี่ยนสถานท่ีท�างานของแรงงาน รวมท้ังการเปล่ียนแปลงรูปแบบ

ของการจ้างงานดังกล่าว ท�าให้สถานภาพของแรงงานผิดแปลกไปจากรูปแบบ

เดมิแบบทีเ่คยเป็นมา แรงงานเกิดความแปลกแยก คลมุเครอืในความเป็นคนงาน

มากขึ้น คนงานไม่ได้มองหรือรู้สึกว่าตัวเองเป็นแรงงานถึงแม้จะอยู่ในตลาด

แรงงานก็ตาม ภาวะของการไม่ยึดโยงอยู่กับฐานที่ท�าการผลิตของแรงงานส่งผล

ต่อการรวมกลุ่มและการจัดต้ังองค์กรแรงงาน และมีผลต่อการต่อรองและการ

สร้างความคุม้ครองด้านสวสัดกิารแรงงาน ดังน้ันการสร้างแนวร่วมข้ามชนชัน้ของ

แรงงานจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสวัสดิการ

หรือการคุ้มครองผลประโยชน์ของแรงงานได้ 

มกีารน�าเอาแนวคดิแนวร่วมข้ามชัน้มาศกึษาเก่ียวกับการเคลือ่นไหวและ

การผลักดันเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงนโยบายเก่ียวกับแรงงานและการ

เคลื่อนไหวทางการเมือง ในงานของ Michelle Dion (2010:17-20) ศึกษาการ

พัฒนาทางด้านสวัสดกิารในเมก็ซโิก Dion กล่าวว่าการพัฒนาระบบสวสัดิการใน

เม็กซิโกนั้นเป็นผลจากการต่อรอง ประนีประนอมทางการเมืองระหว่าง

สหภาพแรงงานและและรฐัในช่วงของการสถาปนาระบบเผดจ็การในเมก็ซโิก การ

ผนวกเอาสหภาพแรงงาน เกษตรกรและเจ้าของบรษิทัเข้ามาร่วมกันเป็นคณูุปการ

ทีน่�าไปสูก่ารร่วมกันข้ามชนชัน้ภายใต้กลยทุธ์การส่งเสริมอตุสาหกรรมเพ่ือการส่ง

ออก (ISI) เป็นการเสริมการท�างานให้กับกลุ่มผู้ปกครอง การสร้างแนวร่วมข้าม

ชั้นจะพัฒนาไปได้ดีในระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ไม่เสมอไป  แนวร่วมข้ามชั้น

อาจเกิดขึ้นได้ในระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จซึ่งการช่วงชิงผลประโยชน์ของกลุ่ม

ต่างๆไม่ปรากฏชัดเจนได้ 
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ในการสร้างแนวร่วมข้ามชัน้อาจเกิดขึน้ในการผนวกไปกับการเคลือ่นไหว

ทางสังคมในรูปแบบอื่น งานของ Jack A. Goldstone (2011: 457-462) ศึกษา

การข้ามชั้นโดยวิเคราะห์การปฏิวัติที่เกิดขึ้นในโลกอาหรับ เขากล่าวว่า ในทฤษฎี

เกีย่วกับการเคลือ่นไหวทางสงัคมปัจจบุนัให้ความสนใจกับปัจจยัต่างๆท่ีท�าให้รฐั

เกิดความอ่อนแอ ล้มเหลว รวมท้ังการแบ่งแยกในกลุม่ผูป้กครอง การไม่ได้รบัการ

สนับสนุนจากต่างประเทศ และปัญหาทางเศรษฐกิจ และมีปัจจัยส�าคัญประการ

หนึ่งที่มีผลท�าให้รัฐต้องเผชิญกับความยากล�าบากในการแก้ไขปัญหานั่นคือการ

สร้างแนวร่วมมือข้ามชั้น ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงการด�าเนินงาน

ของรัฐ

การสร้างความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกิดขึ้นได้ในบริษัท 

Peter A. Gourevitch& James Shinn (2007) ศึกษาโดยท�าการสังเกตการสร้าง

ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในบริษัท ซึ่งในโมเดลของ Cross class 

ผูจ้ดัการและคนงานท�างานร่วมกันในการต่อรองเก่ียวกับเรือ่งความมัน่คงในการ

ท�างาน ความมีเสถียรภาพและกฎระเบียบต่างๆ 

ในกรณีของประเทศไทย การเอาแนวคดิแนวร่วมข้ามชัน้มาเป็นตวัอย่าง

ท�าการศึกษายังไม่ปรากฏแพร่หลาย อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติมีการใช้ความ

ร่วมมอืระหว่างกลุ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาและการขบัเคล่ือนในเชงินโยบายด้านต่างๆ 

การเคลื่อนไหวส�าคัญในอดีตท่ีผ่านมาในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมามีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างมากของการจ้างงานในประเทศไทย ซึ่งส่งผลอย่างส�าคัญต่อ

การรวมกลุ่มและความเข้มแข็งของสหภาพแรงงาน โครงสร้างของการจ้างงาน

ประกอบด้วยแรงงานหลายกลุ่ม ในบริบทของท้องถ่ินมีลักษณะของแรงงานท่ี 

ซับซ้อนคาบเกี่ยวกันของภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม แรงงานนอกระบบและ

กลุ่มแรงงานชาติพันธุ์ ดังน้ันการพัฒนาการรวมกลุ่มของแรงงานจึงอาจจะไม่ 

เกิดขึ้นภายใต้รูปแบบเดิมที่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานเพียงรูปแบบเดียว 

การท�างานร่วมกันของแรงงานกับภาครัฐ และกลุ่มต่างๆทางสังคมเกิด

ข้ึนในการท�างานหลายเรื่องโดยเฉพาะด้านสุขภาพ ในส่วนของภาคเหนือมีการ

ท�างานร่วมระหว่างแรงงาน ชุมชน นักวิชาการและองค์กรการปกครองส่วนท้อง

ถ่ินทีส่ามารถผลกัดันประเด็นปัญหาของแรงงานและปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีเกิดขึน้

ในพ้ืนทีใ่ห้เป็นทีร่บัรูข้องสาธารณชนและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ในกรณี

ปัญหาสขุภาพทีเ่กิดจากการท�างานของแรงงานและสิง่แวดล้อมซึง่เกิดข้ึนในการ

ผลิตหลายประเภทของอุตสาหกรรม ในขณะที่องค์ความรู้ในเรื่องโรคท่ีเกิดจาก

การท�างานยังไม่ได้พัฒนาให้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้น ในช่วงท่ีผ่านมา มีการ

เคลื่อนไหวท่ีเป็นประเด็นทางสังคมเก่ียวกับปัญหาคนงานท่ีเจ็บป่วยจากการ
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ท�างานซึ่งเป็นการท�างานร่วมกันของตัวเจ้าของปัญหา นักวิชาการและตัวแทน

ขององค์กรหลายหน่วยงาน จนน�าไปสู่การก่อตัง้สภาเครอืข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการ

ท�างานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สัมภาษณ์ ดร. วรวิทย์ เจริญเลิศ,  30 

สงิหาคม 2558) ซึง่มกีารด�าเนินงานมาประมาณ 22 ปี โดยมกีารท�างานท่ีผ่านมา

หลายด้านได้แก่ 

- เพ่ือการท�างานคุ้มครองสิทธิและการเข้าถึงบริการทางด้านอาชวีอนามยั

ของคนท�างาน ที่เกิดประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการท�างาน 

- การเผยแพร่เรื่องโรคจากการท�างาน 

- การผลักดันนโยบายเกี่ยวกับสุขภาพความปลอดภัยในการท�างาน 

ท้ังน้ีในการด�าเนินงานของสภาเครือข่าย ได้มกีารเสนอข้อเสนอเรยีกร้อง

ต่อรัฐบาล โดยมีการเรียกร้องผ่านสมัชชาคนจน ขอให้รัฐบาลเร่งจัดต้ังสถาบัน

คุ้มครองสุขภาพความปลอดภัยฯ เร่งผลิตแพทย์เชี่ยวชาญหน่วยงานสาขา 

อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาท่ีมาจากการท่ี รพ.โดยทั่วไปน้ัน

ไม่สามารถระบใุนใบรบัรองแพทย์ว่า คนงานป่วยเป็นโรคสบืเน่ืองจากการท�างาน

และไม่สามารถรักษาอาการป่วยให้ดีขึ้นได้ ท�าให้ความเจ็บป่วยเรื้อรังมากขึ้น

จนถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือ เสียชีวิต การไม่ได้รับสิทธิจากกองทุน

เงินทดแทน (สมบุญ ศรีค�าดอกแค, 2558) การผลักดันของสภาเครือข่ายผู้ป่วย

ได้สร้างกระแสทางสังคมจากการท่ีผู้เป็นเจ้าของปัญหาคือตัวผู้ป่วยออกมาขับ

เคลื่อนโดยได้รับการหนุนช่วยจากนักวิชาการ สื่อมวลชน ท�าให้ผลักดันในเชิง

นโยบาย ขยายการรบัรูไ้ปสูส่าธารณชนได้ จนกระท่ัง ในปี 2548 กระทรวงแรงงาน

และกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท�าข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้ง “โครงการ

คลนิกิโรคจากการท�างาน” ครัง้แรกวนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ.2548 และมกีารด�าเนนิ

การมาจนถึงปัจจบุนั และมาการขยายคลนิิกโรคจากการท�างานไปท้ังในภาคกลาง 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (สมบุญ ศรีค�า

ดอกแค,  2558)
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บทที่ 3

การเปลี่ยนแปลงของการจ้างแรงงานในภูมิภาค 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วงท่ีผ่านมาเติบโตขึ้นโดยมีการ

พ่ึงพาการลงทุนจากต่างประเทศ การเปิดตลาดการค้าเสรีและการขยายตัวของ

ภาคอุตสาหกรรม  การค้า และบริการ ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างส�าคัญ

ในการผลติภาคเกษตรการจ้างงานในเขตภาคเหนือโดยเฉพาะในเชยีงใหม่ ล�าพูน   

มแีนวโน้มของการขยายตวัของการจ้างงานท่ีไม่อยู่ในระบบมากขึน้  การขยายตวั

ของภาคอุตสาหกรรมการบริการและการจ้างงานในภาคเกษตรในช่วงท่ีผ่านมา

น�าไปสูก่ารขยายความสมัพันธ์ของการเป็นแรงงานรบัจ้างสงูขึน้ การเปลีย่นแปลง

ของเศรษฐกิจภาคเหนือในช่วงท่ีผ่านมาเป็นผลจากการเข้าสู่กระบวนการของการ

พัฒนาหลายกระแสด้วยกันนบัตัง้แต่อดตีท่ีผ่านมา ทัง้ทางด้านการค้า การลงทุน 

การพัฒนาอตุสาหกรรม การท่องเทีย่ว    การเปิดเสรทีางการค้าทีเ่ปิดระบบตลาด

การแข่งขันได้อย่างเสรี ไม่มีการเก็บภาษีคุ ้มกันเพ่ือปกป้องหรือคุ ้มครอง

อุตสาหกรรมภายในประเทศ ไม่มีข้อจ�ากัดทางการค้า  การเปิดเขตการค้าเสรีใน

จังหวดัชายแดนเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญที่น�ามาสู่การเดินทาง ย้ายถิน่ของผู้คนและ

แรงงานข้ามชาติ เป็นการเปลี่ยนแปลงในมิติสังคมวัฒนธรรม  การข้ามพรมแดน 

ซึ่งมีผลต่อความซับซ้อนของแรงงานที่ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีหลากหลาย

โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือท่ีเป็นชาวพม่าและไทใหญ่ซึ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานใน

เศรษฐกิจภาคต่างๆ และมีลักษณะของอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละกลุ่ม 
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■ ภาพรวมของโครงสร้างการจ้างงาน

ในภาพรวมของการจ้างงานท่ีได้จากการศึกษาสถิติย้อนหลังของ

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ และเปรียบเทียบถึงการเปลี่ยนแปลงในการจ้างงาน  

พบว่าภาพรวมของโครงสร้างก�าลังแรงานของประเทศ ในปี 2555 การส�ารวจใน

รอบที่ 2  มีจ�านวนประชากรอายุ 15  ปีขึ้นไป 54.54 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในก�าลัง

แรงงานประมาณ 40.10 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 73.5 (เป็นชายร้อยละ 81.4 

และเป็นหญงิร้อยละ 66.0) ในจ�านวนนี้เป็นผู้มีงานท�า 39.85 ล้านคนหรือร้อยละ 

99.4 ของผู้อยู่ในก�าลังแรงงาน (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555)  

ภาพรวมของการจ้างงานท้ังประเทศในปี 2557 ข้อมลูจากส�านักงานสถิติ

แห่งชาติจากการส�ารวจในรอบที่ 2  ภาวการณ์ท�างานของประชากร พ.ศ. 2557 

จากจ�านวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ทั้งสิ้น 54.84 ล้านคน ซึ่งในจ�านวนน้ี  

เป็นผู้อยู่ในก�าลังแรงงาน 38.58 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานท�า 38.08 ล้านคน 

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,2557)  ซึ่งพบว่าลดลงจากปี 2555  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

ประชากรในวยัท�างานมจี�านวนลดลง ซึง่เป็นภาพสะท้อนให้เหน็ว่าอาจเกิดปัญหา

การขาดแคลนแรงงานได้ ท้ังนีเ้มือ่เปรยีบเทยีบกับปี 2556 จากการส�ารวจในรอบ

ที่ 2 พบว่า จ�านวนผู้ท�างานลดลง 1.4 แสนคน (จาก 38.22 ล้านคน เป็น 38.08 

ล้านคน)หรือลดลงร้อยละ 0.4 โดยผู้ท�างานในภาคเกษตรกรรมลดลงประมาณ 

3.1 แสนคน (จาก 13.04 ล้านคนเป็น 12.73 ล้าน คน) ในขณะที่ผู้มีงานท�านอก

ภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นประมาณ 1.7 แสนคน (จาก 25.17 ล้านคนเป็น 25.34 

ล้านคน) ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นในสาขาการผลิต 1.0 แสนคน สาขาการขนส่ง 

และสถานท่ีเก็บสินค้า  5 หมื่นคน และสาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร   

3 หมื่นคน  

ในปี 2557 จ�านวนผู้มีงานท�าท้ังสิ้น 38.4 ล้านคน เป็นผู้ไม่ได้รับความ

คุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท�างาน หรือแรงงานนอกระบบ 

22.1 ล้านคน หรือร้อยละ 57.6 และที่เหลือเป็นแรงงานในระบบ 16.3 ล้านคน 

หรือร้อยละ 42.3  ส�าหรับแรงงานนอกระบบเมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่ามีเพศ

ชาย 12.1 ล้านคน หรือร้อยละ 54.8  เพศหญิง 10  ล้านคนหรือร้อยละ 45.2    ใน

จ�านวนผู้มีงานท�า 38.4 ล้านคน มีแรงงานหญิง 10 ล้านคน แรงงานชาย 12.1 

ล้านคน ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นแรงงานในระบบ 16.3 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 42.4 

% เป็นแรงงานนอกระบบ 22.1 ล้านคน หรือคิดเป็น 57.6% (ตารางที่ 1)
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จากตารางจะเห็นได้ว่าแรงงานนอกระบบมีสัดส่วนมากกว่าแรงงานใน

ระบบ  เมือ่พิจารณาประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกจิ พบว่าแรงงานนอกระบบ

มากกว่าครึ่งหน่ึงท�างานอยู่ในภาคเกษตรกรรม โดยมีจ�านวนถึง 12.6 ล้านคน  

หรือร้อยละ 56.9 รองลงมาท�างานอยู่ในภาคการค้าและการบริการร้อยละ 32.4 

และภาคการผลิตร้อยละ 10.7 ตวัเลขดงักล่าวสะท้อนถึงโครงสร้างของแรงงานที่

เป็นการจ้างงานนอกระบบโดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคบริการ 

ส่วนในภาคอุตสาหกรรมนั้น มีการจ้างงานไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับ

ภาคอื่น ในปี 2558 มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 6,184,926 คน  เป็นแรงงาน

วิชาชีพ 1,102,464 คน และแรงงานฝ่ายผลิต 5,082,462 คน   แรงงานส่วนใหญ่

จะอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด 957,998 คน รองลงมาเป็น

อตุสาหกรรมยางและพลาสตกิ 571,607 คน และอตุสาหกรรมยานยนต์ 519,220 

คน  มกีารคาดการณ์ว่า   ในอกี 5 ปีข้างหน้า อตุสาหกรรมไทยจะขาดแรงงานฝ่าย

ผลิตประมาณ 3 แสนคน 

อย่างไรก็ตาม ในสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงการจ้างแรงงาน

ปัจจุบันที่มีการกระจายอุตสาหกรรมไปในภูมิภาคและการส่งเสริมให้เกิดการ

ขยายตัวทางการค้าที่หลากหลาย จากข้อมูลการส�ารวจภาวการณ์มีงานท�าของ

ประชากรจ�าแนกตามภูมิภาค  พบว่าการจ้างงานยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ   

ภาพรวมของแรงงานในภาคเหนือในปี 2557 ประชากรอายุ 15 ปีซึ่งพร้อมท่ีจะ

ท�างานมีจ�านวน 9,463,000 คน ในจ�านวนนี้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล  3,316,800 

ล้านคน นอกเขตเทศบาล 6,146,100 คน  (ตารางที่ 2) 

ตาราง ที่ 1 แสดงแรงงานนอกระบบ จ�าแนกตามเพศ ปี 2557

    ผู้มีงานท�า แรงงานในระบบ  แรงงานนอกระบบ

38.4 ล้านคน

(หญิง 10.0 ล้านคน

ชาย 12.1 ล้านคน)

16.3 ล้านคน (42.4%) 22.1 ล้านคน (57.6%)

ที่มา : ปรับปรุงจากส�านักงานสถิติแห่งชาติ (2557)

         

16

รายงานการศึกษาเรื่อง การจ้างงานและการรวมกลุ่มของแรงงานในภาคเหนือ: กรณีศึกษาแรงงานเชียงใหม่-ล�าพูน



ตารางที่ 2 แสดงสถานภาพการท�างานของประชากรในภาคเหนือ ปี 2557   หน่วย : 000                 

สถานภาพ รวม ในเขต (เทศบาล) นอกเขต (เทศบาล)

อายุ 15 ปีขึ้นไป 9,463.0 3,316.9 6,146.1

ก�าลังแรงงาน 6,626.7 2,259.3 4,367.4

ผู้มีงานท�า 6,547.8 2,240.9 4,306.9

ร้อยละ 

ก�าลังแรงงาน 70.0 68.1 71.1

ก�าลังแรงงานปัจจุบัน 69.7 67.9 70.7

ผู้มีงานท�า 69.2 67.6 70.1
ที่มา : ปรับปรุงจากข้อมูลการส�ารวจประชากรผู้มีงานท�า ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 2557

ในปี 2557 ผูม้งีานท�าในเขตภาคเหนอื จ�านวน  6,547,800  คน ซึง่เป็นการ

จ้างงานนอกภาคเกษตรกรรม 3,608,500 คน ในภาคเกษตรกรรม 2,939,300 คน 

(ตารางที่ 3) การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมมีการกระจายอยู่ในภาคเศรษฐกิจ

ต่างๆ ซึ่งในตารางที่ 3 คัดมาเฉพาะรายการที่มีการจ้างงานมาก และพบว่าอยู่ใน

ภาคเศรษฐกิจท่ีเป็นภาคการผลิตและบริการเป็นส�าคัญ กล่าวคือ  ในภาคการ

ผลิตจ�านวน 1,704,300 คน ในภาคบริการ 1,013,100 คน ตามล�าดับ จะเห็นได้

ว่าการท�างานนอกภาคเกษตรและในภาคเกษตรมจี�านวนท่ีไม่ได้แตกต่างกันมาก 

ซึง่จากการส�ารวจผูท่ี้เคยมปีระสบการณ์ท�างานมาแล้วจ�านวนมากเคยท�างานใน

ภาคบริการแล้วกลับมาท�างานในภาคเกษตร และบางคนเคยท�างานในภาคการ

ผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งเป็นลักษณะของการจ้างงานของแรงงานใน 

ท้องถ่ินท่ีมีการเคลื่อนย้ายจากภาคเศรษฐกิจต่างๆและกลับไปยังภาคเกษตร 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจ�านวนก�าลังแรงงานท่ีมีอยู่จะเห็นว่าในภูมิภาค  

มีประชากรในวัยที่พร้อมจะท�างาน 9,463,000 คน  เป็นจ�านวนไม่มากเมื่อเทียบ

กับการเติบโตขยายตัวในภูมิภาค ในขณะท่ีความต้องการแรงงานในภาค

เศรษฐกิจการผลิตต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรม การค้า และภาคเกษตรกรรมยังมีมาก 

แรงงานทีเ่ข้าสูต่ลาดการจ้างแรงงานจงึอาจจะไม่เพียงพอ ดังน้ันในโครงสร้างการ

จ้างงานในเขตภาคเหนอืจงึมแีรงงานกลุม่ชาตพัินธ์ุเข้าสูต่ลาดแรงงานจ�านวนมาก 

โดยเฉพาะในภาคการบริการและภาคเกษตร ซึ่งนอกจากค่านิยมในการท�างาน

ของคนไทยทีไ่ม่ยอมท�างานท่ีมลีกัษณะเสีย่ง สกปรก การขาดแคลนแรงงานก็เป็น

ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้แรงงานข้ามชาติเข้าสู่ตลาดแรงงานได้โดยง่าย  โดยเฉพาะ

ในแถบจงัหวัดชายแดน ในเชยีงใหม่ เชยีงราย มแีรงงานสญัชาตพิม่าและไทใหญ่

เป็นองค์ประกอบส�าคัญในโครงสร้างการจ้างงาน 
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ตารางที่ 3 จ�านวนและอัตรา ร้อยละของผู้มีงานท�าในเขตภาคเหนือ จ�าแนกตามเขตปกครอง ปี 2557

      รวม   ในเขต   นอกเขต

                รวม

1. ภาคเกษตรกรรม

เกษตรกรรม  ประมง  ป่าไม้ 

   6,547.8 

  2,939.3

2,240.9

501.8

4,306.9 

2,437.5

2. นอกภาคเกษตรกรรม    3,608.5 1,739.1 1,869.4

   -   การผลิต 1,704.3 665.2 295.8

   -  ภาคการก่อสร้าง 552.3 189.7 332.6

   -  การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมจักรยานยนต์       

และรถจักรยาน 

1,013.1 496.7 516.4

ที่มา : ปรับปรุงจากข้อมูลส�ารวจประชากรผู้มีงานท�า ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557 

ข้อมลูดังกล่าวชีใ้ห้เห็นถึงโครงสร้างของการจ้างงานท่ีถูกดดูซบัเข้าไปใน

ภาคเศรษฐกิจต่างๆท่ีนอกเหนือจากการผลิตในระบบอุตสาหกรรม การเคลื่อน

ย้ายของแรงงานมกีารเปลีย่นแปลงในภาคการผลติ ภาคบรกิารและในภาคเกษตร 

มีการศึกษาภาคสนามหลายเรื่องที่สะท้อนให้เห็นความซับซ้อนและลื่นไหลของ

แรงงานในการกลับไปกลบัมาของการท�างานในเศรษฐกจิภาคต่างๆของแรงงาน

ในท้องถ่ิน  เส้นทางของแรงงานที่ออกจากภาคเกษตร สู่การท�างานในภาค

อุตสาหกรรมและหลังอุตสาหกรรม เป็นทางเลือกของชีวิตแรงงานที่ผ่านการเข้า

สูก่ารจ้างงานหลากหลายรปูแบบในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ลักษณะของแรงงานใน

ภาคเหนอืในพ้ืนท่ีเชยีงใหม่ ล�าพูน เป็นปรากฏการณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความลืน่

ไหลของแรงงานซึ่งอาจเป็นผลส�าคัญต่อการรวมกลุ่มและการพัฒนาองค์กร

แรงงาน

■ อุตสาหกรรมและการจ้างงานในเขตเชียงใหม่-ล�าพูน                                                                       

การพัฒนาอตุสาหกรรมเป็นกลยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจส�าคญัทีร่ฐับาล

ไทยใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ภายใต้

นโยบายการส่งเสรมิการส่งออก (export promotion) ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (2520-2524)  รัฐบาลสนับสนุนให้มีการกระจาย 

อุตสาหกรรมไปยังส่วนภูมภิาค  มแีผนการจดัต้ังนคิมอตุสาหกรรมในส่วนภูมภิาค

หลายแห่ง มุ่งเน้นการผลิตด้านการเกษตรและมีเป้าหมายส�าคัญในการปรับ

โครงสร้างอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมการขยายตัวของอุตสาหกรรมในภูมิภาค 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาฉบับที่ 4 มีอัตราการขยายตัวทาง
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เศรษฐกิจเพ่ิมสูงโดยเฉลี่ยร้อยละ 7.1 ต่อปี แต่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นภาคการ 

ผลิตหลักขยายตัวเพ่ิมข้ึนในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.5 ต่อปี ข้อมูลสถิติ 

รายได้ต่อคนท�างานซึง่เป็นในสาขาอาชพีต่างๆ ในปี 2523 อาชพีเกษตรท�ารายได้

เพียง 11,464 บาทต่อปี รายได้จ�านวนนี้ต�่ากว่ารายได้เฉลี่ยต่อบุคคลทั้งประเทศ

ซึ่งได้รับจ�านวน 29,949 บาท อีกทั้งยังต�่ากว่าสาขาอาชีพอื่นๆอีกหลายเท่าตัว  

โดยต�า่กว่าภาคอตุสาหกรรมเกือบ 5 เท่าตวั (ส�านกังานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2539)  

การพัฒนาอตุสาหกรรมภายใต้กลยุทธ์เพ่ือการส่งออก (Export Oriented 

Industrialization) ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 5 

(2525-2540) ส่งผลให้เกิดขยายตัวของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคอย่างมาก 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ในภาคเหนือมีการขยายตัวของ

อตุสาหกรรมส่งออกหลายประเภท อาท ิเซรามกิ เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปู การแปรรปูสนิค้า

เกษตร  ในปี 2526  มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือท่ีจังหวัดล�าพูน  

ในช่วงแรกมีเป้าหมายเพ่ือการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมด้านการเกษตร  

แต่ไม่ประสบความส�าเรจ็ในการชกัชวนให้นกัลงทุนเข้ามาลงทนุในนคิม  ในระยะ

ต่อมารัฐบาลได้ใช ้นโยบายทางด้านภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในนิคม

อุตสาหกรรมโดยการลดภาษีและเปิดให้มีการลงทุนอุตสาหกรรมในนิคม

อุตสาหกรรม จังหวัดล�าพูนได้กลายเป็นพ้ืนที่ที่มีการประทะประสานกันของรูป

แบบการผลิตก่ึงเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการจ้างงานที่หลากหลาย 

และเปน็พืน้ทีอ่ตุสาหกรรมทีม่ีการจา้งแรงงานในระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม ่ใน

เขตนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์การรวมกลุ่มของแรงงาน 

และการด�าเนินงานขบัเคลือ่นประเดน็รณรงค์ทางสงัคมเพ่ือแก้ไขปัญหาทัง้ในเรือ่ง

สิ่งแวดล้อมและความเจ็บป่วยของแรงานและด้านสุขภาพมานับตั้งแต่มีการ 

ก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในช่วงปี 2537 มีแรงงานที่เจ็บป่วยและมีปัญหา

สุขภาพหลายคน (ดู บัณฑิต  ธนชัยเศรษฐวุฒิ, 2537)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558 มีโรงงานที่ประกอบกิจการในจังหวัด

ล�าพูน 926 โรงงาน มูลค่าการลงทุนรวม 105,193.928 ล้านบาท จ�านวนแรงงาน

ทั้งหมด  70,934 คน มีโรงงานท่ีตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมล�าพูนจ�านวน 78 

โรงงาน มีเงินลงทุน 72,427 ล้านบาท  จ�านวนคนงานรวม 44,662 คน (ดูตาราง

ที่ 4)  มีโรงงานที่อยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมจ�านวน 848 โรงงาน มูลค่า 

การลงทุน 766.928 ล้านบาท  จ�านวนแรงงานรวม 26,272 คน (รายงาน 

ความเคลือ่นไหวการลงทุนอตุสาหกรรมของจงัหวดัล�าพูน, 2558) อตุสาหกรรมท่ี

มีมูลค่าการลงทุนมากท่ีสุด 3 อันดับของจังหวัดล�าพูน (รายงานข้อมูล ณ วันที่  

31 สิงหาคม 2558) ได้แก่
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1. อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคส์ ที่ส�าคัญได้แก่ 

- ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนเลนส์แก้ว 

- สกัดโลหะที่มีค่าจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์พิเศษส�าหรับรถยนต์

 ในอตุสาหกรรมน้ีมจี�านวนโรงงานรวม 71 โรงงาน เงนิลงทุน 73,328 ล้าน

บาท มีการจ้างแรงงาน 50,897 คน เป็นโรงงานที่ตั้งทั้งในนิคมอุตสาหกรรมและ 

อยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม 

2. อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วยโรงสีข้าว  รองลงมาได้แก่ กิจการอบพืช

หรือเมล็ดพืช อาทิ ล�าไย พริกสด ข้าวโพด มีจ�านวนโรงงานทั้งสิ้น 337 โรงงาน  

เงินลงทุน 7,344 ล้านบาท มีการจ้างแรงงาน 4,126  คน

3. อุตสาหกรรมอื่นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมบริการ ซ่อม คัดแยก บ�าบัด

ของเสยี รวมทัง้อดัเศษกระดาษและโลหะต่างๆ  มจี�านวนโรงงานท้ังสิน้ 79 โรงงาน 

เงินลงทุน 6,378 ล้านบาท มีการจ้างแรงงาน 4,816 คน 

ตารางที่ 4 จ�านวนโรงงานในจังหวัดล�าพูนและจ�านวนแรงงาน (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558)

จ�าพวกที่ จ�านวนโรงงาน

(โรงงาน) 

จ�านวนเงินลงทุน 

(ล้านบาท)

 จ�านวนคนงาน 

(คน)

1   321 432.552 1,220

2   102 344.780 1,308

3   499 104,416.596 68,406

   รวม   926 105,193.928 70,934
ที่มา: ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดล�าพูน,สิงหาคม 2558

การจ้างแรงงานภาคอตุสาหกรรมกระจกุตวัอยู่ในนิคมอตุสาหกรรมล�าพูน  

ซึ่งมีรูปแบบของภาคการผลิตท่ีทันสมัยภายใต้ระบบโรงงาน (factory system) 

และเป็นอุตสาหกรรมส่งออก การจ้างงานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นการจ้างงาน 

ที่เป็นทางการภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายแรงงาน คนงานมีหลักประกัน

ความมั่นคงในการท�างานและวางแผนรายรับรายจ่ายในชีวิตได้ การก่อตั้งนิคม

อุตสาหกรรมล�าพูนส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของวิถีชวิีตชมุชนอย่างมาก เกิดการ

ขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรมท่ีมีความสัมพันธ์กับภาคเศรษฐกิจด้านการค้า

ต่างๆ อาทิ ร้านค้า ร้านอาหาร หอพัก เป็นต้น บริเวณรอบๆ นิคมอุตสาหกรรม 

ในช่วงที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและทางสังคมวัฒนธรรม 
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การเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมล�าพูนในระยะแรกได้รับการต่อต้าน 

จากคนในชุมชนท่ีเผชิญกับปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อม สารเคมีและการ

เปลี่ยนแปลงของชุมชน ปัญหาความเจ็บป่วยจากการท�างาน น�าไปสู ่การ

เคลื่อนไหวทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากความร่วมมือกันของ 

นักวิชาการ  สหภาพแรงงานจากส่วนกลาง องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน 

องค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่เข้ามาหาข้อมูลและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาทีเ่กิดขึน้  พ้ืนท่ีของนิคมอตุสาหกรรมล�าพูนจงึเป็นภาพท่ีสะท้อนให้เห็นถึง

พัฒนาการของการจ้างงานภาคอุตสาหกรรม การก่อตัวขององค์กรแรงงานและ

การผลักดันการเคลื่อนไหวในประเด็นสิทธิแรงงาน  

ในกรณีของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถึงแม้จะมีโรงงานที่เปิดด�าเนิน

การเพียงแค่ 78 โรงงาน แต่มี จ�านวนคนงานรวม 44,662  คน ซึ่งมากกว่าจ�านวน

แรงงานของโรงงานท่ีอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีคนงานจ�านวน 26,272 คน 

(รายงานความเคลือ่นไหวการลงทุนอตุสาหกรรมของจงัหวัดล�าพูน, 2558) ปัญหา

ของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมล�าพูนซึ่งเป็นแหล่งของการจ้างงานในระบบที่มี

การจ้างแรงงานภาคอุตสาหกรรมได้จ�านวนมาก จึงเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึง

สภาพการณ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมและปัญหาแรงงานในภาคเหนือได้ว่า 

ยังไม่ได้รบัการส่งเสริมในด้านแรงงานสัมพันธ์ในแนวทางท่ีจะน�าไปสู่การพัฒนา

ศักยภาพการรวมกลุ่มและคุณภาพชีวิตของของแรงงาน การสร้างความเข้มแข็ง

ในการรวมกลุม่ของแรงงานเป็นกลไกส�าคญัประการหน่ึงท่ีจะท�าให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของแรงงานจากการต่อรองผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างนายจ้าง 

กับลกูจ้าง ดงัตวัอย่างของสหภาพแรงงานหลายแห่งทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการ

ใช้สิทธิเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับแรงงานได้ 

อย่างไรก็ตาม แรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเป็นเพียง 

ส่วนหนึ่งของแรงงานในเชียงใหม่-ล�าพูน การพัฒนาอุตสาหกรรมและการ 

ขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อรูปแบบ

ของการจ้างงานหลายประการ เส้นทางชีวิตของแรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร 

ไม่ได้เข้าสูก่ารท�างานในโรงงานเพียงอย่างเดยีวแต่ได้เข้าสูก่ารประกอบอาชพีอืน่

ที่หลากหลาย อาทิ พนักงานเสริฟในร้านอาหาร  ขับรถ  รับจ้างทั่วไป  การท�างาน

บ้าน เป็นต้น   การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคในช่วงที่ผ่านมา จึงน�าไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงอย่างมากของการผลิตภาคเกษตร ก�าลังแรงงานภาคเกษตรใน

เชียงใหม่-ล�าพูนมีการเปลี่ยนแปลงและลดลงอย่างมาก เมื่อพิจารณาตัวเลข 

ผู้มีงานท�า อายุ 15 ปีข้ึนไป ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558 พบว่า มีแรงงานใน 

ภาคเกษตร  328,958 คน หรือเพียงร้อยละ 31.  98 ภาคการผลิตร้อยละ  11.87  

ของก�าลังแรงงานท้ังหมด นอกจากน้ันอยู่ในภาคอื่นๆ อาทิ กิจการร้านอาหาร  
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ที่พัก เป็นต้น  จังหวัดล�าพูน มีแรงงานในภาคเกษตรเพียง  100,306 คน หรือร้อย

ละ 37.5  ภาคการผลิตร้อยละ 27.72  ของก�าลังแรงงานทั้งหมด (ดูตารางที่ 5)  

แรงงานส่วนท่ีเหลือกระจายอยู่ในภาคเศรษฐกิจอืน่ๆ เช่น ก่อสร้าง กิจการโรงแรม

และอาหาร เป็นต้น  ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงาน

ที่ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในภาคเกษตร ในขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

ก็ไม่ได้รองรับแรงงานได้ท้ังหมด มีแรงงานจ�านวนมากท่ีเข้าสู่การท�างานในภาค

เศรษฐกิจที่เป็นกิจการขนาดย่อมและในภาคการบริการและขนส่ง  นอกจากนั้น 

ในช่วงทีผ่่านมากระแสการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กลยุทธ์ส่งเสรมิการส่งออกและ

การพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการ

ผลิตในภาคเกษตร ในพ้ืนท่ีล�าพูน เชียงใหม่ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด 

อาทิ ล�าไย ยาสูบ  หอมแดง เป็นต้น  ท�าให้ชาวนาหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจแทน

การท�านาเพียงอย่างเดียว  งานของ สิริวรรณ  สิรวณิชย์ (2551) ซึ่งศึกษาถึงการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินในอ�าเภอบ้านโฮ่ง ล�าพูน การเข้าไปของพืชเศรษฐกิจ

ท�าให้ชาวนามีการปรับตัวในการใช้ที่ดิน และหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจหลาย

ตัวแทน  

ตารางท่ี 5 จ�านวนผู้มีงานท�า อายุ 15 ปีขึ้นไป จ�าแนกตามอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานมาก 5 ล�าดับ   

(กรกฎาคม-กันยายน 2558) 

จังหวัดและ

เพศ 

จ�านวนรวม

ทั้งจังหวัด

เกษตรกรรม

ป่าไม้และ

การประมง

การขนส่ง

การขาย

ปลีก

การผลิต การก่อสร้าง กิจกรรม

โรงแรมและ

อาหาร

เชียงใหม่

ชาย

หญิง

 1,028,443

542,743    

485,700

       

328,958

188,233

140,725

160,803

79,223

81,580

122,114

47,613

74,501

73,858

63,436

10,422

90,370

31,256

59,113

ล�าพูน 

ชาย 

หญิง 

267,054

136,782

130,273

100,306

61,587

38,719

33,435

15,473

18,061

74,054

26,388

47,665

17,083

15,746

1,337

9,998

3,325

6,672

ที่มา: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 2558 
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การพัฒนาเศรษฐกิจและการขยายตัวของอุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมา

ในระดับภูมิภาค ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานซึ่งในอนาคตมีแนว

โน้มของการเตบิโตของธุรกิจการค้าหลายประเภทท่ีส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลง

ต่อการจ้างงานท่ีจะเข้าสู่ภาคเศรษฐกจิท่ีนอกเหนือไปจากภาคอตุสาหกรรม   การ

เปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในมิติด้านเศรษฐกิจและการจ้างงานในระดับมหภาค

เป็นกระบวนการพัฒนาของการลงทุนขนาดใหญ่ในภาคเศรษฐกิจต่างๆโดย

เฉพาะด้านอุตสาหกรรม การค้า การท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น  ในขณะ

เดียวกันมอีงค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจระดับย่อยซึง่เป็นองค์ประกอบเช่นกัน

ในกระบวนการพัฒนา  มีการขยายตัวของธุรกิจทั้งภาคการเกษตร การค้า ธุรกิจ

การท่องเที่ยวซึ่งเชื่อมโยงกับธุรกิจการค้าอื่นๆอีกหลายประเภท 

การขยายตัวของเศรษฐกิจภาคเหนือในมุมมองของนักธุรกิจท้องถ่ิน 

ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่าในอนาคตมีธุรกิจที่ส�าคัญ 6 กลุ่มธุรกิจได้แก่  (สัมภาษณ์ 

คุณ ณรงค์ ตนานุวัฒน์,30  พย  2558)

1. เกษตร อุตสาหกรรม

2. การท่องเที่ยว

3. สุขภาพและโรงพยาบาล

4. การศึกษา

5. สารสนเทศ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (creative economy) 

6. การค้าชายแดน 

การพัฒนาแรงงาน  เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาความเติบโตของภาค

ธุรกิจด้วย  เพราะเป็นเร่ืองของการพัฒนาคน ซึ่งในกลุ่มของนักธุรกิจก็ให้ความ

ส�าคญักับการพัฒนาแรงงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านทกัษะฝีมอืแรงงาน  การเข้า

สูอ่าเซยีนต้องมกีารแข่งขนัสงู แรงงานต้องได้รับการพัฒนา ซึง่ในการพัฒนาความ

ก้าวหน้าของภาคเศรษฐกิจนั้น ต้องพัฒนาแรงงานควบคู่ไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ทักษะฝีมือแรงงาน 

2. มาตรฐานแรงงาน

3. คุณภาพชีวิต

4. การศึกษา

การเติบโตขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคท้ังภาคธุรกิจขนาดใหญ่ 

และธุรกิจย่อยระดับจุลภาคส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการจ้างงาน 

ซึ่งแตกต่างกันตามบริบทของแต่ละภูมิภาค  ในจังหวัดเชียงใหม-่ล�าพูน การจ้าง

งานภาคอุตสาหกรรมยังกระจุกตัวอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมล�าพูน และ

กระจัดกระจายอยู่ในโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม อย่างไรกต็ามการลงทุนและ
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ขยายตัวของเศรษฐกิจภาคต่างๆน�ามาสู ่รูปแบบการจ้างงานท่ีหลากหลาย 

นอกเหนือจากแรงงานภาคอุตสาหกรรม อาทิ ในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ 

แรงงานภาคเกษตรและยังมีการจ้างแรงงานข้ามชาติในกิจการหลายประเภท  

แรงงานในภูมิภาคจึงมีลักษณะของความแตกต่างหลากหลายซึ่งเป็นข้อจ�ากัด

ส�าคญัต่อการรวมกลุม่ของแรงงาน การรวมกลุ่มของแรงงานในภาคเหนือจงึอาจ

มีรูปแบบแตกต่างไปจากแรงงานในภูมิภาคอื่นๆโดยมีบริบทของประวัติศาสตร์ 

ความเป็นมา  องค์ประกอบของแรงงานและกลุ่มที่มีบทบาทส�าคัญด้านแรงงาน 

อาทิ ภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นส่วนผลักดันส�าคัญ
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บทที่ 4

ปัญหาของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมล�าพูน                

ในอดีตท่ีผ่านมา การพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าและความเติบโตของ

อุตสาหกรรมน้ันควบคู่ไปกับระบบการผลิตขนาดใหญ่ที่มีการจ้างแรงงานเป็น

จ�านวนมากโดยมกีารใช้เทคโนโลยีการผลิตทีทั่นสมยั มกีารจ้างงานท่ีเป็นทางการ 

มหีลกัประกันความมัน่คงในการท�างาน แรงงานได้รบัสวัสดกิารและจดัตัง้องค์กร

สหภาพแรงงานภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายแรงงานซึ่งเป็นแบบแผนของ

การจ้างงานแบบเป็นทางการท่ีเป็นมาตรฐานการจ้างงานโดยท่ัวไป   ในกรณีของ

ประเทศไทย พัฒนาการของแรงงานตลอดช่วงของการพัฒนาอตุสาหกรรมทีผ่่าน

มา แรงงานมกีารจดัตัง้สหภาพแรงงานและการรวมกลุ่มในรูปแบบไม่เป็นทางการ 

อาทิ กลุ่มย่านต่างๆและการจัดตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวของแรงงานต่างๆ แต่การ

เคลื่อนไหวของสหภาพแรงงานมีความเข ้มแข็งเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ  

และปริมณฑล ในเขตอุตสาหกรรมต่างจังหวัด ยังประสบปัญหาการจัดตั้ง

สหภาพแรงงาน และการใช้สิทธิของผู้ใช้แรงงานตามกฎหมายแรงงาน นอกจาก

นั้น การขยายตัวของเศรษฐกิจภาคต่างๆในเขตภาคเหนือน�าไปสู่การจ้างงานใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย แรงงานภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู ่ในเขตนิคม

อุตสาหกรรมล�าพูน ในพ้ืนท่ีล�าพูนจึงมีประวัติศาสตร์และพัฒนาการของการ 

จัดตั้งองค ์กรสหภาพแรงงานที่สะท ้อนให ้เห็นถึงการต ่อสู ้ของแรงงาน 

ภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 

การเกิดข้ึนของนิคมอตุสาหกรรมล�าพูนในระยะแรกได้รับการต่อต้านจาก

คนในชุมชนที่เผชิญกับปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อม สารเคมีและการเปลี่ยนแปลง

ของชุมชน ปัญหาความเจ็บป่วยจากการท�างาน น�าไปสู่การเคลื่อนไหวทางด้าน

สขุภาพและสิง่แวดล้อมทีเ่กิดจากความร่วมมอืกันของนกัวชิาการ สหภาพแรงงาน

จากส่วนกลาง องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน องค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ที่เข้ามาหาข้อมูลและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น พ้ืนที่ของนิคม

อตุสาหกรรมล�าพูนจงึเป็นภาพทีส่ะท้อนให้เหน็ถึงพัฒนาการของการจ้างงานภาค

อุตสาหกรรม การก่อตัวขององค์กรแรงงานและการผลักดันการเคล่ือนไหวใน

ประเด็นสิทธิแรงงาน 
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■ ปัญหาของแรงงานนิคมอุตสาหกรรมล�าพูนในอดีต 

แรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในภาคเหนือมีประวัติศาสตร์ของการ 

รวมกลุม่มายาวนานพอๆ กับการเกิดขึน้ของนิคมอตุสาหกรรมล�าพูน ซึง่เป็นนิคม

อุตสาหกรรมแห่งแรกท่ีตั้งข้ึนในภาคเหนือ หลังจากท่ีรัฐบาลได้ปรับกลยุทธ์การ

พัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ รฐับาลส่งเสรมิให้มกีารจดัตัง้นคิมอตุสาหกรรมขึน้ในหลายจงัหวัด

ทั่วประเทศนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2520 เป็นต้นมา มีการวางแผนจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (2520-2524) 

และในแผนระยะต่อมามีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือขึ้นเป็นแห่งแรก 

ที่จังหวัดล�าพูนในปี 2526 โดยในช่วงแรกมีเป้าหมายเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

แปรรปูผลผลิตทางการเกษตรแต่มนัีกลงทุนเข้ามาน้อย ในระยะต่อมาได้ชกัจงูให้

มีการเข้ามาลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ การลดหย่อนภาษีการน�าเข้า

วัตถุดบิ เพ่ือรองรบัการขยายตวัของอตุสาหกรรมและเป็นเขตอตุสาหกรรมส่งออก

ตั้งแต่ช่วงปี 2528 เป็นต้นมา 

นิคมอุตสาหกรรมล�าพูน เป็นเขตอุตสาหกรรมส่งออกที่มีความทันสมัย 

การจัดพ้ืนที่บริเวณในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งอยู่บนพ้ืนที่ 1,788 ไร่ เป็นเขต

อุตสาหกรรมที่มีสถานประกอบการทันสมัย ประกอบกิจการท่ีเป็นอุตสาหกรรม

ส่งออกส�าคัญ ในระยะแรกท่ีมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมได้มีการคัดค้าน 

จากคนในชมุชนท่ีไม่ต้องการให้มกีารจดัตัง้โรงงานอตุสาหกรรมขึน้ในชุมชน การ

เกิดข้ึนของนิคมอุตสาหกรรม น�ามาสู่ความเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีบริเวณรอบๆ

นิคมอุตสาหกรรม เกิดการขยายตัวของภาคธุรกิจการค้าต่างๆ อาทิ ร้านอาหาร 

หอพัก บ้านเช่า บริเวณนิคมอุตสาหกรรมล�าพูนจึงเกิดปัญหาในชุมชนหลาย

ประการท้ังด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพของคนงานและคนในชุมชน ปัญหา

การลักขโมย เป็นต้น 

ปัญหาส�าคัญของนิคมอุตสาหกรรมล�าพูนในอดีตท่ีถือว่าเป็นปัญหา 

ร้ายแรง ประกอบด้วย 

1. ปัญหาความเจ็บป่วยของคนงานในนิคมอุตสาหกรรม  ในช่วงปี 

2536 มีการรวบรวมข้อมูลของปัญหาความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของคนงาน

และครอบครัวคนงานหลายคน  ซึ่งพบว่ามีคนงานเสียชีวิตจ�านวน 14 ราย 2536 

โดยมอีาการเจบ็ป่วยแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนงานบรษิทัผลติอปุกรณ์

และผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปัญหาความเจ็บป่วย

และการเสียชีวิตของคนงานในนิคมอุตสาหกรรมล�าพูนท�าให้เกิดความตื่นตัว  

มีการเรียกร้องความเป็นธรรมจากคนงานและภาคประชาสังคมให้รัฐเข้ามาดูแล
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และตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของคนงาน ท้ังน้ีมีการร่วมมือของหน่วยงาน

ต่างๆ ในช่วงวันที่ 1-3 มีนาคม 2537 มีการด�าเนินตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

การเสยีชวิีตของคนงาน ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆได้แก่ (บณัฑิต ธนชยัเศรษฐ

วุฒิ, 2536:14-22) 

- ศูนย์ความปลอดภัยในการท�างานภาคเหนือ 

- ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดล�าพูน 

- คณะสื่อมวลชนภาคเหนือตอนบน

อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินงานก็ไม่ได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับข้อเท็จ

จริงความเจ็บป่วยของคนงาน  ซึ่งได้มีการแถลงข่าวกรณีสารพิษจากนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล�าพูน วันที่ 30 มีนาคม 2537 จัดโดยกระทรวง

สาธารณสขุ จงัหวัดล�าพูนและการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทีโ่รงแรมดิ

เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดล�าพูนในขณะนั้น สวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงานจังหวัดล�าพูน ผู้ช�านาญการด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแทนจาก

กรมควบคมุมลพิษ และมคีณะแพทย์จากหลายหน่วยงาน ประเดน็การแถลงข่าว

กรณีข้อเท็จจริงเก่ียวกับสารพิษในนิคมอุตสาหกรรมล�าพูน มีสาระส�าคัญ 2 

ประเด็น 

1. เป็นการรับทราบการเสียชีวิตของผู้ป่วยซึ่งเป็นคนงาน 12 ราย และ

เป็นบุตรคนงานที่เสียชีวิตอีก 2 ราย 

2. ในจ�านวนคนงานที่เสียชีวิต 12 ราย มีหลักฐานและผลการวินิจฉัย

ทางการแพทย์ชัดเจนว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง 8 ราย โดยใน 8 รายนี้มี  

6 ราย เสียชีวิตเน่ืองจากภาวะการติดเชื้อแทรกซ้อน การเสียชีวิตของผู้ป่วยทั้ง  

8 รายได้มกีารวินิจฉยัอย่างละเอยีดพบว่าไม่มเีหตเุก่ียวเนือ่งกับภาวะการท�างาน 

ส่วนคนงานท่ีเสียชีวิตอีก 4 ราย พบว่าเป็นสมองอักเสบ 2 ราย และเป็นมะเร็ง 

เม็ดเลือดขาว 1 ราย 

การแถลงข่าวว่าผู้ตายท้ังหมดไม่ได้เสียชีวิตจากการท�างานท�าให้เกิด

ประเด็นข้อถกเถียงหาข้อเท็จจริงว่าคนงานเสียชีวิตจากการท�างานหรือไม่ ซึ่งใน

กรณขีองคนงานทีป่่วยแต่ยังมชีวีติอยู่บางรายได้ลาออกกลับไปรักษาทีบ้่าน บาง

รายเรียกร้องจนได้รับเงินช่วยเหลือ ดังในกรณีของ นางมยุรีย์ เตวิยะ ที่เรียกร้อง

จนได้รับเงินช่วยเหลือและเป็นกรณีตัวอย่างท่ีถกเถียงกันว่าถ้าคนงานไม่ได ้

เจ็บป่วยจากการท�างานท�าไมจึงได้รับเงินช่วยเหลือ ซึ่งมีข้อชี้แจงจากตัวแทน

สวัสดิการแรงงานว่าเป็นการช่วยเหลือจากองทุนประกันสังคม 
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การเจ็บป่วยและเสียชีวิตของคนงานในนิคมอุตสาหกรรมล�าพูนน�าไปสู่

การร่วมมือกันของนักวิชาการ แพทย์ ผู้แทนผู้ใช้แรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง รวมทั้งสื่อมวลชน คนที่สนใจ เพื่อศึกษาปัญหา

ความเจ็บป่วยด้วยโรคจากการท�างาน เกิดกระบวนการท�างานร่วมกัน รวมทั้ง

กระบวนการสืบค้น การวินิจฉัยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับแรงงาน 

ปัญหาความเจ็บป่วยของคนงานในนิคมอุตสาหกรรมล�าพูน เป็นกรณี

หนึ่งที่ก่อให้เกิดประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการท�างาน  น�าไปสู่การ

ขับเคลื่อนร่วมกันหลายระดับ จนกระทั่งได้มีการจัดตั้ง ศูนย์สุขภาพแม่ญิงล�าพูน

ข้ึนโดยเกิดจากความร่วมมือกันของหลายหน่วยงาน อย่างไรก็ตามปัญหาความ

เจ็บป่วยและการเสียชีวิตของคนงานก็ยังเป็นประเด็นความขัดแย้ง และยังไม่มี

การคลี่คลาย ยังขาดการติดตาม ผลักดันท่ีจะให้เกิดการดูแลคนงานในนิคม

อุตสาหกรรมได้ในระยะยาว 

   2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆนิคมอุตสาหกรรมล�าพูน เป็น

ปัญหาส�าคัญท่ีเกิดขึ้นมาอย่างต่อเน่ืองนับตั้งแต่มีการเปิดด�าเนินการของนิคม

อุตสาหกรรมล�าพูน การเสียชีวิตของคนงานนอกจากจะน�าไปสู่การเรียกร้องของ

สาธารณชนให้แก้ไขในเรือ่งความเจบ็ป่วยและความตายแล้ว ยังน�าไปสูก่ารเรยีก

ร้องให้แก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมในบรเิวณรอบๆนคิมอตุสาหกรรมด้วย ซึง่จากการ

ศกึษาของสถาบนัธรรมรฐัเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม ได้ระบวุ่าพบการ

ปนเปื้อนของสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนดินบริเวณโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

ล�าพูน และน�้าใต้ดินมีสารเคมีปนเปื้อนในปริมาณสูงเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งก่อให้

เกิดอันตรายต่อระบบประสาท และเป็นสารก่อมะเร็ง รวมทั้งเป็นพิษต่อตับ ไต 

และภาวะเลือดจางซึ่งจะส่งผลท�าให้เกิดความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์  

ซึ่งคนงานหญิงในนิคมฯ อาจจะแท้งลูกหรือมีการคลอดก่อนก�าหนด 

จากการศกึษาของกลุม่กรนีพีซเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ซึง่ได้ท�าการเก็บ

กลุ่มตัวอย่างน�้าบาดาลบริเวณรอบๆนิคมอุตสาหกรรมล�าพูน 7 แห่ง เพ่ือน�าไป

ตรวจสอบสารปนเป้ือน กพ็บสารมลพิษปนเป้ือนในตวัอย่างน�า้จากแหล่งน�า้ใต้ดนิ

ของประปาหมู่บ้าน ติดกับนิคมอุตสาหกรรมล�าพูน โดยมีสารตะก่ัวทองแดงสูง

กว่ามาตรฐาน 4 เท่า และสังกะสีสูงกว่ามาตรฐาน 8 เท่า ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต 

สารตะกั่วส่งผลต่อระบบเลือด ไต ระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งส่งผลต่อพัฒนาการด้าน

สตปัิญญาในเดก็ ดขู้อมลูได้จาก http://www.manager.co.th/Local/View News.

aspx?

ปัญหาสิง่แวดล้อมในนคิมอตุสาหกรรมล�าพูนเป็นประเดน็ท่ีสาธารณชน

ให้ความสนใจอย่างมาก เมื่อมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมขึ้นและโรงงาน 
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ส่วนใหญ่ประกอบกิจการด้านอเิลคทรอนคิส์ แต่จากสภาพปัญหาทีเ่กิดขึน้สะท้อน

ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐยังขาดความรู้ที่ลึกซึ้งเก่ียวกับการป้องกันและผลกระทบ

ของอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ ไม่สามารถป้องกันปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นกับ

ชุมชนได้ ขาดมาตรการและกลไกในการควบคุมและป้องกัน ให้นักลงทุนดูแลใน

เรื่องสิ่งแวดล้อมและการป้องกันปัญหาทางด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยของ

คนงานจากการท�างาน กรณีของล�าพูนจงึเป็นภาพสะท้อนให้เหน็ถึงความไม่พร้อม

ของหน่วยงานรัฐท้ังจากส่วนกลางและองค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ัง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ แพทย์ นักกฎหมาย แรงงานและ

สวัสดิการ ที่จะเข้ามาร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น  ซึ่งในปัจจุบัน

ปัญหาสิง่แวดล้อมและปัญหาสุขภาพของคนงานยังเป็นปัญหาส�าคัญของแรงงาน

ในนิคมอุตสาหกรรมล�าพูน  ปัญหาน�้าใต้ดินปนเปื้อนยังเป็นปัญหาที่อาจลุกลาม

ไปยังพ้ืนทีอ่ืน่ เช่นเชยีงใหม่ เนือ่งจากพ้ืนทีล่�าพูนจดัว่าเป็นแหล่งน�า้ใต้ดนิทีส่�าคญั

ในภาคเหนือ การเกิดขึน้ของนคิมอตุสาหกรรมเป็นการเปลีย่นแปลงท่ีต้องมกีารเต

รียมความพร้อมหลายด้านและต้องสร้างความร่วมมือของหลายหน่วยงานเพ่ือ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

■ สภาพปัญหาของแรงงานและนิคมอุตสาหกรรมล�าพูนปัจจุบัน 

ปัญหาของนิคมอุตสาหกรรมล�าพูนที่เกิดขึ้นในอดีตก็ยังเป็นปมความ 

ขัดแย้งท่ียังไม่มีการคลี่คลายและยังขาดหน่วยงานที่จะเข้าไปช่วยกันผลักดันให้

เกิดกลไกการแก้ไขปัญหาทัง้ทีเ่ก่ียวข้องกับคนงานและปัญหาสิง่แวดล้อมในนิคม

อุตสาหกรรมล�าพูน ข้อมูลจากการจัดกลุ่มศึกษากับกลุ่มคนงาน พบว่าปัญหา

แรงงานยังเป็นปัญหาส�าคัญท่ียังต้องมีการแก้ไขท�าความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือให้

เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน 

1. ปัญหาแรงงานและการจ้างงาน 

ในนิคมอตุสาหกรรมจงัหวัดล�าพูนและโรงงานท่ีอยู่นอกนิคมอตุสาหกรรม 

ปัจจบุนัพบว่า ยังมกีารน�าเอาการจ้างงานท่ีมสัีญญาระยะส้ันมาใช้ และมรีปูแบบ

การจ้างงานท่ีนายจ้างนิยมท�าสัญญากับคนงานมีความหลากหลายมากย่ิงขึ้น 

ได้แก่

1. การจ้างงานที่มีก�าหนดระยะเวลา ตั้งแต่ 1 เดือน 2 เดือน หรือ 3 เดือน 

โดยนายจ้างจะต่อสัญญาให้กับคนงานเรื่อยๆ คนงานบางคนท�างานกับสถาน

ประกอบการเป็นเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ก็ยังคงอยู่ภายใต้สัญญาจ้างงานระยะสั้น

ที่ได้รับการต่อสัญญาใหม่อย่างไม่มีก�าหนด 
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2. ในด้านแรงงานสัมพันธ์ ยังมกีารเลิกจ้างผู้น�า กรรมการสหภาพแรงงาน 

ซึ่งกระบวนการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมใช้เวลานาน ข้อกฎหมายมีช่องโหว่

เปิดให้นายจ้างได้เปรียบ และการตัดสินของศาลมักเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่าย

นายจ้าง บั่นทอนขวัญก�าลังใจของสมาชิกสหภาพแรงงาน เน่ืองจากกฎหมาย

แรงงานไม่คุ้มครองสมาชิก รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีราชการยังไม่ได้ส่งเสริมให้เกิด

แรงงานสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ลูกจ้างไม่สามารถใช้สิทธิในการ

จัดตั้งสหภาพแรงงานได้ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ เน่ืองจากเมื่อลูกจ้าง

ต้องการรวมกลุ่มและจัดตั้งสหภาพแรงงาน มักปรากฏว่าในช่วงของการด�าเนิน

การจดัตัง้และการย่ืนขอจดทะเบยีนสหภาพแรงงาน แรงงานไม่ได้รบัการคุม้ครอง

และมักจะเผชิญกับมาตรการต่างๆท่ีใช้ในการควบคุมแรงงานไม่ให้มีการจัดตั้ง

สหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานยังไม่เข้มแข็งท่ีพอจะเป็นองค์กรคุ้มครองผล

ประโยชน์ของแรงงาน สหภาพแรงงานยังมีความส�าคัญแม้ว่ามีเหตุปัจจัยหลาย

ประการทียั่งท�าให้สหภาพแรงงานไม่เข้มแขง็ สมาชกิลดน้อยลงและยังไม่รบัรูถึ้ง

สทิธิของแรงงานตามกฎหมายแรงงาน นอกจากน้ัน สหภาพต้องท�างานกับชมุชน 

เครือข่ายต่างๆด้วย

3. มกีารย้ายฐานการผลิตของโรงงานหลายแห่ง เช่น กรณีโรงงานตดัเย็บ

เสื้อผ้าในอ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  และ

มคีนงานส่วนหน่ึงใช้วิธีการรับงานมาท�าท่ีบ้านจากบริษทัต่างๆ กลายเป็นแรงงาน

นอกระบบ 

ปัญหาที่เกิดจากความอ่อนแอของสหภาพแรงงานน�าไปสู่ปรากฏการณ์

ของปัญหาการละเมิดสิทธิของแรงงานในด้านต่างๆ  และคนงานประสบปัญหา

ในการท�างาน ซึ่งประมวลปัญหาได้ดังนี้ 

- ปัญหาทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย เป็นปัญหาส�าคัญของ

แรงงานในระบบ ในด้านร่างกาย เป็นปัญหาส�าคัญของคนงานในนิคม

อุตสาหกรรมล�าพูนท้งในอดีตและปัจจุบัน

- ปญัหาทางด้านจิตใจ คนงานในทีท่�างานหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิง่

ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มีปัญหาในเรื่องของความเครียดสูง ด้วยภาวะ

กดดันทั้งจากสถานท่ีท�างาน ระยะเวลาการท�างานท่ียาวนาน การเปลี่ยนแปลง

ของการจ้างงานที่มีการปรับลดคนงาน เป็นต้น 

ปัญหาจากการท่ีคนงานไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้สิทธิที่จะ

คุ้มครองการท�างานของตัวเองท้ังในระดับปัจเจกและการรวมกลุ่ม เมื่อเกิดการ

ละเมิดสิทธิแรงงานและปัญหาในที่ท�างาน จึงขาดกลไกที่จะน�าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการท�างานในสถานประกอบการท่ีอาจ
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เกิดขึ้นได้ในแต่ละแห่ง แต่เมื่อขาดกลไกท่ีจะน�าไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือ

แก้ไขปัญหา จงึอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งด้านแรงงานขึน้ ตวัอย่างของปัญหาที่

เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมล�าพูนท่ีเกิดมิติของปัญหาความไม่เป็นธรรมต่างๆ

ได้แก่ 

- สภาพการจ้างที่ไม่เป็นธรรม

- การใช้สทิธิในการลา เช่นลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ซึง่มคีวามลกัลัน่กัน

ของลูกจ้างแต่ละประเภท

  อย่างไรก็ตาม ปัจจบุนัยังมปัีญหาหลายประการเก่ียวกบัการจ้างงานใน

นิคมอุตสาหกรรมล�าพูน ซึ่งสามารถประมวล จากการจัดกลุ่มศึกษา ได้ดังนี้

1. ปัญหาการเลิกจ้าง เป็นปัญหาส�าคัญที่ท�าให้คนงานจ�านวนมากเกิด

ความเครียดและกังวล ด้วยภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจและสถานการณ์เลิกจ้าง

เกิดในช่วงที่ผ่านมา แรงงานส่วนใหญ่มีความกังวลต่อความไม่มั่นคงในการ

ท�างาน และสถานการณ์ปัจจบุนั มกีารเลกิจ้างพนักงานบรษิทัข้ามชาตขินาดใหญ่

ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรม ในช่วงเดือนมกราคม - 

พฤษภาคม 2558 มกีารเลิกจ้างคนงานในภาคอตุสาหกรรมสูงถึงจ�านวน 31,000 

คน ทั้งนี้ในนิคมอุตสาหกรรมล�าพูน มีการเลิกจ้างพนักงาน 4 บริษัท ได้แก่ 

- บริษัทผลิตกล้องและฮาร์ดิสก์ ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของกลุ่มทุน 

จากประเทศญี่ปุ่น มีพนักงานทั้งหมด 4,400 คน ทางบริษัทให้พนักงานฝ่ายผลิต

หยุดงาน 400 คน โดยทางบริษัทได้ใช้เหตุผลที่มีออร์เดอร์ลดลง โดยให้คนงาน 

ลาออกโดยสมัครใจและใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา 75 ที่ให้พนักงาน

หยุดงานแต่ยังจ่ายค่าจ้าง 75% ของเงินเดือน และมีก�าหนดระยะเวลาการหยุด

งานจนกว่าจะมีค�าสั่งซื้อกลับเข้ามาจึงให้พนักงานกลับมาท�างานตามปกติ 

- บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ของนักลงทุนจากญี่ปุ่น มีพนักงาน

ทั้งหมด 813 คน ทางบริษัทได้ประกาศยุบแผนก power supply และให้คนงาน

เข้าร่วมโครงการโดยความสมัครใจ มีคนงานเข้าร่วมโครงการลาออกโดยได้รับ 

ค่าตอบแทน 165 คน และต่อมาบริษัทได้เลิกจ้างคนงานในแผนกท่ีเหลืออยู่  

85 คน รวมพนักงานที่ถูกเลิกจ้างทั้งหมด 125 คน 

- บริษัทของกลุ่มทุนเกาหลี ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ บริษัทแรก  

มีพนักงานประมาณ 120 คน และได้ขอใช้มาตรา 75 เพื่อให้พนักงานฝ่ายผลิต

หยุดงาน จ่ายค่าจ้างในอัตรา 75 ส่วนอีก 1 บริษัท มีพนักงาน 545 คน ในเดือน

มิถุนายน ได้ให้พนักงาน 545 คน หยุดงาน 7 วัน และให้หยุดงานอีกในช่วงที่สอง 

1 กค - 4 ตค 2558 
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ถึงแม้การเลิกจ้างพนักงานจะเป็นสัดส่วนที่ไม่มากถ้าเทียบกับจ�านวน

พนกังานในภาคอตุสาหกรรมท้ังหมด และในนคิมอตุสาหกรรมล�าพูน การเลกิจ้าง

เกิดขึน้บางบรษิทัจากจ�านวนพนกังานในนิคมอตุสาหกรรมล�าพูนทีม่กีารจ้างงาน

ทัง้หมดจากตัวเลขล่าสดุในเดอืนสงิหาคม 2558 จ�านวน 44,662 คน อย่างไรก็ตาม 

สภาพการณ์ดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการจ้างงานในการผลิต

อุตสาหกรรมอันเป็นผลกระทบจากปัญหาของเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีการปลด

พนักงานหลายบริษัท 

2. ปัญหาการจัดตั้งสหภาพแรงงาน เป็นปัญหาส�าคัญประการหน่ึง 

ของแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ปัจจุบันมีสหภาพแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม 

2 แห่ง ได้แก่ 

- สหภาพแรงงานสหภาพอัญมณีและเครื่องประดับสัมพันธ์ 

- สหภาพอิเลคทรอนิคส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าสัมพันธ์ 

สหภาพแรงงานทั้ง 2 แห่งมีสภาพปัญหาไม่แตกต่างกัน คือไม่สามารถ

ขยายจ�านวนสมาชิกได้ ไม่สามารถด�าเนินการประชุมและกิจกรรมของ

สหภาพแรงงานได้ 

การจดัตัง้สหภาพแรงงานใหม่ยังไม่อาจท�าได้ กล่าวได้ว่าแรงงานในนิคม

อุตสาหกรรมล�าพูนยังขาดความรู ้  ความเข ้าในเรื่องสิทธิแรงงาน และ

แรงงานสัมพันธ์ 

3. ปัญหาทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย เป็นปัญหาส�าคัญของ

แรงงาน สถานท่ีท�างานท่ีไม่ปลอดภัยท�าให้คนงานประสบปัญหาการได้รับสาร

เคม ีและเป็นโรคผวิหนงั เป็นต้น นอกจากน้ัน คนงานยังประสบปัญหาด้านสายตา 

ทั้งในลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างถาวร ได้แก่ สายตาสั้น สายตาเอียง และที่เกิดขึ้นใน

ลกัษณะชัว่คราว อาทิ การปวดแสบปวดร้อนเน่ืองจากต้องส่องกล้องติดต่อกัน ใน

บางกรณี เป็นปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน ของคนงานที่ต้องท�างานกับเครื่องจักรที่

มีเสียงดังจนท�าให้หูตึง ในกรณีของโรงงานอิเลคทรอนิคส์ พบว่า คนงานมีความ

เสี่ยงอย่างมากต่อการได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งอาจเข้าได้หลายทาง อาทิ 

ปาก จมูก ลมหายใจ ท�าให้เกิดอาการทางกายโดยไม่ทราบสาเหตุ เช่น ปวดหัว 

เป็นโรคภูมิแพ้ เป็นต้น 

นอกจากน้ันยังมีปัญหาแรงงานอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการท�างานซึ่งคนงาน

ไม่สามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องได้ อาทิ การละเมิดสิทธิที่ไม่เป็นไปตาม

กฎหมายแรงงาน การลา เป็นต้น 
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2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมและน�้าเน่าเสีย

ปัญหาส่ิงแวดล้อมยังเป็นปัญหาส�าคญัของนิคมอตุสาหกรรมล�าพูนและ

บรเิวณรอบๆนิคม การขยายตวัของการผลติทางอตุสาหกรรมในนคิมอตุสาหกรรม 

รวมทั้งการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชนต่างๆ ในเขตเมืองท่ีตั้งอยู ่

ริมฝั่งแม่น�้าอาจมีส่วนท�าให้เกิดการใช้น�้าและปล่อยน�้าเสียที่ไม่มีการบ�าบัด 

ลงสู่ล�าน�้าอยู่เสมอ ท�าให้เกิดน�้าเน่าเสียอยู่เป็นประจ�า ชุมชนในล�าพูน ปัจจุบัน

ประสบปัญหาการเน่าเสียของแม่น�้ากวง ซึ่งเป็นล�าน�้าส�าคัญของจังหวัด  

น�า้แม่กวงเป็นล�าน�า้สาขาของแม่น�า้ปิงตอนบน มต้ีนก�าเนดิจากเทือกเขาผปัีนน�า้ 

ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอ�าเภอดอยสะเก็ด เชียงใหม่ แม่น�้ากวงมีความยาว 95 กิโลเมตร 

ไหลผ่านอ�าเภอดอยสะเก็ด สารภี จังหวัดเชียงใหม่และมาบรรจบกับแม่น�้าปิง 

ทีห่มูบ้่านสบทา อ�าเภอป่าซาง ล�าพูน แม่น�า้กวงเป็นสายส�าคญัของล�าพูน ปัญหา

สิ่งแวดล้อมในเขตนิคมอุตสาหกรรม อาทิ มลพิษ และการเน่าเสียของน�้าแม่กวง

เป็นที่สนใจของสาธารณชนและยังเป็นปัญหาปัจจุบันที่รอการแก้ไข

ในอดีตท่ีผ่านมามีการศึกษาวิจัยถึงผลท่ีเกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตชุมชน  

การตรวจสอบมลพิษจากอุตสาหกรรมท่ีเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

แนวทางแก้ไขปัญหา การศกึษาวจิยัของสถาบนัธรรมรฐัเพ่ือการพัฒนาสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม เน้นความส�าคัญของบทบาทประชาชนและส่งเสริมให้เกิดธรรมา 

ภิบาลสิง่แวดล้อม  ซึง่มตีวัอย่างของการปฏบิตักิารของการสร้างความร่วมมอืของ

ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในกระบวนการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ท่ีด�าเนนิงานในพ้ืนทีบ่รเิวณ

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล�าพูน โดยสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามาจัดการ

แก้ไขปัญหามลพิษจากอุตสาหกรรม ท่ีบ้านหนองเป็ด ซึ่งทางสถาบันได้เข้าไป

เสริมสร้างความเข้มแข็งและเกิดพลังทางสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไข

ปัญหาสิง่แวดล้อม และได้ใช้กลไกประสานงานหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องและ

สื่อมวลชนผลักดันให้โรงงานที่ปล่อยมลพิษมีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร 

ในโครงการดงักล่าวได้มกีารประสานความร่วมมอืข้ามองค์กรขององค์กร

การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเข้าไปกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง 

ในเขตอุตสาหกรรม ได้แก่ อบต.เหมืองง่า อบต.มะเขือแจ้ และอบต.บ้านกลาง 

ในพ้ืนที่ศึกษาของโครงการเกิดความตื่นตัว และร่วมมือกันในการจัดการปัญหา

สิง่แวดล้อมอย่างเป็นรปูธรรม (สธุาวัลย์ เสถียรไทย, 2011) การร่วมกันของชมุชน

ในท้ายที่สุดก็สามารถผลักดันให้เกิดแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ และ 

ทัง้ 3 อบต. ได้ร่วมกันจดัท�าข้อบญัญัตท้ิองถ่ินโดยผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วมของ

ประชาชน ซึ่งจัดว่าเป็นกลไกระดับพื้นที่ซึ่งเป็นการข้ามองค์กร 
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บทที่ 5

กลุ่มและองค์กรเกี่ยวกับแรงงานในภาคเหนือ

การพัฒนาเศรษฐกิจและการขยายตัวของอุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมา

ในระดบัภูมภิาค ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของการจ้างงาน  มรีปูแบบของแรงงาน

หลายประเภท แรงงานจึงมิได้จ�ากัดอยู่ในระบบโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งน�าไปสู่

การรวมกลุ่มและแรงงานท่ีแตกต่างไปจากอดีต  การเปลี่ยนแปลงทางด้าน

เศรษฐกิจและการจ้างงาน มีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งประมวล

ได้ดังนี้

1. การเปลีย่นแปลงของการผลิตภาคอตุสาหกรรม จากภาวะปัญหาการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลต่อการส่งออกของประเทศ  มีการปรับลดการ

ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งในนิคมอุตสาหกรรมล�าพูน  โรงงานบาง

แห่งลดวันท�างานจากเดิม 6 วัน เหลือ 3 วัน บางแห่งให้พนักงานฝ่ายผลิตหยุด

งานโดยจ่ายค่าจ้าง 75% เป็นต้น นอกจากนั้นในภาวะเศรษฐกิจชลอตัว  โรงงาน

บางแห่งให้คนงานเข้าโครงการลาออกโดยสมคัรใจ และการให้หยุดงานรอออร์เด

อร์ เป็นต้น 

2. การเปิดการค้าชายแดน เป็นผลอย่างส�าคญัจากนโยบายการเปิดการ

ค้าเสรี ท�าให้เกิดการไหลเข้ามาของสินค้าข้ามแดนและแรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบ

อย่างส�าคัญต่อการผลิตและการจ้างงานในบริบทท้องถิ่น จากสถิติพบว่าการค้า

ของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านผ่านช่องทางการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน 

และการค้าเมืองหน้าด่านในปี 2558 มีสัดส่วน 9.8 % ของมูลค่าการค้ารวมของ

ไทยจากการค้ากับ 4 ประเทศได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชาและมาเลเซีย  ซึ่งเมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันในปี 2557 เพิ่มขึ้น 10.9%   
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สถานการณ์ด้านการผลิตและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจ้างงาน 

ชีใ้ห้เห็นว่าการพัฒนาอตุสาหกรรมในในปัจจบุนัเป็นโครงสร้างของการจ้างงานท่ี

ประกอบด้วยแรงงานหลายกลุม่ท่ีไม่ได้ยึดโยงอยู่ในภาคการผลิตในระบบโรงงาน

อตุสาหกรรมจงึยากท่ีจะท�าให้เกิดการรวมกลุม่กันจดัตัง้สหภาพแรงงานให้มคีวาม

เข้มแข็งและเป็นองค์กรตัวแทนในการคุ้มครองผลประโยชน์ให้คนงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ในประวัติศาสตร์พัฒนาการของการรวมกลุ่มแรงงานในภาคเหนือ 

กลุ่มที่มีบทบาทในการท�ากิจกรรมด้านแรงงานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

เคลือ่นไหวแรงงานจากส่วนกลางเป็นกลุม่แรงงานในนิคมอตุสาหกรรมล�าพูนและ

เชยีงใหม่ มกีารจดัตัง้สหภาพแรงงานแต่ไม่เข้มแขง็และถูกลดทอนบทบาทความ

เป็นสหภาพแรงงานท่ีคุ้มครองผลประโยชน์ให้กับสมาชกิได้ ในขณะท่ีมกีารขยาย

ตวัของอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมล�าพูนมาก แต่การจดัตัง้สหภาพแรงงาน

ที่ล�าพูนไม่ประสบความส�าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรแรงงานและ

ไม่ได้รบัการสนับสนุนจากนายจ้าง ขาดความรูค้วามเข้าใจในเร่ืองแรงงานสมัพันธ์  

มีการเลิกจ้างผู้น�าหลายคน การด�าเนินกิจกรรมด้านแรงงานในช่วงแรกก่อนที่จะ

ตัง้สหภาพแรงงานต้องรวมกลุ่มท�ากิจกรรมด้านอืน่ก่อนเพ่ือหลีกเลีย่งการถูกเลกิ

จ้าง โดยเร่ิมจากการตัง้กลุม่ให้ความช่วยเหลือกันและกัน เป็นกลุ่มความสมัพันธ์

ที่มีกิจกรรมทางสังคมและสอดแทรกความรู้เรื่องแรงงาน อาทิ สิทธิแรงงาน 

กฎหมายแรงงาน เป็นต้น 

ด้วยสภาพปัญหาในบริบทของแรงงานภายใต้การเปลี่ยนแปลงทาง

โครงสร้างการผลิตดังกล่าว การแก้ไขปัญหาของแรงงานจึงเป็นความร่วมมือกัน

ของกลุม่ องค์กรต่างๆทีต่ระหนกัถึงปัญหาร่วมกันและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  

เมือ่พิจารณาถึงพัฒนาการของการรวมกลุม่ของแรงงานในช่วงทีผ่่านมา พบว่า มี

การสร้างความร่วมมือกันในลักษณะต่างๆ  ที่สัมพันธ์กับพัฒนาการของการรวม

กลุ่มของแรงงานในแต่ละช่วง มิติด้านแรงงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

แรงงานได้รับความสนใจท้ังจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กร

พัฒนาเอกชนและกลุ่มธุรกิจต่างๆในลักษณะการด�าเนินกิจกรรมเก่ียวข้องกับ

แรงงานที่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มและองค์กรต่างๆ ดังนี้ 

■ 1.  ศูนย์สุขภาพแม่ญิงล�าพูน   

ศนูย์สขุภาพแม่ญิงล�าพูนก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี 2541 โดยเกิดจากความร่วมมอื

กันของนักวิชาการ  ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงานและผู้ใช้แรงงานใน

นิคมอุตสาหกรรมล�าพูน ทั้งนี้ในเบื้องต้นเป็นผลจากการที่พบปัญหาของแรงงาน

หญิงในนิคมล�าพูนหลายประการได้แก่
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- ผู้ใช้แรงงานหญิงมีปัญหาสุขภาพมากและไม่มีโอกาสที่จะได้รับข้อมูล

ข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่รู้ว่าตัวเองเจ็บป่วยจากสาเหตุอะไร

- ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด อายุน้อยและพักอาศัยตาม

หอพัก เมื่อเกิดปัญหาสุขภาพไม่มีคนให้ค�าปรึกษา

- ผู้ใช้แรงานหญิงมีปัญหาเก่ียวกับการใช้ชีวิตวัยรุ่น อาทิ การมีเพศ

สัมพันธ์ ปัญหาจากการมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น 

การจัดตั้งศูนย์สุขภาพแม่ญิงล�าพูนมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพือ่เป็นแหล่งข้อมลู เป็นแหล่งการเรยีนรูแ้ละเป็นแหล่งทีจ่ะให้บรกิาร

เก่ียวกับสุขภาพอนามัยท้ั งท่ีเกิดจากการท�างานและภาวะเจริญพันธุ์และอื่นๆ  

นอกจากนี้ยังให้บริการการพัฒนาทักษะต่างๆให้แก่คนงาน  อาทิ ภาษาอังกฤษ  

คอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการรวมกลุ่มของคนงานหญิงต่อไป

2. เป็นทีใ่ห้ค�าปรกึษาปัญหาต่างๆ เช่นปัญหาสขุภาพ ปัญหาชวิีต แก่คน

งานและชาวบ้านผู้หญิงทั่วไป

3. เป็นสถานที่ส�าหรับคนงานหญิงได้มาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น  ท�ากิจกรรมสังสรรค์ หรือข้อแนะน�าต่างๆได้อย่างเป็นกันเอง ไม่ต้องกลัว

ว่าจะมีผลกระทบต่อการตกงาน ถูกไล่ออก

 4. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับองค์กรต่างๆท้ังภาครัฐและ

เอกชน เช่น การนิคมอุตสาหกรรม บริษัทต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

มหาดไทย  กระทรวงวิทยาศาสตร์เพ่ือร่วมมอืกันแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม/สขุภาพ 

ฯลฯ 

 การจดัตัง้ศนูย์สขุภาพแม่ญิงล�าพูนเป็นรูปแบบท่ีสะท้อนถึงลักษณะการ

ท�างานในลกัษณะแนวร่วมข้ามชัน้ของแรงงาน ซึง่ประกอบด้วยคนหลายกลุม่เข้า

มาเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ ท้ังนักวิชาการ ข้าราชการในท้องถ่ิน ตัวแทน

จากรฐัส่วนท้องถ่ิน (อบต) ลกัษณะการท�างานข้ามชัน้มกีารขับเคลือ่นอย่างได้ผล

ในระยะแรกทั้งในด้านการรณรงค์ให้เกิดการตระหนักในปัญหาสุขภาพแรงงาน 

การช่วยเหลือคนงานท่ีมีปัญหาสุขภาพในนิคมอุตสาหกรรมล�าพูน และน�าไปสู่

การขยายเครือข่ายทางด้านสุขภาพ 
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ในการจัดตั้งศูนย์ระยะแรกมีองค์กรและหน่วยงานที่มีตัวแทนเข้าร่วม

หลายองค์กร ประกอบด้วย

- เจ้าอาวาสวัดศรีบุญยืน

- ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิคส์

- ตัวแทนจากคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- เครือข่ายแม่ญิงล้านนา

- โครงการสตรีและเยาวชนล�าพูน

- ศูนย์ศึกษาเพ่ือพัฒนาสตรีล้านนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

- ตัวแทนจากสมาคมสิทธิเสรีภาพ  ภาคเหนือ

- ตัวแทนจากสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท 

- ตัวแทนมูลนิธิเพื่อนหญิง

- แรงงานหญิงจากนิคมอุตสาหกรรมล�าพูน

อย่างไรก็ตาม ศนูย์ฯได้ด�าเนินงานมาได้ระยะหนึง่ก็ปิดตวัลง แต่จากการ

ด�าเนนิงานของศนูย์ฯได้ขบัเคลือ่นประเดน็ปัญหาสขุภาพแรงงานหญิงในเชยีงใหม่ 

ล�าพูนให้เป็นทีร่บัรูต่้อสาธารณชน และน�าไปสูก่ารจดัตัง้เครอืข่ายแรงงานในภาค

เหนือและเครือข่ายด้านสุขภาพในระยะต่อมา 

■ 2.  สหภาพแรงงานในภาคเหนือ 

ในอดีตนับตั้งแต่มีการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมล�าพูน การจัดตั้ง

สหภาพแรงงานเป็นเรือ่งท่ีเป็นไปได้ยากในเขตภาคเหนอื การท�ากิจกรรมและการ

เคลือ่นไหวด้านแรงงานในภาคเหนือมกีารขบัเคล่ือนผ่านกลุ่มแรงงานและองค์กร

พัฒนาเอกชนที่พยายามสอดแทรกกิจกรรมด้านแรงงาน แต่ไม่ใช่องค์กรของ 

คนงานคือสหภาพแรงงาน ท้ังน้ีในอดีตมีกลุ่มและองค์กรท่ีมีบทบาทส�าคัญที่

เข้าไปท�างานกับกลุ่มแรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและพยายามส่งเสริมให้เกิด

การรวมกลุ่มของแรงงาน อาทิ ชมรมเพื่อนเพื่อเพื่อน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานใน

นิคมอุตสาหกรรมล�าพูน เป็นกลุ่มท่ีเน้นความสัมพันธ์เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาของ 

คนงาน มีการท�ากิจกรรมร่วมกัน เช่นการไปทัศนศึกษา เป็นต้น 

ปัจจุบันสหภาพแรงงานในเชียงใหม่และล�าพูน  มี 3 สหภาพแรงงาน 

ได้แก่ 

2.1 สหภาพแรงงานอิเลคทรอนิคส์ เป็นสหภาพแรงงานของคนงาน 

Electronic มีสมาชิกประมาณ 200 คน  เคยปิดโรงงาน มีการเลิกจ้างคนงาน 

1,000 คน
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2.2 สหภาพแรงงานอัญมณีและเคร่ืองประดับ สหภาพแรงงาน

อัญมณีและเครื่องประดับ มีสมาชิกประมาณ 100 คน

 2.3 สหพนัธ์แรงงานสิง่ทอ   สหพันธ์แรงงานสิง่ทอฯ มสีมาชกิประมาณ 

70 คน  โรงงานย้ายไปที่แม่สอด 

ในช่วงที่ผ่านการจัดตั้งองค์กรของลูกจ้างก็ยังไม่สามารถคุ้มครองการ

ท�างานของลูกจ้างได้อย่างเต็มท่ี สมาชิกสหภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

ยังมีจ�านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ�านวนของลูกจ้างภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด  

นอกจากนั้น สหภาพแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ในส่วน

ภูมิภาคยังยากที่จะจัดตั้งสหภาพแรงงานได้ หรือเมื่อจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็มีสภาพ

อ่อนแอ ไม่สามารถด�าเนนิกิจกรรมได้ ตวัอย่างเช่น ในกรณีของนคิมอตุสาหกรรม

ภาคเหนือที่จังหวัดล�าพูน มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้น 2 แห่ง ซึ่งอยู่ในกิจกา

รอิเลคทรอนิคส์และอัญมณี และเป็นสหภาพแรงงานขนาดเล็ก โดยทั้ง 2 แห่ง 

มีสมาชิกประมาณ 100-200 คน  และมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นท่ีจังหวัด

เชียงใหม่ 1 แห่งในกิจการส่ิงทอ แต่มีสมาชิก ปัญหาความไม่เป็นธรรมในด้าน

แรงงานสมัพันธ์ท่ีเกิดขึน้เป็นปัญหาส�าคญัทีท่�าให้เกิดการละเมดิสทิธิของแรงงาน

และน�าไปสู่ความไม่เป็นธรรมด้านอื่นๆ   เน่ืองจากลูกจ้างไม่สามารถใช้สิทธิใน

ด้านการเจรจาต่อรองและคุ้มครองการใช้สิทธิของตัวเองได้  ท้ังน้ีมีปัญหาที่เกิด

ขึน้ในตัง้แต่ช่วงของการยืน่ข้อเรียกร้องจนถึงการเจรจาต่อรองของลกูจ้าง ซึง่อาจ

ประมวลปัญหาได้ดังนี้

1. การไม่สามารถใช้สทิธิในการย่ืนข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน  เมือ่

สหภาพแรงงานถึงวาระต้องย่ืนข้อเรียกร้องในช่วงปลายปีเพ่ือขอปรับสภาพการ

จ้างและสวัสดกิาร แต่นายจ้างไม่ปฏิบตัติามกระบวนการแรงงานสมัพันธ์และใช้

กลยุทธ์แรงงานสัมพันธ์หลายประการ ได้แก่ 

- การไม่รับข้อเรียกร้อง

- การยื่นข้อเรียกร้องสวนกลับ 

- การรับพนักงานเหมาช่วงเข้ามาท�างานแทน 

- การยุบแผนก  และเลิกจ้าง เป็นกลยุทธ์แรงงานสัมพันธ์ที่ร้ายแรงที่สุด 

ซึง่เป็นปรากฏการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ท่ีเกิดขึน้ในหลายสถานประกอบการท้ัง

ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกและในเขตภาคเหนือ และเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้

สหภาพแรงงานอ่อนแอ ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ เป็นสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นมา

ตลอดในช่วงพัฒนาการของแรงงาน
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2. ระบบทุนนิยมได้มีกระบวนการจัดการจ้างแรงงานแบบยืดหยุ่นมาก

ยิ่งขึ้น   เช่น  ระบบoutsource  บริษัทรับเหมาช่วง  เป็นต้น  และกระบวนการท�า

สัญญาจ้างใหม่ ตลอดทั้ง  มีกระบวนการใช้มาตรา 75 ของกฎหมายแรงงาน ซึ่ง

เป็นผลท�าให้การรวมตัวของคนงานยากยิ่งขึ้น

3. นายจ้างใช้ยุทธวิธีท�าลายสหภาพแรงงานโดยการฟ้องศาล เลกิจ้างผูน้�า 

กรรมการสหภาพแรงงาน ซึง่กระบวนการต่อสู้ในกระบวนการยุตธิรรมใช้เวลานาน 

ข้อกฎหมายมีช่องโหว่เปิดให้นายจ้างได้เปรียบ และการตัดสินของศาลมัก 

เอื้อประโยชน์ให้นายจ้าง และยังบั่นทอนขวัญก�าลังใจของสมาชิก เนื่องเพราะ

กฎหมายแรงงานไม่คุ้มครอง รวมท้ังเจ้าหน้าที่ราชการด้านแรงงานมักเข้าข้าง

นายจ้างมากกว่าคนงาน

4. มีการย้ายฐานการผลิต เช่น กรณีสิ่งทอ อ�าเภอสันก�าแพง  จังหวัด

เชียงใหม่ ไปอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก   และมีคนงานส่วนหนึ่งใช้วิธีการรับงาน

มาท�าที่บ้านจากบริษัทต่างๆ กลายเป็นแรงงานนอกระบบ

5. บทบาทสหภาพแรงงานยังส�าคัญอยู่แม้ว่ามีเหตุปัจจัยหลายประการ

ที่ยังท�าให้สหภาพแรงงานไม่เข้มแข็ง สมาชิกลดน้อยถอยลง สมาชิกมีความกลัว

ตกงาน ยังมองนายจ้างเป็นผู้มีพระคุณมากกว่าตระหนักถึงสิทธิของคนงาน ฯลฯ 

และสหภาพต้องท�างานกับชุมชน เครือข่ายต่างๆด้วย

6. ขาดการองค์กรหนุนเสริมจากภายนอกสหภาพแรงงานเพื่อความเข้ม

แข็งของสหภาพแรงงาน เช่น  สถาบันการศึกษาด้านแรงงาน  สมาคมส่งเสริม

สิทธิแรงงาน ฯลฯ ยังมีบทบาทท่ีส�าคัญ ไม่ว่าการให้ความรู้ด้านสิทธิ กฎหมาย

แรงงาน การเมืองวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคม และระบบทุนนิยมโลกรวมท้ัง

ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และ การศึกษา 

นอกโรงเรียน (กศน.) ด้วย

■ 3. เครือข่ายแรงงานนอกระบบ 

เป็นการรวมกลุม่ของแรงงานนอกระบบทีม่ลีกัษณะของแนวร่วมข้ามชัน้   

การด�าเนินงานของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีองค์ประกอบของแรงงาน 

ที่หลากหลายกลุ่ม บางกลุ่มเป็นกลุ่มท่ียึดโยงอยู่กับการผลิตและเป็นผู้ประกอบ

การอิสระ ซึ่งการขับเคลื่อนเชิงนโยบายมีความเป็นไปได้สูงที่จะผลักดันให้เกิด 

ผลได้ การก่อตวัของกลุม่เริม่ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี 2550 และมกีารขยายแนวร่วม

ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ มีสมาชิกประมาณ 700 คน ประกอบด้วย  

(สัมภาษณ์ คุณไพรินทร์  เจตนากุล)
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- กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า  ประมาณ 5 กลุ่ม 

- กลุ่มเกษตร 1 กลุ่ม เกษตรอินทรีย์  เลี้ยงหมู

- กลุ่มไม้แกะสลัก  1 กลุ่ม

- กลุ่มอาชีพอิสระ /วินมอเตอรไซด์  ประมาณ 100,000  คน

โครงสร้างของกลุ่ม ประกอบด้วยเครือข่าย 9 ด้าน ได้แก่ 

- ตัดเย็บ

- เกษตร

- เด็กและเยาวชน 

- กลุ่มผู้หญิง

- ชุมชนเมือง

- ชาติพันธุ์

- ผู้ติดเชื้อ 

- ผู้พิการ

- ผู้สูงอายุ

ในการท�ากิจกรรมของกลุ่ม มีพ้ืนท่ีท�างานขับเคล่ือนในหลายพ้ืนที่ใน

จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่หลักประกอบด้วย 

- พื้นที่ในอ�าเภอแม่แตง

- อ�าเภอสันทราย

- อ�าเภอดอยสะเก็ด

- อ�าเภอแม่ออน  

- และขับเคลื่อนใน 25  อ�าเภอ

กิจกรรมหลักของสมาชิกได้แก่   รับงานมาท�าที่บ้าน 

อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากในการท�างานมคีนหลากหลายกลุม่ จงึปัญหาใน

การท�ากิจกรรม ปัญหาที่พบประกอบด้วย

- ไม่มีเวลาตรงกัน ท�าให้เวลานัดหมายเกิดขึ้นได้ยาก สมาชิกมาไม่ครบ

- ขาดงบประมาณ  

- การเข้าถึงแหล่งทุน  ในส่วนของภาครัฐ  โดยส�านักงานแรงงานจังหวัด

และจัดหางานมีทุนให้  แต่เข้าไม่ถึง

กิจกรรมของเครือข่าย

เครือข่ายแรงงานนอกระบบมีการท�ากิจกรรมให้กับสมาชิกโดยทั่วไป

เป็นการให้ความรูใ้นด้านเก่ียวกับสขุภาพและการท�างาน อาทิ การให้ความรูด้้าน
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อาชีวอนามัย  การดูแลด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องสายตา  การท�างาน  

และท่านั่งที่ถูกต้อง 

การผลักดันเชิงนโยบาย 

เครือข่ายแรงงานนอกระบบในภาคเหนือมีการประสานกับกลุ่มแรงงาน

นอกระบบในกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนรณรงค์ในประเด็นส�าคัญๆ หลายเรื่อง ในช่วงที่

ผ่านมาที่ประสบความส�าเร็จได้แก่การผลักดันในเรื่องประกันสังคมมาตรา 40 

กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมู

ส�าหรับบางกลุ่ม อาทิ  กลุ่มผู้เลี้ยงหมูมีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2550 จาก

ทีป่ระสบปัญหาเกษตรพันธสัญญา ปัญหาท่ีพบมหีลายปัญหามาก  กลุม่มสีมาชกิ

ทัว่ประเทศ โดยส่วนใหญ่แล้วเวลามปัีญหาจะปรกึษาหารอืกัน ไม่ค่อยได้ประสาน

งานกับภาครัฐ การจัดกิจกรรมที่ท�าร่วมกันมีหลายกิจกรรมประกอบด้วย

- มีการถอดบทเรียนปัญหา 

- การแก้ไขปัญหา ขั้นตอนเวลา พยายามท�าเป็นต้นแบบ

ในกลุ่มเลี้ยงหมูประสบปัญหาส�าคัญ คือปัญหาหนี้สิน รายละประมาณ  

3 ล้านบาท 

แนวโน้มปัญหาในอนาคต 

- มีกองทุนลดละเลิก และปลดหนี้เกษตรกรอย่างยั่งยืน  สร้างรายได้ให้

เกษตรกร 

- ชวนพี่น้องที่เป็นผู้บริโภค  ประชาสัมพันธ์ 

งานของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ

เครอืข่ายแรงงานนอกระบบมกีารจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย ทัง้ท่ีเป็นการ

ประสานระหว่างภาครัฐและแรงงานและการให้ความรู้สมาชกิในกลุม่ ซึง่ประกอบ

ด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- กิจกรรมกับกลุ่มแรงงานภาคบริการ 

- มีศูนย์การเรียนรู้ที่มีโครงสร้างครบทุกอย่าง

- มีฐานข้อมูลสมาชิก 

- มีการผลักดันนโยบาย  เชื่อมโยงท้องถิ่นและระดับชาติ 

- การท�างานเครือข่ายแรงงานในอนาคต 

- การพัฒนาแรงงานนอกระบบ  ท�างานกับภาครัฐให้มากขึ้น
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เครือข่ายแรงงานนอกระบบมีเป้าหมายส�าคัญในการท�างานกับสมาชิก

ของเครือข่ายได้แก่ 

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ด้านอาชีพ 

สุขภาพ

อาชีพ/การเข้าถึงสิทธิ 

การเข้าถึงประกันสังคม

การประชุมเครือข่าย 3 เดือนครั้ง  หรืออาจจะมีเฉพาะกิจ 

ทัศนคติต่อภาครัฐ  กลุ่มเลี้ยงหมู

-มองว่าภาครฐัเหมอืนจะดเีพราะดแูลและให้หลกัประกันความมัน่คงกับ

แรงงาน มนีโยบายด้านแรงงาน  แต่ในการด�าเนินงานไม่ได้น�าไปสูก่ารแก้ปัญหา

ระยะยาว การร่วมมือกับภาครัฐจึงท�าได้เป็นบางเรื่อง การแก้ไขปัญหาของ

เกษตรกรจงึเน้นให้เกษตรกรคดิเป็น  ท�าเป็น ทางกลุ่มได้ร่วมกันตัง้กลุ่มเกษตรเสรี

วิถีชุมชนขึ้น โดยมีภาคปฏิบัติการและมีแนวปฏิบัติได้แก่ 

-การให้ตามแนวธรรมชาติ  ไม่ท�าลายทุน 

-ไม่ท�าลายธรรมชาติ

■ 4. องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�างานด้านแรงงาน

4.1  มลูนธิเิพือ่สขุภาพและการเรยีนรู้ของแรงงานกลุม่ชาตพินัธุ ์(MAP)

จดทะเบยีนเป็นมลูนธิิในปี 2545 โดยใช้ชือ่มลูนิธิเป็นภาษาไทยว่า “มลูนิธิ

เพ่ือสขุภาพและการเรยีนรูข้องแรงงานกลุม่ชาตพัินธ์ุ” ชือ่ภาษาองักฤษ คอื “แมพ” 

ลักษณะงานงานของแมพ

เป็นงานตามวิสัยทัศน์ท่ีจะให้ประชากรจากพม่ามสิีทธิท่ีจะอยู่อาศัย  สทิธิ

ในการย้ายถ่ิน ท่ีซึ่งแรงงานจะได้รับความสะดวกตามสัญญาทางการและได้รับ

การสนับสนุนจากสหภาพแรงงาน องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐบาล  

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือท่ีจะให้มีการสร้าง หรือก�าหนดนโยบายส�าหรับแรงงานข้ามชาติ 

และท�าให้นโยบายของแรงงานข้ามชาติได้บรรลุพอจากทัศนคติของสิทธิ 

มนุษยชนและสิทธิแรงงาน

2. เพ่ือที่จะอ�านวยความสะดวกให้กับชุมชนแรงงานในพ้ืนท่ี เพ่ือท่ี

แรงงานจะสามารถรับผิดชอบเกี่ยวกับความท้าทายที่จะต้องเจอ
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3. เพ่ือที่จะเพ่ิมความเข้าใจเก่ียวกับสถานการณ์แรงงานในประเทศ 

เจ้าภาพ และลดการแบ่งแยก เลือกปฏิบัติ

ทีต่ัง้ส�านกังานตัง้อยู่ในเมอืง จ.เชยีงใหม่  ท�ากิจกรรมกับแรงงานข้ามชาติ

ในเชียงใหม่ แม่สอด และพังงา 

4.2  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) 

มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Rights and  

Development Foundation) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 

ส�านักงาน  87 ซอยสทิธิชน ถนนสทุธิสารวินจิฉยั สามเสนนอก ห้วยขวาง 

กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

1.ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและสันติภาพ

2. เสริมสร้างมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และสันติภาพ 

และส่งเสริม และด�าเนินการให้หลักการดังกล่าวได้รับการปฏิบัติ

3. สนบัสนุนการพัฒนาทีส่่งเสรมิและปกป้องสทิธิมนษุยชนประชาธิปไตย

และสันติภาพ

4 . ส ่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ คุ ้ ม ค ร อ ง คุ ณ ภ า พ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม  แ ล ะ ก า ร ใ ช ้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และสิทธิของประชาชนในเรื่องดังกล่าว

5.คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและต่อต้านการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม

ทางการค้า

6. ประสานงานและร่วมมอืกับบคุคลและองค์กรด้านสทิธิมนษุยชนต่างๆ 

ทั้งองค์กรหน่วยงานของรัฐและองค์การเอกชนเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น

7. จัดให้มีการศึกษา ฝึกอบรม เผยแพร่ ประชุม สัมมนา ประชุมทาง

วิชาการ ไต่สวน จดัท�ารายงานสถานการณ์ สงัเกตการณ์การเลอืกตัง้ สงัเกตการณ์

การพิจารณาคดี ร้องเรียน ให้ความช่วยเหลือหรือด�าเนินการด้านกฎหมายและ

อรรถคดีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

8.ด�าเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ 

9. ไม่ด�าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

กิจกรรม

1. โครงการคลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด

2. โครงการส่งเสรมิความปลอดภยัในการท�างานส�าหรบัแรงงานข้ามชาติ

3. โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
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4.3  สมาคมส่งเสริมสิทธิแรงงาน  The Association For Labour 

Rights Promotion (TALRIP)

สมาคมส่งเสรมิสทิธิแรงงานเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทีพั่ฒนาการมาจาก

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มประชาธิปไตยเพ่ือรัฐสวัสดิการ  เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิเพ่ือนหญิง ซึ่ง

ท�างานส่งเสรมิประชาธิปไตยและสทิธิแรงงานมาเป็นเวลากว่า 15 ปี  โดยร่วมมอื

กับสหภาพแรงงานอัญมณีและเครื่องประดับสัมพันธ์  สหภาพแรงงานอิเลคทรอ

นิคส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าสัมพันธ์   ตลอดทั้งนักวิชาการด้านแรงงานจากหลาย

สถาบันการศึกษา โดยมุ่งเน้นการปกป้องคุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิของผู้ใช้

แรงงาน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเสมอภาคระหว่าง 

ผู้ใช้แรงงานทั้งหญิงและชาย 

สมาคมส่งเสรมิสทิธิแรงงาน ได้รบัการจดทะเบยีนเป็นสมาคม  มสีถานะ

เป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่  14 พฤษภาคม  พ.ศ.2555  โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพ่ือปกป้องพิทักษ์สิทธิ รวมถึงการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของผู้ใช้

แรงงาน ให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานมีการรวมกลุ่มพึ่งพาตนเอง ด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม

4. เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง หญิงชาย
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■ 5.  องค์กรทางธุรกิจและการค้า 

5.1   หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 

      วันที่ก่อตั้ง       24  สิงหาคม 2520 

ความเป็นมา

 หอการค้าเชียงใหม่ เกิดขึ้นจากการรวมตัวของนักธุรกิจภายในจังหวัด 

โดยการสนับสนุนของทางราชการ ภายใต้พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 

ที่จะส่งเสริมให้พ่อค้า นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม รวมตัวกันเป็นสถาบันหอการค้า 

เพ่ือส่งเสริมให้เป็นนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรมท่ีมีมาตรฐาน ทั้งทางด้านคุณธรรม

และวิชาการ อีกทั้งเพ่ือให้เป็นสถาบันท่ีเป็นตัวแทนปกป้อง รักษาผลประโยชน์

ของส่วนรวมภายในจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการค้าท้ังในระดับ

จังหวัด ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 

วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหอการค้า

1. ส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจโดย

ทั่วไป เช่น 

- รวบรวมสถิติ เผยแพร่ข่าวสารทางการค้า วิจัยเกี่ยวกับการค้าและการ

เศรษฐกิจ 

- ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

- ออกหนังสือรับรองแหล่งก�าเนิดสินค้า (Certificate of Origin) 

- วางมาตรฐานคุณภาพของสินค้า ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 

- จัดตั้งและด�าเนินการสถานศึกษาที่เกี่ยวกับการค้าและเศรษฐกิจ 

- จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สินค้า และจัดงานแสดงสินค้า 

- ท�าหน้าที่เป็นอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาททางการค้า

2. ให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะ แก่สมาชกิเก่ียวกับการค้า อตุสาหกรรม 

เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจ และช่วยอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการ

ด�าเนินธุรกิจของสมาชิก 

3. ให้ค�าปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

4. ประสานงานในทางการค้า ระหว่างผู้ประกอบการค้า กับทางราชการ 

5. ช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศล และสาธารณสงเคราะห์ 
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6. ปฏิบตักิิจการอืน่ๆ ตามแต่กฎหมายจะระบใุห้เป็นหน้าทีข่องหอการค้า 

หรือตามที่ทาง ราชการมอบหมาย 

การด�าเนินกิจการ

ในการด�าเนินกิจการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ มีคณะกรรมการเป็น 

ผูด้�าเนินกิจการ และเป็นผูแ้ทนของหอการค้าในกิจการอนัเก่ียวกับบคุคลภายนอก 

คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคนด�าเนินการ

แทนได้ เพ่ือให้การด�าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ท้ังน้ีมจี�านวนกรรมการท้ัง

สิ้นไม่เกิน 31 นาย โดยมีประธานกรรมการ 1 นาย รองประธานกรรมการไม่น้อย

กว่า 1 นาย เลขาธิการ 1 นาย ผู้ช่วยเลขาธิการไม่น้อยกว่า 1 นาย เหรัญญิก  

1 นาย นายทะเบียน 1 นาย ปฏิคม 1 นาย และกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 

ซึ่งกรรมการดังกล่าวน้ีจะต้องเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญหอการค้าจังหวัด

เชียงใหม่ และด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับเลือก

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ยังมีคณะกรรมการสาขาอาชีพ ซึ่งคณะ

กรรมการจะแต่งตั้งจากกรรมการ สมาชิก หรือบุคคลภายนอกก็ได้ โดยแบ่งตาม

ประเภทวิสาหกิจหลักของจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมของสมาชิกที่

ประกอบการในสาขาอาชพีเดียวกัน ท�าหน้าท่ีรวบรวม พิจารณาประเดน็ปัญหาท่ี

มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนร่วมแสดงความเห็นเสนอแนะใน

แนวทางการพัฒนาธุรกิจของสมาชิกในแต่ละสาขา เพ่ือเป็นการสนับสนุนการ

ด�าเนินธุรกิจของสมาชิก ซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมต่อไป

นอกจากนีห้อการค้าจงัหวดัเชยีงใหม่จะมเีจ้าหน้าทีป่ระจ�า เพ่ือท�าหน้าท่ี

เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมและด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ตาม

นโยบายของคณะกรรมการ หรอืตามท่ีคณะกรรมการจะมอบหมายให้กระท�าการ

แทน รวมถึงท�าหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการ สมาชิก อนุกรรมการ และ

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งมีท้ังภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้อ�านวยการ และ 

ผู้จัดการ เป็นเจ้าหน้าท่ีในระดับบริหารและจัดการ รวมถึงเจ้าหน้าท่ีประจ�าใน 

ฝ่ายต่างๆ 

5.2  สมาคมอุตสาหกรรมไทยสาขาจังหวัดเชียงใหม่  ก่อตั้งขึ้นที่

จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2526 

ความเป็นมา 

สมาคมอุตสาหกรรมไทย โดยนาย พงศ์ สารสิน นายกสมาคมได้เล็งเห็น

ความส�าคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในภาคเหนือ 
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ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก�าลังเจริญเติบโตและได้รับการยกย่องเป็นเมืองหลักของ

ภาคเหนือตอนบน 17 จังหวัด สมาคมอุตสาหกรรมไทย โดยความร่วมมือของ 

นกัอตุสาหกรรมแนวหน้าของจงัหวดัเชยีงใหม่ อตุสาหกรรมจงัหวัดเชยีงใหม่ และ

ศนูย์ส่งเสรมิอตุสาหกรรมภาคเหนอืได้เชญิชวนผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมชีช้วน

ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการร่วมมือกันการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมใน

ภูมภิาค   จากการประชมุครัง้นัน้ได้มกีารจดัสมาคมอตุสาหกรรมไทย สาขาจงัหวัด

เชยีงใหม่ – จงัหวัดใกล้เคยีงขึน้ (เป็นศนูย์กลางของนักอตุสาหกรรมของภาคเหนือ

ตอนบน ไปจนกว่าสมาชกิแต่ละจงัหวดัจะสามารถจดัตัง้สาขาของตนขึน้ได้) เมือ่

วันที่ 19 ธันวาคม 2526 โดยมีสมาชิกทั้งสิ้น 47 ราย แบ่งเป็นสมาชิกสามัญ 33 

ราย สมาชิกสมทบ ประเภทนิติบุคคล 11 ราย และสมาชิกสมทบประเภทบุคคล

ธรรมดา 3 ราย โดยมีนายนิตย์ วังวิวัฒน์ เป็นประธานอนุกรรมการ และสมาชิก

สามัญ จ�านวน 33 ราย เป็นอนุกรรมการก่อตั้ง และอนุกรรมการชั่วคราว จนครบ

วาระ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (THE FEDERATION OF THAI  

INDUSTRIES) ได้รับยกฐานะขึ้นจากสมาคมอุตสาหกรรมไทยเป็นสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530 ทั้งนี้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ

ร่วมภาครัฐบาลและเอกชน เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ซึ่งมีนายก

รัฐมนตรีเป็นประธาน ท่ีต้องการพัฒนาสถาบันธุรกิจภาคเอกชนของประเทศให้

แข็งแกร่ง อันจะท�าให้กลไกการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

เพ่ือประสานกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพิทักษ์ผลประโยชน์ของ

ชาติในวงการเศรษฐกิจนานาชาติ

ส�านักงานปัจจุบัน : สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่มีส�านักงานตั้ง

อยู่ชัน้ 1 อาคารศนูย์ส่งเสรมิอตุสาหกรรมภาคที ่1 เลขที ่158 ถนน ทุง่โฮเต็ล ต�าบล

วัดเกต ุอ�าเภอเมอืง จงัหวัดเชยีงใหม่ โดยม ีนางศริพิร ตนัตพิงษ์ บรษิทั บโีปรดกัส์ 

อินดัสตรี้ จ�ากัด เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ วาระปี 2557 – 

2559

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมีหน้าท่ีเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรม ใน

การด�าเนินบทบาทในฐานะองค์กรเอกชนเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมอันก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ภาคเศรษฐกิจของท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการผลักดันจังหวัด

เชียงใหม่ ให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการค้า การลงทุน การพาณิชย์ 

การเงินการธนาคาร การบริการและการท่องเท่ียว ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอนุภูมิภาค
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บทบาทหน้าที่

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมจงัหวัดเชยีงใหม่

เป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมในการประสานงานระหว่างภาคเอกชน และภาค

รัฐบาล ท้ังภายในและระหว่างประเทศ โดยเป็นท่ียอมรับท่ัวไป ทั้งในและนอก

ประเทศโดยมีบทบาทที่ส�าคัญดังนี้

1. เป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและ

ภาคเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ  (กรอ.) ซึง่มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน 

จงึมส่ีวนร่วมดแูล ส่งเสริมและวางแผนรวมท้ังให้ข้อเสนอแนะ แก่ภาครฐับาล ซึง่

จะน�าไปสู่การก�าหนดนโยบายหรือแก้ไขกฎหมายระเบียบและวิธีการปฏิบัติต่าง 

ๆ ให้เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมท้ังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมของประเทศ

2. นอกจากได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนร่วมในคณะอนุกรรมการและคณะ

ท�างานในหน่วยงานราชการของภาครัฐบาลร่วม 400 คณะ ในการน�าเสนอปัญหา

ที่แท้จริงสู่รัฐบาล เพ่ือให้สอดคล้องกับการหาหนทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด

และมีประสิทธิภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาครวมทั้งส่งเสริมพัฒนา

ปกป้องสิทธิ และความยุติธรรมอันพึงมีต่อภาคอุตสาหกรรมสมาชิกและ 

นักอุตสาหกรรมท่ัวไป อาทิร่วมพิจารณาก�าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมให้

สอดคล้องกับการท่ีผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถท�าตามมาตรฐานท่ี 

ก�าหนดไว้

3. ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นนายทะเบยีนสัญลักษณ์รหัสแท่งจาก Internation-

al Article Numbering Association (EAN) ซึ่งมีส�านักงานใหม่อยู่ที่กรุงบรัสเซล 

ประเทศเบลเยี่ยม ท�าหน้าที่ก�าหนดหมายเลขรหัสแห่งที่จะใช้แทนชื่อบริษัท

4. ได้รับมอบหมายอ�านาจจากรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ให้ออกใบรับ

รองแหล่งก�าเนิดสินค้าได้เองแทนกระทรวงพาณิชย์
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■ 6. หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในมหาวิทยาลัย 

6.1 ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ 

เป็นศูนย์ท่ีมุ่งผลิตและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยที่มีความเชื่อมโยงกับ

ศาสตร์ต่างๆ รวมถึงเป็นงานวิจัยที่มีส่วนในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยมีพันธกิจ

ส�าคัญได้แก่

1. ท�าการวิจัยตอบโจทย์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทาง

กฎหมายของภูมิภาค 

2. จัดท�าฐานข้อมูลงานวิจัยด้านกฎหมาย 

3. พัฒนางานวิจัยด้านกฎหมายและมีการน�าสู่สังคม เน้นการสนับสนุน

ให้บุคลากรสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและผลักดันให้มีการน�าเสนอ

ผลงานต่างๆสู่สังคมเพ่ือให้งานวิจัยสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามกลุ่ม 

เป้าหมาย

ส�านักงาน  :  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6.2  ศูนย์ยุทธศาสตร์วิชาการแรงงานนอกระบบภาคเหนือ  คณะ

ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ ้  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2550  ที่คณะศิลปศาสตร์   

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยมีกิจกรรม 3 ด้านได้แก่ 

1. งานด้านวิชาการ การสังเคราะห์ บูรณาการความรู้และการวิจัยเพ่ือ

เป็นฐานข้อมูลการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ

2. งานด้านการผลักดัน ขับเคล่ือนประเด็นแรงงานนอกระบบสู ่

สาธารณชน  ซึ่งต้องประสานเครือข่ายทางวิชาการ  นักกิจกรรมทางด้านแรงงาน 

เจ้าหน้าทีร่ฐัและผูเ้ก่ียวข้องเพ่ือน�าไปสูก่ารขับเคลือ่นทางนโยบายเก่ียวกับแรงงาน

นอกระบบและการแก้ไขปัญหา 

3.   การประสานกับพื้นที่และเครือข่ายแรงงานในภาคเหนือ 

ส�านักงาน : ชัน้ 4 อาคารประเสรฐิ  ณ นคร คณะศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลยั

แม่โจ้ 
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6.3  หลกัสตูรศลิปศาสตร์มหาบณัฑิตสาขาพฒันาสงัคมและมนุษย์ 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หลักสูตรได้ขอเปิดหลักสูตรเมื่อปี 2552 และได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก

ปี 2554  โดยมวัีตถุประสงค์ส�าคญัเพ่ือผลติมหาบณัฑิตให้มคีวามรู ้ความสามารถ 

ในการบูรณาการองค์ความรู้ ทาง สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมและมนุษย์ 

มมีมุมองทีเ่ข้าใจในสภาพปัญหาของ มนุษย์ และเพ่ือให้มทีกัษะในการปฏิบตัจิรงิ

ในด้านพัฒนาสังคมและมนุษย์ สามารถ เชื่อมโยงความรู้ และการปฏิบัติเพ่ือ 

น�าไปสู่การแก้ไขปัญหาของมนุษย์ที่ ยั่งยืนได้ 

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการ ความรู้และเทคโนโลยีการ

จัดการเก่ียวกับการ พัฒนาสังคมและมนุษย์ และนาความรู้ไประยุกต์ในการ

ประกอบอาชีพ และการทางาน 

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการวิจัย และสามารถใช้ความรู้

ด้านการวิจัยให้เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและมนุษย์ 

 3. เพ่ือผลติมหาบณัฑิตทีม่คีวามเข้าใจสงัคมและ การพัฒนามนุษย์รวม

ทั้งพลังขับเคลื่อนทาง สังคมด้านต่าง ๆ และมีความคิดเชิงวิพากษ์ใน 

ท้ังน้ีทางหลักสูตรมีรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคมและมนุษย์  

มีการจัดกิจกรรมที่สร้างเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกับชุมชน และองค์กร 

ที่ท�างานด้านแรงงาน และส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านแรงงานด้วย 

สถานที่ติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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บทที่ 6

บทสังเคราะห์การรวมกลุ่ม 

และการร่วมมือข้ามชั้นของแรงงาน

แนวร่วมข้ามชัน้หรอืการร่วมมอืข้ามชัน้เป็นความสัมพันธ์เชงิอ�านาจและ

การเมืองซึ่งอาจปรากฏให้เห็นในการร่วมกันของกลุ่มและองค์กรต่างๆ ส่วนใน 

มติแิรงงาน แรงงานเผชญิปัญหาหลายด้าน อาทิการถูกแยกส่วนการผลิต แรงงาน

ไม่ได้กระจกุตวัอยู่ในโรงงานเท่านัน้ มกีารจ้างงานหลายรปูแบบซึง่เกิดข้ึนภายใต้

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจหลายด้าน อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการ 

ส่งออก การพัฒนาการค้าชายแดน เป็นต้น  ส่งผลต่อความเข้มแขง็ของการจดัตัง้

สหภาพแรงงาน และการจัดตั้งองค์กรแรงงาน และมีผลต่อการต่อรองและ 

การสร้างความคุม้ครองด้านสวัสดกิารแรงงาน ดงันัน้การสร้างแนวร่วมข้ามชนชัน้

ของแรงงานจงึเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะผลกัดันให้เกิดการเปลีย่นแปลงเพ่ือสวัสดกิาร

หรือการคุ้มครองผลประโยชน์ของแรงงานได้ การรวมกลุ่มของแรงงานและการ

สร้างแนวร่วมข้ามชั้นในการท�างานร่วมกับกลุ่มต่างๆอาจเกิดขึ้นได้หลายระดับ 

ซึง่ในช่วงท่ีผ่านมาเกิดกลุม่ท่ีท�างานร่วมกันผลกัดนันโยบายเก่ียวกับแรงงานส�าเรจ็

หลายเรื่องด้วยกัน 

■ ประเด็นที่สร้างแนวร่วมข้ามชั้น

ความสัมพันธ์ของการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอยู่บนพ้ืนฐาน

ของความแตกต่างของผลประโยชน์ท้ังสองฝ่าย ในขณะท่ีฝ่ายนายจ้างต้องรกัษา

ผลประโยชน์ทางธุรกิจ องค์กรแรงงานซึ่งเป็นองค์กรพ้ืนฐานในการคุ้มครองผล

ประโยชน์ของแรงงานจงึต้องสร้างแนวร่วมข้ามชัน้หลายระดบักับนายจ้าง หน่วย

งานภาครัฐ นักวิชาการ และองค์กรอื่นๆ โดยมีเรื่องที่อาจเป็นแนวร่วมกันได้ ทั้งนี้

อาจมีการร่วมกันในประเด็นต่างๆ อาทิ สิ่งแวดล้อม การบริโภค สุขภาพ เป็นต้น 

จากการศกึษาพบว่าการขบัเคล่ือนให้เกิดกลไกการแก้ไขปัญหาในระดบั

ท้องถ่ินและระดบัชาตท่ีิเป็นจดุสนใจร่วมกันและน�าไปสู่การสร้างแนวร่วมข้ามชัน้

ท่ีแรงงานได้ประสานกับกลุ่มอื่น อาทิ นักวิชาการ องค์กรวิชาชีพ สื่อมวลชน  

องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆได้มีประเด็นส�าคัญได้แก่
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1. ประเด็นเก่ียวกับมนุษยนิยมและความเป็นธรรม เป็นประเด็น 

ท่ีละเอียดอ่อนและเป็นดึงแนวร่วมระดับต่างๆ ได้เมื่อขับเคล่ือนให้เป็นที่รับรู้ 

ของสาธารณชน ดังจะเห็นได้จากการผลักดันร่วมกันให้เกิดการแก้ไขปัญหาของ

คนงานที่เจ็บป่วยและเสียชีวิตในนิคมอุตสาหกรรมล�าพูน 

2. ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม มิติทางด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับ

การด�ารงชีวิตประจ�าวันของประชาชน และเป็นประเด็นที่ต้องมีการบูรณาการ

ศาสตร์หลายสาขาวิชาเพ่ือให้เกิดความกระจ่างต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึน ความซบัซ้อน

ของการเกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมจงึต้องอาศยัความรู้ทางวทิยาศาสตร์มาพิสจูน์

ให้เหน็ถึงสาเหตท่ีุมาของปัญหา อาทิ การตรวจหาสาเหตขุองการปนเป้ือนของน�า้

ใต้ดนิทีจ่งัหวัดล�าพูน เป็นต้น ในระดบัของการปฏิบตักิารเพ่ือสร้างกลไกการแก้ไข

ปัญหาระยะยาวจงึต้องสร้างแนวร่วมหลายระดบั มตีวัอย่างของการเกิดแนวร่วม

ทีผ่่านมาในการแก้ไขปัญหาด้านสิง่แวดล้อมได้แก่ โครงการธรรมาภิบาลและการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ด�าเนินงานใน

พ้ืนท่ีบริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล�าพูน ซึ่งมีการท�างานร่วมกัน

หลายระดับ ได้แก่

- ระดับท้องถิ่น มีการร่วมมือกันของชุมชนในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ประกอบด้วย 3 อบต. ในจังหวัดล�าพูน ได้แก่ อบต. บ้านกลาง อบต. 

มะเขือแจ้และ อบต. เหมืองง่า 

- ระดบันโยบาย มกีารประสานกับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้เกิดการแก้ไข

ปัญหาในระดับนโยบาย     

3. ประเด็นทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย การขยายตัวของ

อุตสาหกรรมในช่วงท่ีผ่านมาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตนิคมอุตสาหกรรมล�าพูน 

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบนิคมและส่งผลต่อการใช้ชีวิต

ประจ�าวันของคนในชุนชน คนในพ้ืนที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมจึงมีความเสี่ยงท่ี

ถูกสร้างขั้นจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม ประเด็นเรื่องสุขภาพและความ

ปลอดภัยจึงเกี่ยวข้องกับกลุ่มคน 3 กลุ่มกล่าวคือ 

- คนงานที่ท�างานในนิคมอุตสาหกรรม

- ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณรอบๆ นิคมอุตสาหกรรม

- ประชาชนทัว่ไปทีต้่องพ่ึงพาอาศยัทรพัยากรทีอ่าจได้รบัผลกระทบ อาทิ 

แหล่งน�้า สภาพทางภูมิอากาศ เป็นต้น 

52

รายงานการศึกษาเรื่อง การจ้างงานและการรวมกลุ่มของแรงงานในภาคเหนือ: กรณีศึกษาแรงงานเชียงใหม่-ล�าพูน



ในช่วงท่ีผ่านมามกีารผลกัดนัในเร่ืองปัญหาสขุภาพของคนงานท่ีเจบ็ป่วย

จากการท�างานและน�าไปสู่การจัดตั้งองค์กรที่ท�างานประสานกับภาครัฐในการ

ขบัเคลือ่นนโยบาย แรงงานภาคเหนือจงึต้องประสานหลายส่วนเพ่ือสร้างแนวร่วม

ข้ามระดับชั้น

- ในการผลักดันแนวคิดประชาธิปไตย ต้องประสานกับองค์กรการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ เทศบาล อบต เชียงใหม่จัดการตนเอง เป็นต้น 

- ในด้านแรงงานต้องสร้างเวที พูดคุยในลักษณะท่ีเป็นเครือข่ายระดับ

ต่างๆและ มี actor จากกลุ่มต่างๆ ซึ่งแต่ละคนอาจท�างานในองค์กรของตัวเอง 

ประเดน็ส�าคญัในการแลกเปลีย่น อาทิ ในสภาวะท่ีแรงงงานถูกแยกส่วนและมรีปู

แบบการจ้างงานทีห่ลากหลาย แรงงานจะมกีารสร้างจติส�านึกในเร่ืองแรงงานได้

อย่างไร การจัดตั้งสหภาพแรงงานมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ควรมีรูป

แบบใด  มีการประสานกิจกรรมกับชุมชนในลักษณะใดบ้าง 

- ประเด็นแรงงานข้ามชาติ จะมีการประสานร่วมกันอย่างไร ในปัจจุบัน 

แรงงานข้ามชาติเป็นองค์ประกอบส�าคัญในโครงสร้างแรงงานในเชียงใหม่และ

ภาคเหนือ แรงงานข้ามชาติในเชียงใหม่ เป็นแรงงานนอกระบบ อยู่ในภาคต่างๆ 

ได้แก่

- ก่อสร้าง

- ท�างานบ้าน

- ภาคเกษตร

- ภาคบริการ

- คนงานสวนกล้วยไม้ 

- ปัญหาของแรงงานข้ามชาติ

- ท�างานไม่ได้ค่าจ้าง

- ไม่มีความรู้เรื่องสิทธิประกันสังคม 

การประสานร่วมกนัเพ่ือแก้ไขปัญหาเก่ียวกับแรงงานข้ามชาต ิจะมกีลไก

ใดบ้างที่เข้าไปสร้างให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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ระดับของการสร้างแนวร่วมข้ามชั้น การสร้างความร่วมมือข้ามชั้น

เป็นการต่อรองร่วมกัน ซึ่งในการสร้างสถาบันท่ีเป็นความร่วมมือกันขึ้นมาจะน�า

ไปสู่การมีอ�านาจการต่อรองของคนงาน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

แรงงานกับกลุ่มซึ่งมีอิทธิพลต่อการใช้อ�านาจของแรงงาน การสร้างแนวร่วมข้าม

ชัน้เป็นแนวทางหน่ึงในการผลกัดนัให้เกิดการแก้ไขปัญหาของแรงงาน  การสร้าง

แนวร่วมข้ามชั้นเพ่ือขับเคลื่อนในประเด็นแรงงานและการผลักดันในระดับ

นโยบายชาติอาจจ�าแนกได้เป็น 2 ระดับ

1. การสร้างแนวร่วมข้ามชั้นในระดับชาติ เพ่ือผลักดันประเด็นในเชิง

นโยบาย ดังในกรณีของสถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม  

ซึง่มกิีจกรรมหลายด้านท้ังในเชงิวิชาการ การวจิยั และการเข้าไปผลกัดนัให้มกีาร

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งมีการสร้างเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการท้ังในและต่างประเทศ  

เพ่ือผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน ์

ต่อการพัฒนาคน สังคมและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ มีโครงการธรรมาภิบาลและการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  ท่ีด�าเนินงานใน

พ้ืนท่ีบริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล�าพูน ซึ่งมีการท�างานร่วมกัน

หลายระดับ 

2. การสร้างแนวร่วมข้ามชั้นในระดับพ้ืนที่ ในเขตภาคเหนือมีกลุ่มและ

องค์กรที่ท�างานด้านแรงงานหลายกลุ่มดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 4  อาจมีการ

สร้างแนวร่วมข้ามชั้นโดยเกิดจากการร่วมมือกันของกลุ่ม องค์กรต่างๆท่ีมีเป้า

หมายใกล้เคียงกันหรือขับเคลื่อนในประเด็นที่เป็นจุดสนใจร่วมกัน ในการพัฒนา

ศักยภาพของการสร้างแนวร่วมข้ามชั้น อาจพิจารณาจากองค์ประกอบหลาย

ประการทั้งเป้าหมาย กิจกรรม ประเด็นปัญหาที่ต้องการขับเคลื่อน 

จากการศึกษาแนวร่วมข้ามชั้นของแรงงานในภาคเหนือ พบว่าประเด็น

ส�าคญัท่ีมกีารขบัเคล่ือนร่วมกันและเป็นลกัษณะของการมส่ีวนร่วมของชมุชนและ

แรงงานได้แก่ประเด็นดังต่อไปนี้ 

- สิ่งแวดล้อม

- สุขภาพของแรงงาน

- สวัสดิการ

การผลักดนัให้เกิดแนวร่วมข้ามชัน้จงึเป็นมติสิ�าคัญท่ีจะน�าไปสูก่ารสร้าง

ให้เกิดความตระหนกัถึงปัญหาของแรงงานในพ้ืนทีโ่ดยเฉพาะอย่างย่ิงในเขตนคิม

54

รายงานการศึกษาเรื่อง การจ้างงานและการรวมกลุ่มของแรงงานในภาคเหนือ: กรณีศึกษาแรงงานเชียงใหม่-ล�าพูน



อุตสาหกรรมภาคเหนือ และยังอาจผลักดันให้เป็นประเด็นในระดับชาติ ท้ังน้ี มี

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดแนวร่วมระหว่างองค์กรต่างๆประกอบด้วย

- องค์กรทางทางวิชาการ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา

พัฒนาสังคมและมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 - ศนูย์วิจยัและพัฒนากฎหมาย   คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่

- ศนูย์ยุทธศาสตร์วิชาการแรงงานนอกระบบภาคเหนือ คณะศลิปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

- สมาคมส่งเสริมสิทธิแรงงาน

- มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP)

- สหภาพแรงงานทั้ง 3 แห่ง 

อย่างไรก็ตามในการขับเคลือ่นประเดน็แรงงานในภาคเหนอื ยังขาดหน่วย

งานทีม่กีารประสานงานกันอย่างจรงิจงัให้มกีารแก้ไขปัญหาของแรงงานทีเ่กิดข้ึน

ในภาคเหนือ ความร่วมมอืขององค์กรต่างๆอาจมกิีจกรรมหลายประเภท และเป็น

ความร่วมมือหลายระดับ ได้แก่

1. การสร้างเครือข่ายแรงงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและความ

ต้องการของกลุ่มแรงงาน เป็นเครือข่ายความร่วมมือกันของกลุ่มแรงงาน ควร

ประกอบด้วยแรงงานกลุม่ต่างๆท่ีหลากหลาย อาทิ แรงงานข้ามชาต ิแรงงานนอก

ระบบ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น 

2. การสร้างเวทีปรกึษาหารอื เป็นเวทีท่ีจะร่วมกันแก้ไขปัญหาทีป่ระกอบ

ด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจ และองค์กร

การปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีมาร่วมกันแก้ไขปัญหาหรอืการพัฒนาศกัยภาพแรงงาน

ในทางที่ดีขึ้น เป็นต้น 

3. การรณรงค์ผลักดันเชิงนโยบาย เป็นระดับการสร้างความร่วมมือ

ระหว่างแรงงานและองค์กรอื่นๆเพ่ือการรณรงค์ในประเด็นส�าคัญ อาทิ องค์กร

ด้านสื่อทุกด้าน นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. นอกจากนัน้ในเชงิยุทธศาสตร์การขับเคลือ่นเพ่ือให้มกีารแก้ไขปัญหา

แรงงานในระยะยาว ต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวข้องทางด้านแรงงานในระดับจังหวัด อาทิ ส�านักงานแรงงานจังหวัด 

ส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น 
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การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคไม่อาจหลุดไปจากกระแสหลักของการ

พัฒนาของสงัคมปัจจบุนั กล่าวคอืยังถูกขบัเคลือ่นไปด้วยระบบเศรษฐกิจทุนนยิม

เสร ีมกีารเตบิโตขยายตวัของเศรษฐกจิอตุสาหกรรมควบคูกั่บการพัฒนาเศรษฐกิจ

ด้านอื่นๆ ซึ่งมีผลต่อรูปแบบการจ้างงาน แรงงานยังคงมีความหลากหลาย การ

รวมกลุม่ของแรงงานอาจเกิดขึน้ได้หลายรปูแบบท้ังการจดัตัง้สหภาพแรงงาน การ

รวมตวัในลกัษณะการเป็นเครอืข่าย หรอืการประสานความร่วมมอืกันของภาครฐั 

แรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชนเพ่ือขบัเคล่ือนประเดน็แรงงานในระดบัต่างๆ ท้ังใน

แนวระนาบและแนวดิ่ง โดยในแนวระนาบนั้นอาจประสานกลับกลุ่มภาคประชา

สังคมอื่นได้หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มเกษตร กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มท่ี

เคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยอาจเป็นการสร้างความร่วมมือในระดับ

พ้ืนทีห่รอืในพ้ืนท่ีอืน่ นอกจากนัน้การอาจมกีารร่วมมอืในแนวด่ิง ซึง่เป็นการสร้าง

ความร่วมมือข้ามชั้นของกลุ่มต่างๆ ที่ประสานกันให้เกิดประโยชน์แก่แรงงาน ใน

สงัคมสมยัใหม่ท่ีเทคโนโลยสีารสนเทศได้เข้ามามบีทบาทในการขบัเคลือ่นสงัคม 

รวมทัง้การลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจน้ัน การส่ือสารและเทคโนโลยีมอีทิธิพล

ส�าคัญท่ีให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางสังคม ดังน้ันการสร้างความ

สัมพันธ์ในลักษณะเครือข่ายอาจเป็นรูปแบบใหม่ท่ีจะน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ทางโครงสร้างให้เกิดการขบัเคล่ือนกิจกรรมด้านแรงงานเป็นท่ีรบัรูต่้อสาธารณชน

และน�าไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ เนื่องจากการขับเคลื่อนผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นท�าให้เกิดการเคลื่อนของข้อมูลข่าวสารท่ีมีการ 

กระจายอ�านาจการควบคุม การรวมศูนย์และการบริหารจัดการออกไปจากการ

รวมศูนย์ เป็นการเปลี่ยนจากแนวระนาบของโครงสร้างแบบราชการไปสู่การ 

สร้างแนวร่วมที่เป็นแนวระนาบที่ประสานการท�างานร่วมกัน 
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คุณศุกาญจน์ตา สุขไผ่ตา มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF),  15  มิถุนายน 2558

รศ.ดร.วรวิทย์  เจริญเลิศ  นักวิชาการ,  30 สิงหาคม 2558

คุณ ณรงค์  ตนานุวัฒน์   นักธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่, 27 ตุลาคม  2558 

 คุณไพรินทร์  เจตนากุล  รองประธานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ, 7   สิงหาคม 2558

ตัวแทนแรงงานจังหวัดเชียงใหม่, 20 สิงหาคม 2558

ตัวแทนอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่,  31 สิงหาคม 2558

ตัวแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชียงใหม่, 10  มิถุนายน 2558 

ผู้ให้ข้อมูลในการจัดกลุ่มศึกษา    28 มิถุนายน 2558 

ประธานสหภาพอัญมณีและเครื่องประดับ

สมาชิกสหภาพอัญมณีและเครื่องประดับ

ประธานสหพันธ์แรงงานสิ่งทอ 

กรรมการสหพันธ์แรงงานสิ่งทอ 2 คน

ประธานสหภาพแรงงานอิเลคโทรนิคส์ 

ตัวแทนกลุ่มแรงงานเพื่อประชาธิปไตย

แรงงานในนิคมล�าพูน 1 คน
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ภาคผนวก

                                    นโยบายการพัฒนาแรงงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่

นโยบายการพัฒนาแรงงานของจังหวัดเชียงใหม่ ได้ยึดเอาแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับหลักการ

พัฒนาของกระทรวงแรงงานเป็นหลัก โดยมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ต่างๆดังนี้

 

วิสัยทัศน์

แรงงานมีศักยภาพสูงเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ

 1. พัฒนาก�าลงัแรงงานและผูป้ระกอบการให้มศีกัยภาพสงูและสอดคล้องต่อความต้องการของ

ภาคเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก

 2. ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการท�างาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์

 1. การเสริมสร้างความสมดุลของตลาดแรงงาน และความยั่งยืนให้ภาคแรงงาน

 2. การเพิ่มขีดความสามารถของก�าลังแรงงานและผู้ประกอบการในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

 3. การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศ

 4. การเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ก�าลังแรงงาน

 5. การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ

นโยบายกระทรวงแรงงาน ตามแนวทางการด�าเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กระทรวงแรงงานมีอ�านาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการแรงงานซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ และเพ่ือให้การด�าเนินงานของกระทรวงแรงงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบ

สนองแนวทางการด�าเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงแรงงานจึงได้ก�าหนดนโยบายตาม

แนวทางการด�าเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้
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1. การรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วราชอาณาจักร ให้หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน ก�าชับควบคุม

ดแูลหน่วยงานในสงักัด ห้ามมใิห้บคุคลของหน่วยงานกระท�าการ หรอืช่วยเหลอืบคุคลอืน่ ใช้สถานทีห่รอือุปกรณ์

ของทางราชการ หรอืยืมออกไปจากสถานทีร่าชการในการสร้างความแตกแยก ยยุง หรือต่อต้าน หรือไม่ให้ความ

ร่วมมือกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยเด็ดขาด

2. การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ได้โดยเร็วที่สุด

 2.1 การบริหารงานของทุกหน่วยงาน ให้ยึดระเบียบบริหารงานปกติ ยกเว้นเรื่องที่เป็นปัญหา

ติดขัดด้วยระเบียบหรือปัญหาเร่งด่วน ให้เร่งน�าเสนอกระทรวงแรงงาน เพ่ือท่ีจะได้น�าปรึกษาคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ โดยยึดหลักให้การขับเคลื่อนภารกิจมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สร้างความไว้วางใจจาก

ประชาชน ทั้งนี้ให้ยึดระเบียบวินัยการเงิน การคลังของประเทศโดยเคร่งครัด

 2.2 เร่งรัดแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2557 ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะ

ความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน โดยการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจ

สอบได้ตามกฎหมาย ส�าหรับแผนงาน/โครงการที่ติดขัดปัญหาอันเน่ืองมาจากการเว้นว่างไม่มีรัฐบาลในช่วงท่ี

ผ่านมา ให้เร่งตรวจสอบและจัดล�าดับความส�าคัญ พร้อมเสนอรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องให้คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติพิจารณา เพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา/ข้อขัดข้องต่อไป

 2.3 เร่งรดัการด�าเนนิการโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ โดยเฉพาะการขดุลอกคคูลอง เพ่ือสร้างหรอื

ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมไปถึงการฝึกฝีมือแรงงานเพื่อซ่อม/สร้างในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก

ภัยธรรมชาติ

 2.4 จัดท�าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 ให้เหมาะสมและทันตามก�าหนดเวลา

 2.5 เร่งรัดการด�าเนินการเรื่องการขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว 

และกมัพูชา) กลุม่ท่ีขึน้ทะเบยีนตามมตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี 6 สงิหาคม 2556 จ�านวน 93,866 คนซึง่ใบอนญุาต

ท�างานจะหมดอายุในวันท่ี 11 สิงหาคม 2557 ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้อีก 1 ปี ท้ังน้ีให้จัดตั้ง 

ศูนย์พิสูจน์สัญชาติตามแนวชายแดน อาทิ จังหวัดหนองคาย สระแก้ว เชียงราย ระนอง โดยให้ประสานความ

ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และก�าหนดเวลาด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปี

 2.6 ส่งเสริมการด�าเนินการของสถานประกอบกิจการขนาดเล็กและชนบท ผ่านเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ หรือช่องทางผ่านแดนที่ส�าคัญ เพื่อสกัดกั้นมิให้แรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมายเข้ามาท�างานชั้นใน โดย

  2.6.1 ด�าเนินการเพ่ือให้มีการรับรองเอกสารแสดงตนของแรงงานต่างด้าวตามท่ีทาง

การของประเทศต้นทางออกให้ และเร่งรัดด�าเนินการเพ่ือให้มีระเบียบรองรับการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว

สามารถท�างานในงานบางประเภทได้ในบรเิวณแนวตะเข็บชายแดน ตาม ม. 14 แห่งพระราชบญัญัตกิารท�างาน

ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 โดยให้ครอบคลุมแรงงานทั้ง 3 ส่วน คือ 1) แรงงานท่ีเข้ามาท�างานแบบเช้ามา –  

เย็นกลับ 2) แรงงานตามฤดูกาล และ 3) แรงงานประจ�ารายปี
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  2.6.2 ตรวจและคุ้มครองให้มีการใช้แรงงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อป้องกันการกล่าวหาการใช้แรงงานที่อาจน�าไปสู่ประเด็นการ ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

  2.6.3 ฝึกอบรมพัฒนาทกัษะฝีมอืแรงงานท้ังแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวท่ีท�างาน

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีผลิตภาพสูง โดยเน้นการบริหารจัดการร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่

  2.6.4  ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท�าในพ้ืนที่ เพ่ือลดความแออัดในการเข้ามาหางาน

ท�าในเมืองให้มากที่สุด

  2.7 เพิ่มประสิทธิภาพสถานประกอบการขนาดเล็ก โดยการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เพื่อ

ส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจระดับพื้นฐาน และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  2.8 จัดท�าแผนพัฒนาก�าลังคนให้สอดคล้องกับ Demand – Supply ด้านแรงงาน รวม

ทั้งส่งเสริมปัจจัยการผลิต (แรงงาน) โดยการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งที่ท�างานในประเทศ และที่เดินทางไปท�างาน

ในต่างประเทศ เพ่ือสร้างรายได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการในอนาคต รวมท้ังให้มีแรงงานเพียงพอใน 

ทุกภาคการผลิตและบริการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ด�าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือให้สถาบันพระมหากษัตริย์ ซ่ึงทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง

ตลอดมา ได้รับการปกป้องจากคนไทยทุกคน โดยสอดแทรกกิจกรรมเทิดพระเกียรติในกิจกรรมบริการของ

กระทรวงแรงงานและกิจกรรมสาธารณะ โดยเน้นการสร้างความเข้าใจและการพัฒนาทักษะอาชพีตามแนวทาง

พระราชด�าริ ทั้งนี้ให้บูรณาการการท�างานร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

4. การด�าเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 4.1 ระยะที่ 1 : การปรองดอง สมานฉันท์

  4.1.1 ส่งเสริมการใช้กลไกแรงงานสัมพันธ์ในการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ใน

วงการแรงงาน เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการลงทุน และเป็นพื้นฐานการสร้างความปรองดองในระดับองค์กร โดย

การจัดประชุมผู้น�าสหภาพแรงงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบการ

  4.1.2 ท�าความเข้าใจกับแรงงานไทยที่ท�างานอยู่ในต่างประเทศที่อยู่ในความดูแลของ

ส�านักงานแรงงานในต่างประเทศ รวมท้ังการท�าความเข้าใจกับผูป้ระกอบการต่างประเทศทีม่กีารจ้างแรงงานไทย 

เพ่ือให้เข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทยทีถู่กต้องและให้เวลากับประเทศไทยในการปรบัเปลีย่นทัศนคต ิค่านิยม 

เพื่อแก้ไขประชาธิปไตยของไทยให้เป็นสากล ถูกต้อง ชอบธรรม รับผิดชอบ ค�านึงถึงประโยชน์ของประชาชนทุก

กลุ่มทุกฝ่าย โดยผ่านกลไกของส�านักงานแรงงานในต่างประเทศ ตลอดจนการท�าความเข้าใจกับนานาชาติใน

โอกาสการเข้าไปร่วมประชุมตามเวทีระหว่างประเทศ

  4.1.3 สอดแทรกกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในทุกกิจกรรมของกระทรวง

แรงงานท้ังในและต่างประเทศ อาทิ โครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน โดยบูรณาการการท�างานร่วมกับ

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
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 4.2 ระยะที่ 2 : ตั้งสภาปฏิรูป

  4.2.1 เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง นักวิชาการด้านแรงงาน ภาคเอกชน 

และ NGOs ได้แสดงความคิดเห็นเพ่ือปฏิรูปการบริหารจัดการด้านแรงงาน อาทิ โครงสร้างองค์กร กฎหมาย 

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  4.2.2 จัดตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนการปฏิรูปในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับกระทรวงแรงงาน 

อาทิ กฎ ระเบียบ และงานที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแห่ง

ชาติ

  4.3 ระยะที ่3 : การเลอืกตัง้ตามระบอบประชาธิปไตย ขอความร่วมมอืให้สถานประกอบ

การอนุญาตให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยไม่ถือเป็นวันลา

ที่มา : ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ธันวาคม พ.ศ.2558
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