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ค�ำน�ำ
ในการสัมมนา เรื่อง แรงงานในบริบทท้องถิ่น–แนวทางในการพัฒนา?
เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จั ด โดย หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาพั ฒ นาสั ง คมและมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) คณะวิทยากรได้อภิปรายวิเคราะห์
สถานการณ์แรงงานในท้องถิ่นไว้อย่างกว้างขวางครอบคลุมหลายประเด็น
รวมทั้งข้อเสนอแนะส�ำหรับการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองแรงงานต่อไป หลาย
ท่านที่มาร่วมงานเห็นว่าประเด็นเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในวงกว้าง
ทางผู้จัดท�ำเอกสารจึงได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาจากการอภิปรายที่ได้
บันทึกเสียงไว้มาจัดท�ำเป็นเอกสารเล่มนี้
ทางผู้จัดท�ำเอกสารขอขอบคุณองค์กรร่วมจัดงานทุกองค์กรที่ร่วมกัน
จัดงานครั้งนี้ ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�ำหรับการพัฒนาด้านแรงงานต่อไป และขอขอบคุณ
ผศ. ดร. เสาวลักษณ์ ชายทวีป ส�ำหรับความช่วยเหลือต่างๆในการจัดท�ำเอกสาร
ครั้งนี้
ปรีดา ศิริสวัสดิ์
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท
ตุลาคม 2559
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ช่วงที่ 1
บรรยายพิเศษ เรื่อง แรงงานในบริบทสังคมไทย
รศ. ดร. วรวิทย์ เจริญเลิศ

วั น นี้ จ ะพยายามทบทวนองค์ ค วามรู ้ จ ากงานวิ ช าการที่ ท� ำ และ
ประสบการณ์ที่เคยท�ำงานร่วมกับผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะในภาคเหนือ เพื่อน�ำ
บทเรียนดังกล่าวมาแบ่งปันกับผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ ซึ่งมีทั้งนักวิชาการและ
นักปฏิบัติ
องค์ความรู้เป็นประเด็นที่ส�ำคัญ ในการดึงคนที่สนใจ รวมทั้งแรงงาน
เข้ามา จึงต้องเริม่ จากการศึกษาประวัตศิ าสตร์แรงงานทีผ่ า่ นมาว่าเป็นอย่างไร
ส่วนตัวได้รบั อิทธิพลจากการศึกษาประสบการณ์การเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมของยุโรป
เช่น งานของนักคิดนักเขียน ชือ่ ทอมป์สนั ทีเ่ ขียนถึงการเกิดขึน้ ของชนชัน้ แรงงาน
และนักวิชาการรุ่นเดียวกันอีกคนที่พูดถึงการต่อสู้ของแรงงานที่ยังไร้รูปแบบใน
ยุคเริม่ ต้นอุตสาหกรรม เช่น เมือ่ เผชิญกับการกดขีก่ ล็ กุ ขึน้ สูโ้ ดยท�ำลายเครือ่ งจักร
ต่อมาก็นำ� มาสูก่ ารจัดตัง้ และการขับเคลือ่ นเป็นพรรคการเมือง นีค่ อื ความเป็นจริง
ในประวัตศิ าสตร์การเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมหรือทุนนิยมในยุโรป ในช่วงประมาณกลาง
ศตวรรษที่ 19 หรือในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม การเกิดขึ้นของชนชั้นกรรมาชีพ
ก็คือกลุ่มคนที่มาท�ำงานในโรงงาน โดยที่ได้รับค่าตอบแทน หรือเรียกว่า wage
labour หรือแรงงานรับจ้าง ในกรณีชนชั้นแรงงานของอังกฤษในยุคต้น ประกอบ
ด้วยสองกลุม่ กลุม่ แรกเป็นแรงงานทีล่ ม่ สลายในชนบท ท�ำงานในทีด่ นิ ของตัวเอง
ไม่ได้ กลุ่มที่สอง คือแรงงานที่มีฝีมือในเมือง กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้น
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เมื่อคนงานสองกลุ่มที่มีที่มาต่างกัน แต่ต้องเข้ามาเผชิญกับปัญหาเดียวกัน คือ
สภาพการท�ำงานทีเ่ ลวร้ายในโรงงาน เช่น ชัว่ โมงการท�ำงานทีย่ าวนาน 9-17 ชัว่ โมง
แต่คา่ จ้างต�ำ่ เป็นต้น แรงงานทัง้ สองกลุม่ จึงต้องพยายามทีจ่ ะสร้างอ�ำนาจต่อรอง
นัน่ คือ ก�ำเนิดของ “อัตลักษณ์รว่ ม” ทีท่ ำ� ให้คนงานก้าวพ้นความแตกต่างและ
หันมาต่อสูเ้ พือ่ ผลประโยชน์รว่ มกัน และนีค่ อื ทีม่ าของสหภาพแรงงาน รวมทัง้
การที่สหภาพแรงงานขับเคลื่อนไปสู่การจัดตั้งพรรคการเมือง ทั้งที่ใช้ชื่อพรรค
แรงงาน และพรรคสังคมประชาธิปไตย โดยใช้การขับเคลือ่ นด้วยการมีอตั ลักษณ์
เดียวกัน และนี่ก็เป็นการสร้างขบวนการแรงงานในยุโรป จนถึงปัจจุบันนี้ ร้อยละ
80 - 90 ของแรงงานในประเทศตะวันตก ท�ำงานในภาคอุตสาหกรรม สังคมจึงยัง
คงเป็นสังคมแรงงาน เป็นฐานในการสร้างสหภาพแรงงาน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ประเทศยุโรปและตะวันตก
ประเทศในเอเชีย มีแบบแผนการเปลี่ยนแปลงที่น�ำไปสู่ชนชั้นแรงงาน
เกิดขึน้ ในบางประเทศ เช่น ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ คือ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง
สิงคโปร์ รวมถึงญีป่ นุ่ ประเทศเหล่านีเ้ คลือ่ นไปคล้ายกับตะวันตก คือคนส่วนใหญ่
ท�ำงานในภาคอุตสาหกรรม แต่ถามว่า ประเทศอื่นมีพัฒนาการในทางเดียวกัน
ไหม ค�ำตอบคือใช่ ในกรณีของประเทศไทยปัจจุบัน เราเริ่มเห็นว่ามีแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมแรงงาน เมื่อเราเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแต่
ปี 2500 จนถึงปัจจุบัน สิ่งที่เห็นคือการลดลงของการท�ำงานในภาคการเกษตร
ส่วนการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเป็นการจ้างงานจากภาคอุตสาหกรรม เป็นแนวโน้ม
แบบเดียวกัน ถามว่ามีความแตกต่างกันไหม สามารถพูดได้วา่ ไม่มคี วามแตกต่าง
กัน คือมีการเพิม่ ขึน้ ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอย่างมีนยั ส�ำคัญ ในช่วงของ
การใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก กระบวนการเป็น
แรงงานรับจ้างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้เกือบครึ่งหนึ่ง
ของผู้ใช้แรงงานยังอยู่ในภาคเกษตรกรรม นี่เป็นลักษณะพิเศษของประเทศไทย
ที่ต้องค�ำนึงถึงในการที่จะท�ำงานด้านแรงงาน
ในขณะนี้เป็นยุคโลกาภิวัตน์
ที่ทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรี
ทุนพยายามแสวงหาแรงงาน
ในการผลิต และเคลื่อนเข้ามา
ในเอเชีย ท�ำให้เอเชียเป็น
โรงงานของโลก เกิดการขยาย
ตัวของอุตสาหกรรม และ
การจ้างแรงงานในภาค
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ในขณะนี้เป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุนเคลื่อนย้ายอย่างเสรี ทุนพยายาม
แสวงหาแรงงานในการผลิต และเคลื่อนเข้ามาในเอเชีย ท�ำให้เอเชียเป็นโรงงาน
ของโลก เกิ ด การขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรม และการจ้ า งแรงงานในภาค
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
ในประเทศไทยมีการศึกษากันมากเรื่องผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่น�ำ
มาสู่กลยุทธ์การลดต้นทุนโดยการจ้างแรงงานแบบยืดหยุ่น เช่น การจ้างแรงงาน
ชั่วคราว รวมทั้งการจ้างแรงงานนอกระบบ มีการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูป
แบบของงานไปสูภ่ าคเศรษฐกิจนอกระบบ (informalisation) ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศ
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ท�ำให้คนงานไม่ได้รบั การคุม้ ครอง ขณะเดียวกันก็มกี ารศึกษาถึงการเปลีย่ นแปลง
ในภาคเกษตรกรรมด้วย พูดง่ายๆก็คือ เกษตรกรที่อยู่ในภาคชนบท ซึ่งขณะนี้
มีหลายรูปแบบ เช่น แรงงานรับจ้างในภาคเกษตรกรรม เกษตรพันธสัญญา
การเกษตรแบบครบวงจรที่เศรษฐีที่ดินเข้าไปท�ำเอง นอกจากนี้ เรามีการศึกษา
เรื่องแนวคิดการจัดสวัสดิการในประเทศไทย เรื่องประวัติศาสตร์การจัดตั้งของ
ขบวนการแรงงานในประเทศไทย
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ต้องการให้เห็นว่าสังคมไทยมีทั้งพัฒนาการแบบ
ประวัตศิ าสตร์สากล ทีเ่ ราเปลีย่ นเป็นสังคมแรงงาน แต่ขณะเดียวกัน แรงงานใน
ประเทศเราไม่ได้อยู่ในโรงงานเท่านั้น เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ความหมาย
ของแรงงานในลักษณะทีก่ ว้างกว่า โดยไม่ยดึ ติดกับกรอบแนวคิดของนักวิชาการ
ตะวันตก
สรุป การเปลี่ยนแปลงของแรงงานที่พบในสังคมปัจจุบัน
1. แรงงานในภาคอุตสาหกรรมบริการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ขณะทีแ่ รงงาน
ในภาคเกษตรกรรมลดลง
2. ผู้ประกอบอาชีพอิสระมีสองประเภท คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
แบบดั้งเดิม เช่น การค้าขายเล็กๆน้อยๆ และผู้ประกอบอาชีพอิสระแบบใหม่ที่มี
ทักษะสูง
3. มีการขยายตัวของลูกจ้างในสถานประกอบการในพื้นที่สีเทา คือ
ผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน เช่น ลูกจ้างชั่วคราว
ผู้รับงานไปท�ำที่บ้าน
4. การจ้างแรงงานข้ามชาติ เนื่องจากสภาวะที่ขาดแคลนแรงงาน
ค่าแรงราคาถูก
5. มีการจ้างงานในภาครัฐน้อยลงและใช้การจ้างงานระยะสัน้ มาแทน
เช่น การท�ำสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
6. ผู้หญิงมีส่วนร่วมในก�ำลังแรงงานมากขึ้น ทั้งในภาครัฐและเอกชน
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กิจกรรมการจัดตั้งแรงงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่เชียงใหม่-ล�ำพูน ตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน
1. การจัดตั้งสหภาพแรงงานท�ำได้ยาก มีทีมงานที่พยายามจัดตั้ง
สหภาพแรงงานได้สองแห่งในนิคมอุตสาหกรรมล�ำพูน อย่างไรก็ตาม งานจัดตั้ง
ไม่มีความต่อเนื่อง
2. คนงานในอุตสาหกรรมอีเลคทรอนิคส์ได้รับผลกระทบจากการ
สั ม ผั ส สารพิ ษ ปั จ จุ บั น คนงานจึ ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยแรงงาน
กู๊ดอีเลคทรอนิคส์
3. การจัดตั้งกลุ่มแรงงานภาคเหนือ โดยพยายามที่จะสร้างเครือข่าย
ให้แรงงานทั้งในและนอกระบบได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างจิตส�ำนึก
ร่วมและหาประเด็นในการเคลื่อนไหวร่วมกัน
4. ในส่วนของนักวิชาการ มีการจัดตัง้ ศูนย์ศกึ ษาแรงงาน ทีค่ ณะศึกษา
ศาสตร์ เพือ่ สร้างฐานข้อมูลด้านแรงงานและขับเคลือ่ นงานวิจยั ทางด้านแรงงาน
5. การรวมกลุ่มของผู้รับงานไปท�ำที่บ้านและแรงงานนอกระบบ
6. การรวมกลุ่มแรงงานข้ามชาติ น�ำโดยมูลนิธิ MAP
7. การจัดตั้งโรงเรียนผู้น�ำแรงงาน โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
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ช่วงที่ 2
การอภิปราย เรื่อง การข้ามชั้นและสถานการณ์
แรงงานยุคใหม่ในเชียงใหม่- ล�ำพูน
■

ผศ. ดร. เสาวลักษณ์ ชายทวีป
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

■

คุณสุชาติ ตระกูลหูทิพย์
มูลนิธิ MAP

■

คุณกรรณิกา ใจเพียร
ตัวแทนแรงงานในระบบ

■

คุณเกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร
นักวิชาการแรงงาน
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ผศ. ดร. เสาวลักษณ์ ชายทวีป
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปี 2557
มีสัดส่วนแรงงานในระบบ
คิดเป็น 16.3 ล้านคน
ส่วนแรงงานนอกระบบ
มี 22.1 ล้านคน
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ถ้าพูดถึงเรือ่ งแรงงาน ตอนนีส้ ถานการณ์เปลีย่ นไปค่อนข้างมากเกีย่ วกับ
เรื่องของโครงสร้างการจ้างงาน มีข้อมูลที่พูดถึงเรื่องของการจ้างแรงงานแบบ
ยืดหยุน่ ค่อนข้างมาก ไม่วา่ จะเป็นการจ้างงานระยะสัน้ การจ้างเหมา ซึง่ เป็นส่วน
หนึง่ ทีต่ อ้ งท�ำความเข้าใจด้านโครงสร้างและนิยามเรือ่ งแรงงานกันใหม่ จากข้อมูล
ปี 2557 มีสัดส่วนแรงงานในระบบ คิดเป็น 16.3 ล้านคน ส่วนแรงงานนอกระบบ
มี 22.1 ล้านคน ถ้าพูดถึงแรงงานในระบบในภาคส่วนต่างๆจะเห็นว่าในภาคของ
การผลิต หรืองานในอุตสาหกรรม ก็ไม่ได้มีสัดส่วนจ�ำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าไม่นา่ สนใจ แต่จะท�ำยังไงให้การเติบโตของแรงงานแต่ละภาคส่วน
มีความส�ำคัญขึ้นมา แรงงานนอกระบบเองก็มีอยู่หลากหลายกลุ่ม แนวโน้มใน
อนาคตรูปแบบของแรงงานจะเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาค
ท้องถิ่น โครงสร้างของแรงงานนอกระบบก็มีองค์ประกอบที่หลากหลายมากขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานในภาคเกษตร การเป็นผู้ประกอบการอิสระ
ก็ตอ้ งมานิยามกันใหม่วา่ เราจะมีการจัดกลุม่ ต่างๆเหล่านีอ้ ย่างไร ซึง่ เป็นประเด็น
มาจากการเปลี่ยนแปลง
อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องท�ำความเข้าใจ คือเรื่องของชนชั้น อาจจะเป็น
ลักษณะของบ้านเราทีค่ ดิ ไปแล้วไม่ทะลุ ไม่ตก มีอาการเกร็งกลัว เวลาพูดถึงเรือ่ ง
ช่วงชั้น หรือชนชั้น เราไม่ได้พูดให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องอะไร จะมีการแบ่งให้ชัดเจน
อย่างไร ทั้งทั้งที่เห็นปรากฏการณ์ปัญหานี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทย หรือเรื่องของการนิยามกลุ่มทางสังคมของนักสังคมวิทยาบางคนที่
เป็นนักสังคมวิทยาคลาสสิค เช่น แม็ก เวเบอร์ ที่มองช่วงชั้นทางสังคมในมิติทาง
สังคม สืบเนือ่ งมาถึงการมองเรือ่ งชนชัน้ แรงงานทางสังคมของ คาร์ล มาร์กซ์ ด้วย
ตอนนีส้ งั คมเปลีย่ นไปมาก เน้นในเรือ่ งของการยึดติดกับเรือ่ งของการเปลีย่ นแปลง
ถ้าเรามองจากกฎทางสังคมแบบใหม่จะเห็นว่าความจริงแล้วปัจจุบันมีอิทธิพล
ของหลายกระแสเข้ามา เรือ่ งของเสรีนยิ มใหม่ เรือ่ งของการปรับตัวหรือยัง เรือ่ งที่
ใกล้ตวั เราคือเรือ่ งการปรับตัวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน เพราะฉะนัน้ เราจะมองการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไร ดังนั้นจะมาดูว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเรื่องของ
แรงงาน ในแต่ละพื้นที่ในภูมิภาคนั้นมีผลกระทบอะไรบ้าง ท�ำให้เราต้องมีการ
สร้างองค์ความรูอ้ ธิบายกันใหม่ ทีเ่ ห็นอยู่ ณ ตอนนีค้ อื การเข้ามาของกระแสต่างๆ
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในสังคมสมัยใหม่ที่มีการขับเคลื่อนผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศในโลกออนไลน์ตา่ งๆ ผูใ้ ช้แรงงานทุกกลุม่ เองก็หนีไม่พน้ ปรากฏการณ์
ทีผ่ คู้ นข้ามย้ายไปมา คือการยึดโยงอยูก่ บั ฐานการผลิตอาจจะเปลีย่ นได้ หลายที่
โรงงานเลิกจ้างหรือเคลือ่ นย้ายไปทีอ่ นื่ ตัวแรงงานเองก็มกี ารเปลีย่ นแปลงเคลือ่ น
ย้ายไปยังที่ต่างๆ ถ้ามองถึงการเคลื่อนย้ายในภาคเหนือ จากการสอบถาม
ประสบการณ์ของคนที่มีงานท�ำ พบว่า คนที่ท�ำงานในภาคส่วนต่างๆ ผ่านการ
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ท�ำงานจากงานในภาคบริการ ภาคเกษตร เป็นต้น ท�ำให้เห็นว่าเส้นทางอาชีพของ
คนท�ำงานมีหลากหลาย ไม่ใช่ออกจากภาคเกษตรแล้วเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
เลย ผ่านมาหลายอาชีพ เพราะฉะนัน้ ในการอธิบายเรือ่ งการรวมกลุม่ ของแรงงาน
ต้องมาดูการรวมกลุ่มหลายรูปแบบผสานกัน ซึ่งตอนนี้ก็ก�ำลังศึกษาอยู่ว่าจะ
อธิบายเรื่องเหล่านี้อย่างไร
เรื่องแนวร่วมข้ามชั้น จากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย การรวม
กลุม่ หรือการท�ำงานของกลุม่ ต่างๆก็มขี อ้ มูลชีใ้ ห้เห็นว่าเขาท�ำงานกันมานานแล้ว
แต่ไม่ได้ถกู อธิบายภายใต้กรอบคิดทีจ่ ะท�ำให้เกิดความเข้มแข็งขึน้ หรือจะปรับรูป
แบบให้พฒ
ั นาไปอย่างไร เช่น ประเด็นการขับเคลือ่ นเรือ่ งสุขภาพ เรือ่ งสวัสดิการ
เป็นต้น การขับเคลื่อนร่วมกันก็มีอยู่หลายระดับ ที่เรียกว่าการร่วมกันระหว่างชั้น
เช่น การมองในรูปแบบแนวระนาบ ซึ่งอยู่ในกลุ่มฐานการผลิตที่หลากหลาย มี
ความน่าสนใจว่าอาจจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการสร้างอ�ำนาจต่อรอง ท�ำ
อย่างไรให้เกิดอ�ำนาจต่อรองร่วมกันได้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น เรื่องสวัสดิการการ
ท�ำงาน แม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยหรืองานในภาคอื่น หากมีการปรับรูปแบบให้
ชัดเจนขึ้นก็อาจจะเห็นการขับเคลื่อน เหมือนในต่างประเทศที่มีการต่อรองเรียก
ร้องเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสวัสดิการร่วมกันของหลายๆกลุ่ม คือเป็นการร่วมกัน
ระหว่างกลุม่ ระหว่างชัน้ ทีข่ บั เคลือ่ นประเด็นเฉพาะทีเ่ ป็นผลประโยชน์รว่ มกันของ
ทุกกลุ่ม
อีกประเด็นทีเ่ ป็นการร่วมกันระหว่างชัน้ อาจจะปรากฏให้เห็นเชิงรูปธรรม
ในแง่ขององค์กรที่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง เช่นบางสหภาพแรงงานสามารถ
ท�ำงานร่วมกับนายจ้างได้ เป็นลักษณะทวิภาคี ในเมืองไทยก็มีปรากฏให้เห็นอยู่
หลากหลายองค์ ก ร แต่ ก็ ต ้ อ งมี ป ระวั ติ ศ าสตร์ ที่ เ ข้ ม แข็ ง มาระยะหนึ่ ง ถ้ า
สหภาพแรงงานเข้มแข็งก็จะเป็นองค์กรที่สามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของ
แรงงานได้ค่อนข้างชัดเจน
ในอีกมุมมอง บางกลุ่มก็มองว่าเป็นไปไม่ได้ เพราะการมองเรื่องชนชั้น
มีมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่ติดอยู่หลายเรื่อง เช่น เรื่องของ
ภูมิหลังว่าเป็นอย่างไร บุคคลมีลักษณะความคิดเป็นอย่างไรและจะขับเคลื่อน
ให้ไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร มีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจที่จะเกิดการขับเคลื่อน
เรื่องนี้ได้
ถ้าจะมองการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยตอนนี้ จะเห็นว่าโครงสร้างของ
แรงงานมีองค์ประกอบที่หลากหลาย การรวมกลุ่มเหล่านี้จะออกมาในรูปแบบ
ไหน อย่างไรบ้าง แต่ก็มีปรากฏการณ์ที่ท�ำให้เข้าใจได้ถึงการเกิดขึ้นของการ
ผลักดันหลายเรื่อง รวมไปถึงกลุ่มที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เช่น ผู้ประกอบการอิสระ ที่มี
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อยูห่ ลายกลุม่ จะท�ำอย่างไรให้ครอบคลุมถึงสิง่ ต่างๆเหล่านี้ นอกจากนีก้ ารอธิบาย
เรื่องของสังคมไทย จะท�ำอย่างไรให้พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้
การมองเรือ่ งการข้ามระหว่างชัน้ ก็มปี ระเด็นทีพ่ ดู ถึง ถ้ามองการสร้างแนวร่วมร่วม
กันในกลุม่ ของผูท้ มี่ กี ารผลิตทีห่ ลากหลาย เช่นกลุม่ ฐานผลิตด้านการเกษตร กลุม่
นี้เป็นผู้ประกอบการอิสระหลายกลุ่ม มาร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นบางอย่างที่ส่ง
ผลกระทบ ทีเ่ ป็นผลประโยชน์ตอ่ สังคมในภาพรวม เช่น เรือ่ งสิง่ แวดล้อม สวัสดิการ
ที่ คุ ้ ม ครองคนหลายกลุ ่ ม ให้ ทั่ ว ถึ ง ทั้ ง สั ง คม ก็ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด การจั ด การที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมไทยโดยภาพรวม คือ เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ทางการผลิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น
โดยสรุปแล้ว สถานการณ์แรงงานตอนนี้
1. โครงสร้างองค์ประกอบของแรงงานเปลี่ยนไป ต้องนิยามเรื่อง
เหล่านี้ให้ชัดเจน
2. การรวมกลุม่ มีหลายรูปแบบ ควรใช้ชอื่ เรียกอย่างไรทีจ่ ะท�ำให้เข้าใจ
สถานการณ์แรงงาน เช่น การท�ำกิจกรรมร่วมกัน บางครั้งก็มีการอธิบายว่าเป็น
สหภาพแรงงานเพื่อสังคม เป็นต้น ประเด็นคือเราจะท�ำให้แต่ละกลุ่มเข้มแข็ง
มีศักยภาพทั้งในแง่ของการผลิตและการสร้างอ�ำนาจต่อรองได้อย่างไร
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คุณสุชาติ ตระกูลหูทิพย์
มูลนิธิ MAP
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จากประสบการณ์ ก ารท� ำ งานที่ ผ ่ า นมา เคยไปท� ำ งานส่ ง เสริ ม การ
รวมกลุ่มของแรงงานที่ล�ำพูน แต่ปัจจุบันมาท�ำงานกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติ
ประเด็นส�ำคัญของการส่งเสริมการรวมกลุม่ คือการส่งเสริมให้แรงงานทัง้ ในระบบ
และนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ ได้เข้าใจถึงสิทธิของเขาที่กฎหมายก�ำหนด
ไว้ รวมทั้งสิทธิของความเป็นมนุษย์ ซึ่งอาจไม่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้
เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จากประสบการณ์การท�ำงานที่ผ่านมา ท�ำให้เห็นอะไรหลายอย่างที่
น่าสนใจและอยากน�ำมา แลกเปลี่ยนในเวทีนี้ ได้แก่
การศึกษาส�ำหรับแรงงาน การต่อสู้ของแรงงานในยุคหลัง คือหลังยุค
ปี 2519 พื้นที่การต่อสู้อยู่นอกกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล สิ่งที่เห็นคือแรงงาน
ขาดการศึกษา การศึกษาในที่นี้ไม่ใช่การศึกษาในห้องเรียน แต่คือขาดการเรียน
รูก้ ระบวนการต่อสูเ้ พือ่ การรักษาสิทธิของเขา เนือ่ งจากการทีจ่ ะให้สหภาพแรงงาน
ในกรุงเทพหรือปริมณฑลขยายงานมายังพื้นที่ห่างไกล เช่น ล�ำพูน ค่อนข้างยาก
มีบางสหภาพแรงงานที่พยายามจะเข้ามาท�ำงาน แต่ว่ามีเวลาไม่มาก ด้วย
ประวัติศาสตร์การต่อสู้ของแรงงานในพื้นที่อื่น ไม่สามารถที่จะใช้เวลา 3 เดือน
ในการจัดตั้งหน่วยการเรียนรู้ได้ นี่ถือเป็นจุดอ่อนของการให้การศึกษาเรียนรู้
เรื่องกระบวนการต่อสู้ของแรงงาน การตัดสินใจบอกว่าเขายังเด็กเกินไป เขาไม่
สนใจและไม่สมควรที่จะเรียนรู้ต่อไปแล้วและถอนตัวออกไป ท�ำให้แรงงานใน
พื้นที่ทางเหนือขาดโอกาสในการศึกษาเรื่องนี้ ในช่วงหลัง แม้จะมีการจัดตั้ง
สหภาพแรงงานในพื้นที่ขึ้น อันเนื่องมาจากสถานการณ์การเอารัดเอาเปรียบที่
รุมเร้าเฉพาะหน้า แต่เมื่อขาดการเรียนรู้ ก็ไม่มี “รากที่หยั่งลึก คือ จิตส�ำนึก”
เมื่อเผชิญกับแรงเสียดทานมหาศาลจากภาครัฐและนายจ้าง จึงล้มลงได้ง่าย
เนื่องจากรากยังไม่ได้หยั่งลึก สหภาพแรงงานในล�ำพูนเป็นตัวอย่างที่แสดงถึง
ลักษณะอาการเช่นนั้นอย่างชัดเจน คือ เกิดขึ้นเร็ว โตเร็ว เกิดขึ้นในสถานการณ์
ทีถ่ กู กระท�ำจนกระทัง่ ไม่มที างเลือกอืน่ นอกจากต้องสู้ เมือ่ สูแ้ ล้วเจอแรงเสียดทาน
และการต่อต้านหนักเข้าก็ท้อถอย เช่น เมื่อกรรมการสหภาพฯชุดเดิมถูกเลิกจ้าง
ก็หาคนมาเป็นกรรมการใหม่ยาก เพราะกลัวว่าจะถูกเลิกจ้างเหมือนชุดก่อน
ขณะเดียวกัน ฝ่ายนายจ้างมีการพัฒนาวิธีการต่อสู้ตลอดเวลา ไม่ได้ใช้
วิธีการแบบเดิมเดิมที่จ้างนักเลงหัวไม้มาตี แต่เขาใช้วิธีซื้อเวลาในการต่อสู้กับ
คนงาน ถ้าคนงานไม่มจี ติ ส�ำนึกในการต่อสูอ้ ย่างเข้มแข็งจริงๆก็จะทนไม่ไหวและ
ถอยก่อน เช่น นายจ้างรูว้ า่ แรงงานต้องการเงินก็เปิดโครงการเกษียณอายุทใี่ ห้เงิน
พิเศษเพิ่มจากเดิม 20% กรรมการสหภาพแรงงานที่เผชิญปัญหาและก�ำลัง
เหนื่อยล้าก็ใช้สิทธินี้ลาออกหมด โดยให้เหตุผลว่าเบื่อไม่อยากอยู่แล้ว
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ดังนั้น สิ่งที่ส�ำคัญ คือ “การท�ำงานจัดตั้งทางความคิดอย่างเข้มข้น”
กลุ่มที่ท�ำงานเรื่องนี้ในภาคเหนือจึงพยายามจัดตั้งโรงเรียนผู้น�ำแรงงานขึ้นมาได้
4-5 รุ่น แต่สิ่งที่เราเจอคือ แต่ละรุ่นหานักเรียนยากมาก บางรุ่นกว่าจะหามาเรียน
ให้ครบ เลือดตาแทบกระเด็น และส่วนใหญ่เรียนไม่จบหลักสูตร พอเรียนผ่านไป
3-4 ครั้ง ก็ไม่อยากมาแล้ว มีเสียงสะท้อนกลับมาว่า ท�ำไมต้องฟังอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่
เกี่ยวข้องกับตัวเองเลย ท�ำไมต้องมาเรียนประวัติศาสตร์แรงงาน เศรษฐศาสตร์
แรงงาน ทั้งยังต้องท�ำโอที เพราะฉะนั้น การเปิดพื้นที่ของตัวแรงงานเองในการ
เรียนรู้ก็เป็นปัญหา เราพยายามที่จะค้นหาว่าปัญหาคืออะไร จะแก้ไขยังไง ตอน
หลังพยายามที่จะผสมผสานระหว่างแรงงานในระบบและแรงงานข้ามชาติ เพื่อ
ให้เกิดการเรียนรู้ รู้และแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ใช้แรงงาน แต่ก็ยังไม่ส�ำเร็จ แต่ก็
ก�ำลังพยายามทดลองอยู่ พยายามสร้างวิธกี ารใหม่ๆขึน้ มาให้เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ของแรงงาน
ฝ่ายนายจ้าง นายจ้างมีอ�ำนาจมาก เราพยายามบอกว่าแรงงานต้อง
สร้างอ�ำนาจขึ้นมาให้เท่าเทียมกับนายจ้าง แต่สิ่งที่เห็นชัดคือนายจ้างไม่หยุดนิ่ง
ในการต่อสู้ สองคือนายจ้างไม่หยุดนิ่งในการเรียนรู้ เขาเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาด
ของเขา เมื่อก่อนนายจ้างใช้วิธีเอาแรงเข้าว่า ข่มขู่ คุกคาม แต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้ว
เพราะถ้าเขาใช้วิธีนั้น เขาจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากผิดกฎหมาย ปัจจุบันเขา
จึงใช้วธิ กี ารทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายในการเลิกจ้าง เช่น การใช้มาตรา 75 ถ้าลูกจ้าง
ไม่ยอมรับ ก็ตอ้ งไปฟ้องร้องเอาเอง ซึง่ คนงานส่วนใหญ่จะไม่ฟอ้ ง แม้แต่กรรมการ
สหภาพแรงงานก็ต้องคุยกันมากก่อนจะกล้าฟ้อง ถ้าคดีใช้เวลานาน ตัวแรงงาน
เองก็จะถอย ในขณะทีน่ ายจ้างไม่ได้กงั วลเรือ่ งเวลา แต่ลกู จ้างกังวลเรือ่ งเวลา ถ้า
ต้องใช้เวลานานก็ยินยอมต่อรองลดค่าชดเชย นายจ้างจึงใช้วิธีการที่ง่ายมากคือ
หยุดเวลา เพราะการใช้เวลานานไม่มีผลต่อนายจ้าง แต่มีผลกระทบต่อแรงงาน
เพราะต้องท�ำมาหากินเลี้ยงครอบครัว ความพร้อมสู้จึงต่างกัน
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ปัจจุบันเราก�ำลังเจอวิธีการใหม่ของนายจ้าง คือ การย้ายไปเปิดโรงงาน
ที่อื่นเพื่อจ้างแรงงานข้ามชาติราคาถูกท�ำงาน ส่วนโรงงานเดิมก็ตั้งนอมินีท�ำการ
แทน และขอใช้มาตรา 75 กับคนงาน โดยอ้างกับเจ้าหน้าที่รัฐว่าเศรษฐกิจไม่ดี
เหล่านี้ท�ำให้แรงงานหมดก�ำลังในการต่อสู้ อีกกรณี พอสหภาพแรงงานเริ่มเข้ม
แข็งก็ใช้วิธีการปิดโรงงาน แต่ปิดเฉพาะโรงงานที่มีสหภาพแรงงาน แล้วย้ายฐาน
การผลิตไปเปิดใหม่ในประเทศอืน่ ทีไ่ ม่มสี หภาพแรงงาน สหภาพแรงงานก็ทำ� อะไร
ไม่ได้ ทั้งที่บริษัทเดียวกันนี้มีโรงงานอีกแห่งหนึ่งที่ไม่มีสหภาพแรงงานและก็ยัง
เปิดกิจการอยู่ สู้คดีก็ไม่ชนะ ศาลตัดสินว่านายจ้างมีเหตุผล บริษัทขาดทุน มาขอ
อ�ำนาจศาลในการเลิกจ้างลูกจ้าง ก็อนุญาต เพราะเห็นว่าขาดทุน
รัฐบาลกับนโยบายของรัฐ ค่อนข้างเห็นชัดว่าไม่ใช่อ�ำนาจฝ่ายที่สามที่
ท�ำหน้าทีค่ านอ�ำนาจนายจ้างและลูกจ้าง แต่กลายเป็นอ�ำนาจทีเ่ ลือกเข้าข้างฝ่าย
ที่เข้มแข็ง คือ ฝ่ายนายจ้าง โดยอาศัยระเบียบทางกฎหมายเป็นเครื่องมือ เช่น
เมื่อสหภาพแรงงานยื่นข้อเรียกร้องก็ตรวจสอบสมาชิกกลุ่มดังกล่าว จนพบว่า
จ�ำนวนหนึ่งไม่ได้จ่ายค่าสมาชิกสหภาพฯ เป็นเวลาสองเดือน จึงไม่มีสิทธิร่วมยื่น
ข้อเรียกร้อง ท�ำให้จ�ำนวนคนไม่ครบตามเกณฑ์และไม่สามารถยื่นข้อเรียกร้องได้
นอกจากนี้ก็มีอีกหลายกรณีที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐผนวกกับฝ่ายนายจ้างและ
พยายามโน้มน้าวให้คนงานยอมรับข้อเสนอที่ฝ่ายนายจ้างได้ประโยชน์
การศึกษาในระบบการศึกษาของไทยไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่อง
แรงงาน ความส�ำคัญหมายถึงการเรียนรูส้ ทิ ธิ และการต่อสูท้ จี่ ะรักษาสิทธิของตน
หรือท�ำให้แรงงานมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ แต่ให้ความส�ำคัญเพียงแค่วา่ ถ้าเรียนจบ
สาขานี้ก็ท�ำงานอย่างนี้ เป้าหมายเดียวคือท�ำงานให้ได้เงินมากที่สุด แต่ไม่ได้พูด
ถึงว่าถ้าถูกละเมิดสิทธิมาจะท�ำยังไง แม้การศึกษานอกระบบที่จัดโดยองค์การ
แรงงานเองก็ยงั ไม่เห็นความเป็นระบบทีช่ ดั เจน โดยเฉพาะการกระจายการศึกษา
เพือ่ สร้างส�ำนึกการต่อสูท้ างชนชัน้ แรงงานไปยังแรงงานทุกภาค การจัดการศึกษา
ส่วนใหญ่มักกระจุกอยู่ในกลุ่มหลักๆ สิ่งที่องค์กรแรงงานควรจะท�ำคือการสร้าง
ส�ำนึกการต่อสูท้ างชนชัน้ ให้กบั แรงงานในภูมภิ าคอืน่ นอกเหนือจากส่วนกลาง รวม
ทัง้ ขยายงานจัดการศึกษาไปยังแรงงานข้ามชาติดว้ ย ทีผ่ า่ นมามีแรงงานข้ามชาติ
น้อยมากที่เข้ามาเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน รวมทั้งสหภาพแรงงานหลายแห่ง
ก็ยังมีข้อบังคับที่ไม่รับแรงงานข้ามชาติเป็นสมาชิก
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คุณกรรณิกา ใจเพียร
ตัวแทนแรงงานในระบบ

สรุปสาระส�ำคัญจากการสัมมนา เรื่อง แรงงานในบริบทท้องถิ่น–แนวทางในการพัฒนา?

ตอนนี้ก�ำลังถูกลอยแพอยู่ เป็นคนงานตัดเย็บเสื้อผ้า ท�ำงานบริษัท
ตัดเย็บเสื้อผ้าส�ำเร็จรูปส่งออกต่างประเทศ ท�ำตั้งแต่เริ่มเปิดบริษัทเมื่อปี 2548
มีพนักงานประมาณ 400 กว่าคน พอถึงปลายปี 2556 เกิดวิกฤติ และเกิดปัญหา
ประการแรก คือ เมื่อเสื้อผ้าที่ตัดเย็บมาแล้วมีปัญหา ซึ่งสามารถจะแก้ไขได้
แต่นายจ้างไม่ยอมให้แก้ แต่หักเงินเดือนพนักงานแทน ประการที่สอง การโยก
ย้ายพนักงาน เช่น โยกย้ายพนักงานโต๊ะตัด ไปท�ำงานแพ็คของผู้ชาย ประการที่
สาม เปลี่ยนจากสัญญาจ้างประจ�ำเป็นสัญญาจ้างปีต่อปี พนักงานที่ไม่ยอมท�ำ
สัญญาใหม่จะไม่จ่ายโบนัสให้ และออกใบเตือนให้พนักงาน พยายามกดดันให้
พนักงานลาออก ดังนัน้ พนักงานจึงได้รวมตัวเพือ่ เรียกร้อง และตัง้ สหภาพแรงงาน
ขึ้น โดยมีผู้มาร่วมลงชื่อทั้งหมด 230 กว่าคน
ในปี 2557 บริษัทได้ไปเปิดบริษัทใหม่ที่แม่สอด จ้างแรงงานข้ามชาติ
ประมาณ 200 - 300 คน ต่อมาจึงได้ยุบแผนกโต๊ะตัดและอุปกรณ์ต่างๆ และย้าย
ไปตัง้ ทีแ่ ม่สอด มีการโยกย้ายพนักงานแต่ละแผนกในโรงงาน และเลิกจ้างคนงาน
บางส่วน รวมทั้งประธานและกรรมการสหภาพ ต่อมา มีการใช้มาตรา 75 บังคับ
ให้คนงาน 78 คน พักงาน โดยอ้างว่ามีงานน้อย แต่ไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้ แต่ให้
บริษัทอื่นมาใช้พื้นที่โรงงานท�ำการผลิตตามปกติ สรุปว่าเป็นการเลิกจ้างโดย
หลีกเลี่ยงการจ่ายค่าชดเชยคนงาน คนงานที่ตอนนี้ถูกลอยแพอยู่ จึงได้ยื่น
ฟ้องบริษัท
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คุณเกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร

สรุปสาระส�ำคัญจากการสัมมนา เรื่อง แรงงานในบริบทท้องถิ่น–แนวทางในการพัฒนา?

การรวมกลุ่มจัดตั้งคนงานไทยและคนงานข้ามชาติ:
สู่แนวคิดเรื่องชนชั้นเดียวในภูมิศาสตร์แรงงานหลายระดับ
(multi-scalar labor geographies)

					
บทน�ำ
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการของคนงานในเรื่องการ
รวมกลุ่มจัดตั้ง โดยเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งภาคตะวันออก
และนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซึ่งเป็นงานวิจัยระดับปริญญาเอกของผู้เขียน มี
ประเด็นส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสัมมนาในวันนี้อยู่หลายประเด็น ...ประเด็น
แรก เรือ่ งของการรวมกลุม่ จัดตัง้ เป็นสหภาพแรงงานของคนงานไทย โดยจะเสริม
ประเด็นของวิทยากรสองท่านแรก คือ คุณกรรณิการ์และคุณสุชาติ ซึง่ ได้กล่าวถึง
การละเมิดสิทธิของคนงานทีเ่ ป็นกรรมการสหภาพแรงงาน ผูเ้ ขียนจะเสริมในเรือ่ ง
ที่มาของปัญหาการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นจากมุมมองของการรวมกลุ่มจัดตั้ง
ประเด็นที่สอง คือ โครงสร้างองค์กรที่ท�ำงานจัดตั้งคนงานไทยและแรงงานข้าม
ชาติ รวมถึงความท้าทายทีเ่ กิดขึน้ กับองค์กรทัง้ สองแบบ สุดท้าย ประเด็นเรือ่ งการ
รวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายของแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติในภาคเหนือ
ทั้งนี้ ในตอนท้ายของบทความ อยากจะจบด้วยประเด็นที่อาจจะเป็นข้อขบคิด
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ศึ ก ษาแรงงานโดยเฉพาะแนวคิ ด “แนวร่ ว มข้ า มชั้ น ” ที่ อ าจารย์
เสาวลักษณ์ได้หยิบยกขึ้นมาในงานวิจัยของท่าน
1. การจัดตัง้ สหภาพแรงงานของคนงานไทย และความเข้มแข็งในระยะยาว
ประเด็นแรก อยากจะเริ่มต้นด้วยค�ำถามต่อเนื่องจากสิ่งที่คุณกรรณิการ์
ได้เล่าให้เราฟัง เกีย่ วกับปัญหาการเลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงงานในเชียงใหม่
ภายหลังจากที่ได้มีการจัดตั้งสหภาพฯ และยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลง
ข้อตกลงสภาพการจ้างว่ามันชีใ้ ห้เห็นถึงอะไร ซึง่ กรณีนเี้ ป็นปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้
กับคนงานไทยโดยทั่วไป
ในแง่หนึง่ มันชีใ้ ห้เห็นถึงความเปราะบางของการรวมกลุม่ คนงานไทยใน
ขณะที่ก�ำลังจัดตั้งเป็นสหภาพฯ และอยู่ในช่วงเวลาส�ำคัญคือ การสร้างฐาน
สมาชิก เพื่อเพิ่มอ�ำนาจต่อรองของตนในระบบแรงงานสัมพันธ์ อีกด้านหนึ่ง
มันสะท้อนให้เห็นทัศนคติและพฤติกรรมของนายจ้างในประเทศไทย รวมทัง้ ท่าที
และทัศนคติของทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ กระทรวงแรงงาน และศาล สอ ดคล้องกับที่
คนงานมักพูดว่า กฎหมายเข้าข้างทุน -นายจ้าง
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ในประเด็นเรือ่ งความเปราะบางของสหภาพแรงงานไทย จ�ำเป็นอย่างยิง่
ที่จะต้องท�ำความเข้าใจว่า การจัดตั้งสหภาพแรงงานในประเทศไทยไม่ใช่เรื่อง
ยาก เพราะพ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 89 ก�ำหนดให้คนงานที่มี
นายจ้างเดียวกันไม่น้อยกว่า 10 คน สามารถยื่นขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน
ได้ หากเปรี ย บเที ย บกั บ ในต่ า งประเทศ เ ช่ น สหรั ฐ ฯ คนงานจะจั ด ตั้ ง
สหภาพแรงงานได้ ต้องมีจ�ำนวนสมาชิกสนับสนุนไม่น้อยกว่า 30% ของจ�ำนวน
คนงานทั้งหมด หลังจากนั้น จึงสามารถขอใ ห้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
แห่งชาติมาจัดลงคะแนนในสถานประกอบการ แต่คนงานจะยังไม่สามารถจัดตัง้
สหภาพแรงงานให้เป็นที่ยอมรับตามกฎหมายได้ จนกว่าจะได้รับการสนับสนุน
จากคนงานไม่น้อยกว่า 50% ของคนงานทั้ง หมดในสถานประกอบการนั้น
จะเห็นว่ากฎหมายไทยเปิดช่องให้คนงานสามารถจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพได้
ง่าย และปัญหาที่เกิดขึ้น คือ นายจ้างมักเลิกจ้างกรรมการสหภาพฯ หรือผู้เริ่ม
ก่อการจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพในทันทีที่ ทราบเกี่ยวกับการมีสหภาพฯ หรือ
ในระหว่างที่คนงานก�ำลังหาสมาชิก

เนื่องจากมาตรา 45
ได้ก�ำหนดว่า “ถ้าลูกจ้าง
ในสถานประกอบกิจการนั้น
เกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนลูกจ้าง
ทั้งหมดเป็นสมาชิกของ
สหภาพแรงงาน สหภาพแรงงาน
อาจแต่งตั้งกรรมการลูกจ้าง
ทั้งคณะก็ได้”

ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับเรื่อง “วัฒนธรรมการจัดตั้ง” ในบ้านเราค่อนข้าง
มาก เนือ่ งจากนักสหภาพฯ โดยเฉพาะทีผ่ นั ตัวเองไปท�ำงานเป็นนักจัดตัง้ ในพืน้ ที่
ต่างๆ และมีประสบการณ์พบเห็นการเลิกจ้างกรรมการสหภาพฯ มักจะสนับสนุน
ให้คนงานทีต่ อ้ งการจัดตัง้ สหภาพฯ ใหม่เร่งรีบจดทะเบียน และหาจ�ำนวนสมาชิก
สหภาพให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วที่สุดในขณะที่สหภาพฯ ก�ำลังอยู่ในระหว่าง
จัดตัง้ ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกันการถูกนายจ้างเลิกจ้างในระยะเริม่ ต้น เพราะถึงแม้ พ.ร.บ.
แรงงานสัมพันธ์ มาตรา 121 ได้คมุ้ ครองไม่ให้นายจ้างเลิกจ้างกรรมการสหภาพฯ
เพราะสาเหตุของการจัดตั้งสหภาพแรงงานฯได้ แต่ในทางปฏิบัติ มีนายจ้าง
จ�ำนวนไม่นอ้ ยละเมิดกฎหมายมาตรานี้ และเลิกจ้างกรรมการสหภาพและคนงาน
ที่เป็นสมาชิกสหภาพฯ ท�ำให้คนงานต้องใช้กระบวนการของคณ ะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์ในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กบั ตนเอง ซึง่ บ่อยครัง้ เป็นเรือ่ ง
ยากที่คนงานจะพิสูจน์ให้เห็นว่านายจ้างได้เลิกจ้างคนงา นด้วยเหตุของการ
จัดตั้งสหภาพฯ เนื่องจากนายจ้างมักอ้างเหตุว่าคนงานได้กระท�ำความผิดอื่นๆ
ไม่ว่าจะเป็นการละทิ้งหน้าที่ ไปจนถึงความผิดทางอาญาต่างๆ
ดังนั้น ในทางปฏิบัติ นักจัดตั้งฯ จึงมักเสนอแนะให้คนงานที่ก�ำลังจัดตั้ง
สหภาพฯ รีบหาจ�ำนวนสมาชิกให้ได้มากทีส่ ดุ ภายหลังจากการจดทะเบียนจัดตัง้
สหภาพฯ แล้วเสร็จ อย่างน้อยคิดเป็นกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนคนงาน เนือ่ งจากมาตรา
45 ได้ก�ำหนดว่า “ถ้าลูกจ้างในสถานประกอบกิจการนั้นเกินกึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
ลูกจ้างทั้งหมดเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานอาจแต่งตั้ง
กรรมการลูกจ้างทั้งคณะก็ได้” โดยจ�ำนวนกรรมการลูกจ้างจะมี เท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่
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กับจ�ำนวนคนงานในโรงงานเช่น ในกรณีที่มีคนงานจ�ำนวนเกิน 200 แต่ไม่เกิน
400 คน ก็สามารถจัดตั้งกรรมการลูกจ้างได้ 9 คน ซึ่งในทางปฏิบัติ กรรมการ
ลูกจ้างทัง้ 9 คนก็จะเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน เพือ่ ใช้สถานะกรรมการลูกจ้าง
เป็นเกราะคุ้มกันกรรมการสหภาพฯเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง
ในความเป็นจริง คนงานมักเร่งรีบหาจ�ำนวนสมาชิกให้ได้มากทีส่ ดุ ในช่วง
ระยะเริ่มต้น เพื่อคุ้มครองกรรมการสหภาพแรงงานฯ จากการถูกเลิกจ้าง (และ
เพื่อให้สามารถยื่นข้อเรียกร้องเพื่อปรับปรุงสภาพการจ้าง ซึ่งเป็นอีกประเด็นที่
ส�ำคัญ แต่จะไม่ขออภิปรายรายละเอียดในที่นี้) แต่หลังจากที่การจัดตั้งสหภาพฯ
และการแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างผ่า นพ้นไปแล้ว มักไม่ได้มีการท�ำงานให้ความรู้
และสร้างความตระหนักกับสมาชิก เกีย่ วกับสิทธิและหน้าทีข่ องสมาชิกสหภาพฯ
และโดยเฉพาะ ในเรื่องบทบาทของสหภาพแรงงาน ท�ำให้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา คือ
สหภาพแรงงานที่จัดตั้งได้ส�ำเร็จส่วนใหญ่ยังมีความอ่อนแอ และไม่สามารถ
ด�ำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
ประเด็นของคุณสุชาติ ที่เพิ่งกล่าวไปว่า สหภาพฯ มักเกิดขึ้นเพื่อใช้แก้
ปัญหา และ “รากไม่ได้หยัง่ ลึก” นัน้ เป็นเรือ่ งจริงอย่างยิง่ สหภาพแรงงานของไทย
มักไม่ได้ถกู จัดตัง้ ขึน้ จากพืน้ ฐานของความตระหนักในสิทธิและหน้าทีข่ องคนงาน
ท�ำให้สมาชิกเองไม่ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญขององค์กรสหภาพแรงงานในฐานะ
องค์กรของคนงานและเพือ่ คนงาน ผมจึงอยากจะเน้นประเด็นเรือ่ งการสนับสนุน
การจัดตัง้ ของคนงานว่า เราจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งการเสริมศักยภาพ
ของทัง้ กรรมการและสมาชิกของสหภาพฯ เป็นอย่างยิง่ รวมทัง้ การสร้างฐานความ
เข้มแข็ง และกระบวนการตัดสินใจทีเ่ ป็นประชาธิปไตย โดยเฉพาะระหว่างคนงาน
ชายและหญิงภายในคณะกรรมการ และภายในสหภาพฯ
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ในประเด็นเรื่องบทบาทของนักวิชาการ หรือองค์กรที่ต้องการสนับสนุน
ความเข้มแข็งในระยะยาวของสหภาพแรงงานไทย ค�ำถามส�ำคัญที่อยากจะฝาก
เอาไว้คอื ท�ำอย่างไรจึงจะท�ำให้องค์กรของคนงานยืนอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวเอง หรือเราจะ
ส่งเสริมพวกเขาให้เขาเติบโตอย่างไร โดยไม่ใช่แค่การให้ข้อมูลและการวิเคราะห์
โครงสร้างเศรษฐกิจและการเมืองที่เรามัก ท�ำกัน ทั้งนี้ เครือข่ายของนักวิชาการ
และคนทีท่ ำ� งานสนับสนุนการจัดตัง้ ต้องเข้าใจความเป็นจริงในชีวติ ประจ�ำวันของ
คนงานทีท่ ำ� งานสหภาพแรงงานว่าต้องพบกับอุปสรรคอะไรบ้าง และทีส่ ำ� คัญผ ม
คิดว่าต้องสร้างความตระหนักกับคนงานเกี่ย วกับบทบาทชายหญิงในครัวเรือน
หากเราต้องการสนับสนุนการเพิ่มบทบาทของคนงานหญิงในสหภาพแรงงาน
อย่างจริงจัง ในประเด็นนี้ คิดว่าทางเลือกหนึ่งคือ การผสมผสานเอาลักษณะการ
จัดตั้งผ่านชุมชน (community-based organizing) ที่เป็นรูปแบบการจัดตั้งคน
งานข้ามชาติในภาคเหนือ (จะกล่าวถึงในส่วนต่อไป) มาเสริมเข้ากับการจัดตัง้ ใน
รูปแบบสหภาพแรงงาน ทีม่ จี ดุ แข็งในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรของคนงาน แต่เผชิญกับ
จุดอ่อนในเรือ่ งความเปราะบาง ทัง้ จากภายในและภายนอก ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว
ทัง้ นี้ ในส่วนต่อไป จะกล่าวถึงลักษณะการรวมกลุม่ จัดตัง้ และโครงสร้างองค์กรที่
ต่างกันของคนงานไทยและคนข้ามชาติ ทีผ่ มสังเกตเห็นจากในภาคตะวันออกและ
ภาคเหนือ ตามล�ำดับ
2. ลักษณะการรวมกลุ่มจัดตั้ง และโครงสร้างองค์กรของคนงานไทยและ
คนงานข้ามชาติ
ประเด็นต่อมา คือ ลักษณะการรวมกลุ่มจัดตั้งที่แตกต่างกันของคนงาน
ไทยและคนงานข้ามชาติ กล่าวคือ ลักษณะการจัดตั้งในรูปแบบสหภาพฯ ใน
โรงงาน (workplace organizing) ของคนงานไทย หรือผ่านระบบแรงงานสัมพันธ์
ตามทีไ่ ด้กล่าวถึงไปแล้วในตอนต้น และการจัดตัง้ ผ่านชุมชน (community-based
organizing) ของคนงานข้ามชาติ
ด้วยเงือ่ นไขทีค่ นงานข้ามชาติยงั ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิในการรวมตัวแบบ
สหภาพแรงงาน เพราะข้อจ�ำกัดทางกฎหมายและข้อจ�ำกัดทางสังคม เช่น เรื่อง
ทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐ นายจ้าง รวมทั้งคนงานไทยเอง การรวมตัวของคนงาน
ข้ามชาติจึงยังท�ำผ่านลักษณะของการจัดตั้งในชุมชนเป็นหลัก การจัดตั้งผ่าน
ชุมชนของคนงานข้ามชาติดว้ ยกันเองนี้ ต่างจากการจัดตัง้ ของสหภาพฯ ในโรงงาน
ตรงที่จะเน้นประเด็นปัญหาเรื่องสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม (econo
mic, social and cultural rights) และความจ�ำเป็นพืน้ ฐาน แทนทีจ่ ะมีศนู ย์กลาง
อยู่ที่ประเด็นปัญหาเรื่องการท�ำงาน (work centered) และการจ้างงานอย่าง
สหภาพแรงงาน
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ด้ ว ยลั ก ษณะการรวมกลุ ่ ม จั ด ตั้ ง ดั ง กล่ า ว ท� ำ ให้ อ งค์ ก รที่ ท� ำ งาน
จั ด ตั้ ง แรงงานข้ า มชาติ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ตรงที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ไปจั ด การปั ญ หา
“แรงงานสัมพันธ์” ของคนงานข้ามชาติโดยตรง ไม่ว่าจะเรื่องค่าแรง สวัสดิการ
และการถูกละเมิดสิทธิในโรงงาน โดยเฉพาะที่เป็นปัญหาโครงสร้างของการผลิต
ส่วนการจัดตั้งของ คนงานไทยในหลายพื้นที่มีลักษณะเป็นการรวมตัว
ในเชิงพื้นที่ (area-based organization) เป็นกลุ่มย่านฯ เช่น กลุ่มย่านรังสิต
หรือกลุ่มแรงงานสั มพันธ์ในภูมิภาค เช่น กลุ่มแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออก
ท�ำให้การรวมกลุม่ ของคนงานมีโอกาสพัฒนาเป็นองค์กรทีส่ ามารถเข้าไปจัดการ
ปัญหาทีไ่ ม่ใช่เรือ่ งงานโดยตรง แต่เกีย่ วข้องกับงานผ่านชีวติ ประจ�ำวันของคนงาน
เช่น ปัญหาการเดินท างไปกลับที่ท�ำงาน หรือปัญหาเรื่องค่าเช่าบ้าน เป็นต้น
ดังนั้น การรวมตัวจัดตั้งของคนงานไทยในเชิงพื้นที่นี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับการ
จัดตั้งในชุมชนของคนงานข้ามชาติอยู่บ้าง ขณะที่ความแตกต่างส�ำคัญระหว่าง
การรวมกลุ่มจัดตั้ง ที่เราพบเห็นระหว่างกลุ่มคนงานข้ามชาติในภาคเหนือ อย่าง
ในกรณีของเชียงใหม่ และกลุ่มแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกนั้นอยู่ที่โครงสร้าง
องค์กรและเงื่อนไขที่เกิดจากโครงสร้างดังกล่าวเป็นประการส�ำคัญ
ยกตัวอย่าง คนทีศ่ กึ ษาการรวมกลุม่ ของคนงานข้ามชาติในพืน้ ทีเ่ ชียงใหม่
คงจะมองเห็นว่าองค์ กรที่มีบทบาทส�ำคัญในการจัดตั้งคนงาน เช่น มูลนิธิสิทธิ
มนุษยชนและการพัฒนา นั้นมีโครงสร้างการบริหารแบบองค์กรพัฒนาเอกชน
หรือเอ็นจีโอ ทั้งในเรื่องที่มาของแหล่งทุน การท�ำงานเต็มเวลาของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ
ซึ่งโครงสร้างแบบนี้ มีความต่างจากสหภาพแรงงาน หรือสภาแรงงาน ที่เป็นการ
รวมกลุม่ กันของสมาชิกสหภาพแรงงาน และกลุม่ แรงงานสัมพันธ์ ตรงทีก่ ลุม่ หลัง
นี้มีรายได้หลักมาจากค่าบ�ำรุงของสมาชิกที่เป็นคนงาน และมักไม่มีคนท�ำงาน
ประจ�ำเต็มเวลา เป็นต้น
ทั้งนี้ ถึงแม้องค์ก รทั้งสองแบบจะมีลักษณะร่วมกันคือ เป็นองค์กร
ไม่แสวงหาก�ำไร (not-for-profit organization) แต่การที่องค์กรพัฒนาเอกชนนั้น
ต้องพึ่งพาแหล่งทุนจากภายนอก ขณะที่สหภาพฯ สภาฯ หรือกลุ่มฯ นั้น สามารถ
อยูไ่ ด้ดว้ ยเงินค่าบ�ำรุงจากฐานสมาชิกของตัวเอง ในหลักการ องค์กรพัฒนาเอกชน
จึงอาจประสบปัญหาความต่อเนื่องในการด�ำเนินการในระยะยาวได้ นอกจากนี้
เราก็อาจมองได้เช่นกัน ว่าโครงการจัดตั้งคนงานข้ามชาติ เข้าข่ายการท�ำงานใน
เชิงประเด็น ที่เงินทุนอาจลดลง เมื่อวาระเรื่องคนงานข้ามชาติถูกลดล�ำดับความ
ส�ำคัญลงในสายตาของแหล่ งทุนในต่างประเทศ ดังนั้น ประเด็นหัวใจของความ
ยั่งยืนในการรวมตัวจัดตั้งคนงานข้ามชาติ จึงเกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นเจ้าของ
ประเด็น ( ownership) ของคนงานเอง ที่คนงานข้ามชาติมักไม่ได้เป็นเจ้าของ
องค์กรที่ท�ำงานส่งเสริมการรวมตัวจัดตั้ง
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ในทางตรงกันข้าม สหภาพฯ สภาฯ หรือกลุม่ ฯ มีจดุ แข็งตรงทีเ่ ป็นองค์กร
ของคนงานเอง อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ เราทราบดีว่าองค์กรเหล่านี้ยังคง
ประสบปัญหาในการเรียกเก็ บค่าบ�ำรุงจากสมาชิก เนื่องจากสาเหตุที่สมาชิกไม่
ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการท�ำงานของสหภาพฯ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
การรวมตัวจัดตั้งของคนงานไทยในภาคตะวันออกและคนงานข้ามชาติ
ในภาคเหนือมีความแตกต่าง ในเชิงองค์กรและประเด็นการท�ำงานในลักษณะ
กว้างๆ แบบที่ได้กล่าวไป อย่างไรก็ดี ในการวิเคราะห์ลึกลงไปถึงข้อท้าทายที่ทั้ง
สองกลุ่มก�ำลังประสบนั้น จ�ำเป็นต้องพิจารณาถึงบริบทของพื้นที่ที่แวดล้อมการ
ท�ำงานจัดตั้งด้วย ยกตัวอย่างเช่น ความท้าทายในการจัดตั้งคนงานในภาคเหนือ
นั้น มีเงื่อนไขของบริบทเรื่องเมือง ที่ต่างจากเมืองอุตสาหกรรมหนัก เหมือนอย่าง
เขตอุตสาหกรรมในชายฝั่งภาคตะวันออกอย่างมาก
ภูมิศาสตร์ของแรงงานที่ต่างกันของการรวมกลุ่มคนงานในภาคเหนือและ
ในภาคตะวันออก
ทั้ ง เชี ย งใหม่ แ ละล� ำ พู น ซึ่ ง พั ฒ นามาจากการเป็ น เมื อ งส่ ว นต่ อ ของ
เชียงใหม่ ในฐานะแหล่งป้อนวัตถุดบิ และแรงงาน มีความต่างจากพืน้ ทีเ่ ขตชายฝัง่
ภาคตะวั น ออก อย่ า งระยองและชลบุ รี ที่ เ รามองเห็ น กระบวนการพั ฒ นา
อุตสาหกรรม (industrialization) และกระบวนการเกิดเมือง (urbanization) เกิด
ขึน้ ควบคูก่ นั อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ ปรากฏการณ์หนึง่ ทีส่ งั เกตได้ในระยะยาวก็คอื การ
พัฒนาเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออก ท�ำให้เกิดการอพยพ
ย้ายถิ่นข้ามพื้นที่ของคนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมายังภาคตะวันออกใน
สเกลใหญ่ นอกจากนี้ การอพยพเข้ามาท�ำงานและอยู่อาศัยท�ำให้เกิดกลุ่ม
ประชากรทีเ่ รียกว่า “ประชากรแฝง” ซึง่ ไม่ได้ถกู กลืนให้กลายเป็นคนท้องถิน่ อย่าง
แนบแน่น ทั้งด้วยเหตุผลเรื่องความต่างทางวัฒนธรรมและการที่คนเหล่านี้ยังคง
รักษาสายสัมพันธ์กับครอบครัวในท้องถิ่นเดิม ดังจะเห็นได้จากการที่คนงาน
จ�ำนวนมากยังคงมีทะเบียนบ้านอยู่ในภูมิล�ำเนาเดิม (ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็น
ส�ำคัญอีกเรื่อง คือ การใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนของตนเอง ที่จะไม่ขอกล่าวถึงในที่
นี้)
อย่างไรก็ตาม การอพยพย้ายถิ่นขนาดใหญ่ท�ำให้เกิดความหนาแน่นที่
เป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดการจัดตั้งของคนงานในสถานประกอบการและในเชิง
อุตสาหกรรมได้ง่าย1
1 จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ผมคิดว่าเราไม่อาจฟันธงไปว่าการรวมกลุ่มในรูปแบบสหภาพแรงงาน จะมี
แนวโน้มลดลงทั่วทุกภาค อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องดูเป็นรายภาคและพื้นที่ เพราะภูมิศาสตร์ของการผลิต
เปลี่ยนแปลงไปมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะถ้าเราดูเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษควบคู่ไปด้วย
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ความท้าทายขององค์กรแรงงานในพืน้ ที่ ซึง่ ส่วนใหญ่ทำ� งานจัดตัง้ คนงาน
ในระดับสถานประกอบการและระดับพื้นที่ จึงอยู่ที่การส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ของคนงานในระยะยาว โดยค�ำว่า “ชุมชน” ในที่นี้ กินความหมายเกินกว่าอาณา
บริเวณเขตรั้วของแต่ละโรงงาน และมีนัยเกี่ยวกับเรื่องการผสมกลมกลืนเข้ากับ
ประชากรพื้นถิ่นที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นอยู่แล้ว
ทั้งนี้ ความท้าทายพื้นฐานในเรื่องการพัฒนาชุมชนของคนงานในระยะ
ยาวนี้ เกิ ด ขึ้ น จากความไม่ ล งรอยของกระบวนการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมกั บ
กระบวนการเกิดเมือง ซึ่งท�ำให้เกิดความเปราะบางส�ำหรับคนงานในระดับชีวิต
ประจ�ำวัน กล่าวคือ ในขณะทีก่ ระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมนัน้ ถูกก�ำหนดจาก
ปัจจัย ในระดับโลกและระดับชาติ เช่น กระแสการเคลื่อนย้ายทุน ความต้องการ
สินค้า ในตลาดโลก นโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลไทย ความสามารถใน
การแข่ งขันในระดับบรรษัท ฯลฯ ที่ล้วนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างของการผลิตและการจ้างงานในระยะยาว (เช่น การเลิกจ้างหรือการโยก
ย้ายงาน) แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้ น จังหวะการเติบโตของเกิดเมืองกลับถูกก�ำหนด
จากปัจจัยในระดับภูมภิ าคและระดับพืน้ ที่ เช่น การลงทุนสร้างสาธารณูปโภคนอก
นิคมอุ ตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างหอพักของคนงาน หรือการพัฒนา
รถโดยส ารสาธารณะในพื้นที่ ที่มักมีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวต�่ำกว่า
กระแสในระดับโลก ดังนั้น การส่ งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งคนงานไทยในพื้นที่
พัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเช่นภาคตะวันออก ต้องค�ำนึงถึงความหมายของค�ำว่า
“ชุมชน” ของคนงานว่ามีขอบเขตแค่ไหน มีความหมายอย่างไร และมีความแตก
ต่างจากค�ำว่า “ชุมชน”ในความหมายของคนท้องถิ่นอย่างไร
ในแง่ข องความเชื่อมโยงระหว่างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาตินั้น
ความหนาแน่นของคนงานไทยและสหภาพฯ ในพื้นที่ของเขตอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออกในลักษณะดังกล่าว อาจมีสว่ นช่วยให้คนงานไทยสามารถสนับสนุนให้
คนงานข้ามชาติรวมกลุ่มจัดตั้งได้ โดยเริ่มจากการเปิดโอกาสให้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกของสหภาพฯ ทีน่ ำ� โดยคนงานไทยก่อน อย่างไรก็ดี ตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว
ว่าการรวมกลุ่มแบบสหภาพแรงงานฯ ในโรงงาน มีข้อจ�ำกัดตรงที่องค์กรของคน
งานมุ่ งที่จะแก้ไขปัญหาการท�ำงานและการจ้างงานเป็นหลัก ไม่สามารถเข้าไป
ด�ำเนินการในประเด็นนอกรัว้ โรงงานของคนงานข้ามชาติ เช่น เรือ่ งสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน
ต่างๆ ได้
ส�ำหรับบริบทของภูมศิ าสตร์สงั คมและวัฒนธรรมของภาคเหนือตอนบน
นั้น กลั บมีความต่างออกไป ในแง่ที่คนงานข้ามชาติส่วนใหญ่ท�ำงานอยู่ในภาค
บริการ เช่น ร้านอาหาร หรือโรงแรม เพราะเมืองกลายเป็นทั้งสินค้าและพื้นที่ของ
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การผลิตสินค้า นั่นก็คือ บริการท่องเที่ยว เมืองจึงเป็นทั้งสินค้าและ “โรงงาน” ใน
เวลาเดียวกัน ทั้งนี้ การที่ที่พักอาศัยของคนงานกระจายตัว ปะปน และแทรกซึม
อยู่ในชุ มชนเมืองอย่างแยกไม่ออก ท�ำให้เกิดข้อท้าทายในการรวมกลุ่มจัดตั้งคน
งานที่แตกต่างออกไป
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ประเด็นการขับเคลื่อนของคนงานข้ามชาติไม่ได้
มีศนู ย์กลางทีเ่ รือ่ งงานและการจ้างงาน แต่เป็นเรือ่ งสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ที่มีมิติของเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก เช่น การเรียกร้องสิทธิ
ของตนในฐานะประชากรของรัฐ ควบคูไ่ ปกับสิทธิในการร่วมก�ำหนดโฉมหน้าของ
เมืองที่ ตนอาศัยอยู่ ในฐานะประชากรของเมือง ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นประเด็นที่อาจ
ท�ำให้เกิดความขัดแย้งกับชุมชนท้องถิน่ เพราะคนในท้องถิน่ อาจต้องการอนุรกั ษ์
ของเก่าที่มีอยู่ รักษาชุมชนเก่าไม่ให้เปลี่ยนแปลง และอาจมองว่าการเข้ามาของ
คนงานข้ามชาติ เป็น “ตัวปัญหา” หรือเป็นที่มาหนึ่งของปัญหาที่ก�ำลังเกิดขึ้น
ความท้าทายขององค์กรที่ท�ำงานจัดตั้งคนงานข้ามชาติ เช่นในเชียงใหม่ จึงอยู่ที่
การด�ำเนิน การแก้ไขปัญหาประเด็นหลักควบคู่ไปกับการท�ำงานเชิงรุกกับชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อปรับทัศนคติของคนท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายการท�ำงานขึ้นมา
อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ถึงแม้แรงงานข้ามชาติจะมี
วิถชี วี ติ และวัฒนธรรมต่างออกไปจากคนพืน้ ทีท่ เี่ ป็นคนเมือง แต่ลกั ษณะของเมือง
กลับกลบเกลื่อนไม่ให้ความแตกต่างนั้นปรากฏเด่นชัดนัก
ในบริบทของภาคเหนือ เมื่อเราหันกลับไปดูพัฒนาการของการจัดตั้งคน
งาน โดยเฉพ าะในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดล�ำพูน ซึ่งเคยเป็น
บริเวณที่มีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของคนงานในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์
ในช่วงระยะเวลาหนึง่ เราต้องท�ำความเข้าใจร่วมกันเกีย่ วกับลักษณะเฉพาะของ
การจัดตัง้ ประการหนึง่ ว่า การเข้าไปจัดตัง้ คนงานและการเสริมความเข้มแข็งของ
สหภาพฯ ท�ำโดยกลุ่มหรือองค์กรที่มีโครงสร้างและการท�ำงานแบบเอ็นจีโอ ที่
ปัจจุบนั ผันตัวเองไปท�ำงานในประเด็นอืน่ ๆ รวมทัง้ ประเด็นแรงงานข้ามชาติ นีเ่ ป็น
รูปแบบการสนับสนุนการรวมกลุ่มคนงานที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะ
ในช่วงการปกครองแบบเผด็จการ ที่การเข้าไปช่วยเหลือจัดตั้งสหภาพฯ ท�ำโดย
ผ่านนักจัดตัง้ จากภายนอก ภายใต้รม่ ของโครงการและกิจกรรมเพือ่ ประชาธิปไตย
ต่างๆ โครงการเช่นนี้มีส่วนอย่างมากในการช่วยให้กรรมการและสมาชิกของสห
ภาพฯ หลายแห่งมีโอกาสพบปะและรวมกลุ่มกันในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในช่วง
เริ่มต้น แต่อย่างที่เราทราบดี การจัดตั้งแบบนี้สร้างผลลัพธ์ที่ไม่พึงปรารถนาตาม
มาหลายอย่างเช่นกัน ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ สหภาพฯมักไม่ค่อยมีความเข้ม
แข็งในเชิงคุณภาพ เพราะไม่ได้มีการท�ำงานทางความคิดกับคน งานในระดับ
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สมาชิก แต่กระจุกตัวอยูท่ ผี่ นู้ ำ� ไม่กคี่ น และเมือ่ เอ็นจีโอเหล่านัน้ หมดทุน กิจกรรม
ที่เคยจัดให้ผู้น�ำสหภาพฯ ก็ค่อยๆ ลดลงไป ตัวสหภาพฯ เองก็ค่อยๆ ล้มหายตาย
จากไปทีละแห่ง อย่างที่เราก�ำลังเห็นในล�ำพูน
ดังนั้น ในกรณีที่สหภาพฯของคนงานไทยก็มีความอ่อนแอ และมีความ
หนาแน่นของสหภาพฯ น้อย
แรงงานข้ามชาติไม่สามารถพึ่งพาองค์กรแรงงานจัดตั้งของคนงานไทย
เป็นก�ำลังสนับสนุนได้ ในกรณีเช่นนี้ แรงงานทัง้ สองกลุม่ อาจประสบกับความยาก
ล�ำบากที่จะจั ดการกับปัญหาแรงงานด้วยตนเอง และอาจจ�ำเป็นต้องมีองค์กรที่
สาม ที่มีความช�ำนาญในประเด็นกฎหมายแรงงาน ยื่นมือเข้ามาท�ำหน้าที่กลไก
ในการแก้ปัญหาผ่านระบบแรงงานสัมพันธ์
ในภาพรวมนั้น คนงานสองกลุ่มยังคงประสบกับอุปสรรคส�ำคัญ ทั้งเรื่อง
อคติและความไม่ไว้ใจระหว่างกันเอง จากประเด็นทีค่ ณ
ุ กรรณิการ์ได้ยกขึน้ มาว่า
นายจ้างใช้คนงานข้ามชาติเข้ามาแทนทีค่ นงานไทยมากขึน้ ในอุตสาหกรรมทีเ่ น้น
การใช้แรงงานราคาถูกอย่างสิ่งทอ เพียงแต่มีการเคลื่อนย้ายภาคการผลิตจากที่
หนึง่ ไปยังทีใ่ หม่ โดยเฉพาะริมตะเข็บชายแดน ท�ำให้แรงงานไทยพัฒนาความรูส้ กึ
ทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์กบั กลุม่ แรงงานข้ามชาติโดยรวม ทัง้ นี้ ผมเชือ่ ว่าการเกิดขึน้ ของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ก็ จะท�ำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้น เพราะแนวทางการบริหารเขต
เศรษฐกิจพิเศษทีเ่ ราได้ยนิ ในปัจจุบนั ล้วนก�ำหนดจากฐานแนวคิดทีต่ อ้ งการแบ่ง
แยกและกีดกันคนงานข้ามชาติให้อยู่ในเขตพื้นที่จำ� กัด ซึ่งจะท�ำให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างคนงานทั้งสองกลุ่ม ทั้งในเชิงกายภาพและทางสังคมมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ในเชิ ง แ นวคิด เราอาจต้องหันมาให้ความส�ำคัญกับการสร้าง
ความตระหนักให้ ค นงานทั้งสองกลุ่มเข้าใจว่าพวกเขาทั้งหมดต่างก็เป็นสมาชิก
ของชนชั้นแรงงานหรือชนชั้นคนท�ำงาน ที่มีประเด็นปัญหาชุดหนึ่งที่ต้องประสบ
ร่วมกัน
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บทส่งท้าย: การก่อรูปของประสบการณ์ชนชั้นและแนวคิดเรื่องชนชั้น
จากสุนทรพจน์ของอาจารย์วรวิทย์ในช่วงต้นที่ได้ฉายภาพให้เราเห็น
ลักษณะเฉพาะอันหนึ่งของปัญหาแรงงานในบ้านเราว่า เป็นผลของการพัฒนา
ของกระแสโลกที่เข้าปะทะสังสรรค์กับกระแสท้องถิ่น ซึ่งท�ำให้ขบวนการแรงงาน
ไทยประสบกับปัญหาทัง้ ทีเ่ ป็นปัญหาร่วมกับแรงงานในทีต่ า่ งๆ และปัญหาเฉพาะ
ของตนเอง (ตามที่ได้กล่าวไปในหัวข้อที่ผ่านมา)
ปัญหาร่วมที่แรงงานไทย ทั้งที่เป็นคนงานไทยและคนงานข้ามชาติ
ต้องประสบร่วมกับแรงงานทั่วโลกคือ กระบวนการแรงงานแบบหลังฟอร์ด
(post-fordism) หรือโดยเฉพาะตัวอย่างของการจ้างงานแบบยืดหยุ่น ที่มีผลให้
คนงานกลายเป็นส่วนหนึง่ ของปัจจัยการผลิตราคาถูก ทุนชาติและทุนโลกสามารถ
เรียกใช้เมื่อต้องการ เพื่อบริหารต้นทุนแรงงานภายใต้ระบบการแข่งขันที่รุนแรง
ในระดับท้องถิ่น เงื่อนไขเช่นนี้ ท�ำให้เราจะเห็นปรากฏการณ์ของการดึงดูดและ
ผลักไสคนงานเข้าและออกจากตลาดแรงงาน ตามจังหวะและกระแสการสะสม
ทุนในหลายสเกล (multi-scalar currents) ไล่ตั้งแต่ปัจจัยระดับโลก ภูมิภาค
มาจนถึงในระดับชาติ
รูปธรรมของการถูกดึงเข้าและผลักออกจากตลาดแรงงานตามจังหวะของ
ภาวะเศรษฐกิจก็คือ การถูกเลิกจ้างเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำ เป็นผลให้คน
งานต้องปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นการผันไปท�ำงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ หรือ
เดินทางกลับถิ่นฐานและกลับไปอยู่ในภาคเกษตรกรรม
อย่างไรก็ดี ใช่วา่ คนงานจะไร้ซงึ่ อ�ำนาจและเป็นเพียงเบีย้ ทีถ่ กู ดึงหรือผลัก
โดยทุนไปทางใดก็ได้ คนงานเองมีสิ่งที่เรียกว่าบทบาทผู้กระท�ำการ (agency)
ทั้งนี้ การตัดสินใจที่จะเคลื่อนที่โยกย้ายถิ่น เนื่องจากปัจจัยทางเครือข่ายสังคม
และวัฒนธรรม คือการแสดงออกถึงบทบาทผูก้ ระท�ำการรูปแบบหนึง่ ของคนงาน
ทีท่ ำ� ให้กระบวนการการก่อรูปของประสบการณ์และลักษณะเชิงชนชัน้ (ในความ
หมายว่าเป็นสมาชิกของระบบการจ้างงานอุตสาหกรรมหรือระบบค่าจ้าง)มีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ความท้าทายส�ำคัญส�ำหรับนักวิชาการไทยคือ การพยายาม
ท�ำความเข้าใจแนวคิดเรื่อง “ชนชั้น” ที่ไม่ได้อิงอยู่บนฐานคิดของกระบวนการก่อ
รูปแบบเดียวกับประสบการณ์ของประเทศตะวันตก แต่สอดรับกับประสบการณ์
จริงของคนงานในระดับชีวติ (lived experience) ซึง่ เป็นกระบวนการก่อรูปทีอ่ าจ
กระท่อนกระแท่น แต่เป็นผลผลิตของการต่อรองระหว่างโครงสร้าง และบทบาท
ผู้กระท�ำการในระดับปัจเจกและระดับกลุ่ม
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ช่วงที่ 3
การอภิปราย เรือ่ ง การปกครองส่วนท้องถิน่ ยุคใหม่
กับแรงงานและสวัสดิการสังคม
■

คุณนันทน์นภัส กล่อมแก้ว
ตัวแทนแรงงานนอกระบบ

■

คุณช�ำนาญ จันทร์เรือง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

■

ผศ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

■

ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คุณนันทน์นภัส กล่อมแก้ว
ตัวแทนแรงงานนอกระบบ
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ที่ผ่านมาแรงงานนอกระบบที่อยู่ในชุมชนมีหลากหลายอาชีพ แรงงาน
นอกระบบไม่ได้ท�ำอาชีพเดียว ต้องท�ำหลายอาชีพเพื่อหารายได้ให้พอเลี้ยงชีพ
เพราะแรงงานนอกระบบไม่มีรายได้ที่แน่นอน ท�ำมากก็ได้มาก ท�ำน้อยก็ได้น้อย
ไม่ท�ำก็ไม่ได้ ชั่วโมงการท�ำงานมากกว่าแรงงานในระบบ ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพ
ของตัวเอง ทีผ่ า่ นมาจึงมีปญ
ั หาสุขภาพหลายอย่างทีเ่ กิดจากการท�ำงานบางอาชีพ
ขณะที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) จะเน้นไปในเรือ่ งการดูแลโรคภัยทัว่ ไป
เช่น ความดัน เบาหวาน แต่ไม่ได้เน้นการดูแลโรคทีเ่ กิดจากการท�ำงาน เช่น พ่อค้า
แม่ค้ามีปัญหาปวดเมื่อยตามร่างกาย บางคนขายกับข้าวเป็นนิ้วล็อค เป็นพังผืด
เขาช่วยเหลือตัวเองด้วยการไปหาหมอเพื่อฉีดยา เขาไม่มีข้อมูลเบื้องต้นในการ
ดูแลตัวเอง ดังนั้น เราจึงเข้าไปประสานงานกับ อปท. และวางแผนยุทธศาสตร์
ร่วมกันในการดูแลเรื่องอาชีวอนามัยของแรงงานในชุมชน
อปท. ควรต้องเป็นผูท้ ดี่ แู ลแรงงาน เพราะอยูใ่ กล้ชดิ กับชุมชนมาก
ที่สุด และเป็นหน้าที่ของอปท. ที่ต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย
ส่วนเรื่องรายได้ของแรงงานนอกระบบก็ไม่มีความมั่นคงแน่นอน เช่น
การรับเหมางานมาท�ำ งานทีท่ ำ� ส่วนใหญ่ได้คา่ จ้างเป็นรายชิน้ และมีกำ� หนดเวลา
ในการส่งงาน คือ ต้องส่งให้เร็วที่สุดและดีที่สุด แรงงานจึงต้องท�ำงานติดต่อกัน
วันละหลายชั่วโมง ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่มีงานท�ำ ต้องไปหาอาชีพอื่น หรือต้อง
ว่างงาน เช่นตอนนีต้ อ้ งหันไปเป็นลูกจ้างเกษตรกร ไปรับจ้างเก็บล�ำไย ต้องตืน่ แต่
เช้าตีสองตีสาม และขาดการดูแลสุขภาพ ส่วนเรื่องสวัสดิการก็มีแต่บัตรประกัน
สุขภาพ อย่างอื่นไม่มีอะไรเลย
ตอนนี้แรงงานนอกระบบก�ำลังขับเคลื่อนเรื่องการประกันสังคม มาตรา
40 แรงงานส่วนใหญ่ยงั ไม่ได้เป็นสมาชิก เพราะขาดข้อมูลความรู้ บางคนก็รู้ บาง
คนก็ไม่รู้ คนที่รู้ก็จะสมัครเข้ามาอย่างต่อเนื่อง แต่บางคนมีข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมัครเข้ามาแต่จ่ายเงินสมทบไม่ต่อเนื่อง เพราะบางคนบ้านอยู่ไกลจากสถานที่
รับช�ำระเงินสมทบ จึงขาดการส่งจ่าย เพราะฉะนั้นจึงได้เสนอให้ อปท. ท�ำหน้าที่
เป็นศูนย์บริการของชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ โดยจะมี
ค�ำขวัญว่า “ใกล้บา้ น ใกล้ใจ ต่อเนือ่ ง ยัง่ ยืน” โดยให้ อปท. ท�ำหน้าทีร่ บั เงินสมทบ
แล้วส่งให้กบั ส�ำนักงานประกันสังคม รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลเรือ่ งสิทธิประกันสังคมต่างๆ
คิดว่าศูนย์ฯ นีน้ า่ จะเกิดขึน้ ได้แน่นอน เพราะตอนนีไ้ ม่เฉพาะ อปท. เท่านัน้ องค์กร
พัฒนาสังคมในชุมชนต่างๆ ก็พร้อมทีจ่ ะร่วมมือกัน ถ้าท�ำได้กจ็ ะช่วยให้การส่งเงิน
สมทบท�ำได้งา่ ย มีความต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน ทีผ่ า่ นมา ถึงแม้สำ� นักงานประกันสังคม
จะมีหน่วยบริการลงพืน้ ที่ แต่ยงั ไม่ทวั่ ถึง เพราะมาเพียงเดือนละครัง้ ในวันธรรมดา
แต่แรงงานนอกระบบต้องท�ำงานทุกวัน และวันหยุดก็ไม่แน่นอน จึงไม่สะดวก
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ถ้ามีหน่วยบริการอยูใ่ นชุมชน แรงงานนอกระบบจะเข้าถึงได้งา่ ย ทัง้ เรือ่ งของสิทธิ
สวัสดิการ การส่งเงินสมทบ และความรู้ จึงเห็นว่า อปท. น่าเป็นองค์กรที่ดูแล
แรงงานในชุมชนได้ดีกว่าหน่วยงานอื่น
คุณช�ำนาญ จันทร์เรือง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปัญหาแรงงานมีความซับซ้อน มีหลายมิติมาก เช่น ด้านสิทธิตาม
กฎหมาย สิ่งที่พึงได้แต่ไม่ได้ หรือทางเศรษฐกิจรายได้ที่เป็นธรรม ถึงรายได้น้อย
แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีงานท�ำ มิติทางกฎสังคม ไม่ใช่เฉพาะการเอารัดเอาเปรียบ แต่
หมายถึงการช่วยเหลือกันด้วย มิติทางสิ่งแวดล้อม สุขภาพการรักษาพยาบาล
อ�ำนาจการต่อรอง สหภาพแรงงาน เป็นต้น
มิติของกฎหมาย ตัวกฎหมายจริงๆมีมาก แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การ
บังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะกลัว
การตีความทีเ่ คร่งครัดของส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เช่น การตีความ
ว่า การซื้อยาฉีดยุง การส่งเสริมการท่องเที่ยว ไม่ใช่หน้าที่ของ อปท. สิ่งต่างๆ
เหล่ า นี้ ท� ำ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ค ่ อ ยกล้ า ท� ำ งานโดยถื อ เอาผล
ประโยชน์ของประชาชนหรือเจตนา
กฎหมายที่ มี อ ยู ่ มี อ ะไรบ้ า ง ปั จ จุ บั น เราไม่ มี รั ฐ ธรรมนู ญ แต่ จ าก
ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมากฎหมายการเมืองการปกครองไม่ว่าของรัฐธรรมนูญ
ฉบับไหนหลังรัฐประหาร มีมาตรฐานไม่ตำ�่ กว่าเดิม เช่นรัฐธรรมนูญปี 2550 ดีกว่า
ของปี 2540 ที่จริงของปี 2540 ก็ดีอยู่แล้ว คือวัตถุประสงค์หลักเขาต้องการ
จ�ำกัดพรรคการเมือง ริดรอนพรรคการเมือง ก�ำจัดคู่แข่งทางการเมือง แต่เรื่อง
สิทธิเสรีภาพของแรงงานไม่น้อยกว่าเดิม แต่จะไปอยู่ในบทเฉพาะกาลหรือ
มีบทกฎหมายบัญญัตินั้นอีกเรื่องหนึ่ง รัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 282 ก�ำหนด
ไว้วา่ การก�ำกับดูแลท้องถิน่ จะต้องท�ำเท่าทีจ่ ำ� เป็น หมายความว่า ให้อำ� นาจองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติต่างๆ ได้
แต่ตอ้ งไม่ขดั ต่อเจตนารมณ์ของประชาชนในพืน้ ที่ ในมาตรา 282 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ สามารถจัดท�ำบริการสาธารณประโยชน์เพือ่ ประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจได้กว้าง นอกจากนี้ก็มีกฎหมายอีก
ฉบับ คือพ.ร.บ. แผนและการก�ำหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542
เป็นการกระจายอ�ำนาจไปสู่ท้องถิ่น ตัว พ.ร.บ.แผนฯ นี้ไม่ได้ระบุถึงการคุ้มครอง
แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบอย่างชัดเจน เพียงแต่ระบุเรื่องการส่งเสริม
สุขภาพวัยท�ำงานเท่านั้นเอง แต่ยังมีกฎหมายอีกหลายตัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่น เช่น ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. หรือ
ขบวนการสมัชชาสุขภาพเชิงประเด็นเชิงพืน้ ที่ ภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ
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แห่งชาติ 2545 มาตรา 47 ซึ่งสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับคนในพื้นที่โดย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ตามความพร้อมความต้องการของประชาชนในพื้นที่ภาย
ใต้ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ต้องมีความร่วมมือกับองค์กรภาคีต่างๆ เช่น การจัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
พัฒนาบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในพื้นที่ที่ขาดแคลน การให้บริการนอกเวลา
ราชการและวันหยุด การส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การจัดบริการให้ครอบคลุม
มากขึน้ รวมถึงการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร การมีสว่ นร่วมของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบของการประกันสุขภาพ
ส่วนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคมชุมชน ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดการ
สวัสดิการสังคมแห่งชาติปี 2549 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร
ชุมชนต่างๆรวมถึงองค์กรแรงงานได้มโี อกาสในการพัฒนาสวัสดิการให้ตวั เองและ
ชุมชนเพื่อความมั่นคงในชีวิต อาชีพและรายได้ รวมถึงบทบาทสหภาพแรงงาน
ในระดับพื้นที่ในท้องถิ่นและองค์การพัฒนาเอกชน หรือเอ็นจีโอ เป็นต้น เอ็นจีโอ
มีบทบาทมาก ประเทศไทยขับเคลื่อนมาได้ขนาดนี้ถือว่าเอ็นจีโอมีส่วนส�ำคัญ
เพราะการพัฒนาท�ำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของฝ่ายต่างๆที่มาช่วยกัน เพราะ
ฉะนั้นถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเริ่มท�ำงานเพื่อการคุ้มครองสิทธิแรงงาน
แรงงานข้ามชาติ ต้องเริ่มต้นด้วยการสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างการ
เปลีย่ นแปลงเชิงวิธคี ดิ และทัศนคติเชิงชาติพนั ธุเ์ ป็นสิง่ ส�ำคัญ เพราะต้องผ่านการ
ออกแบบกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาจุดร่วมของปัญหา จุดร่วมของ
การจัดการปัญหา ออกแบบกลไกการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบท
ความเป็นเฉพาะของแรงงานข้ามชาติ ตลอดจนการพัฒนารูปแบบในการแก้ไข
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ จะน�ำไปสู่ การปรับวิธคี ดิ และยอมรับเคารพต่ออัตลักษณ์และ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของแรงงานข้ามชาติ การส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจอัน
ดี การเคารพความแตกต่างทางชาติพันธุ์ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในท้อง
ถิน่ และเคารพสิทธิตา่ งๆทีเ่ กีย่ วข้องก็จะตามมา เพราะทีจ่ ริงแล้วปัญหาการละเมิด
สิทธิของแรงงานข้ามชาติเป็นปัญหาส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกันในชุมชนที่มี
สาเหตุสำ� คัญมาจากความไม่เข้าใจกัน เกิดจากทัศนคติการรับรูข้ อ้ มูลทีไ่ ม่ตรงกัน
ท�ำให้เกิดการเข้าใจผิดและเกิดการผลักให้คนกลุ่มหนึ่งออกไป
ท้องถิน่ แต่ละท้องถิน่ ไม่สามารถปฏิเสธการมีอยูข่ องแรงงานข้ามชาติได้
การจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบที่ดีผ่านกลไกที่มีของผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน
ท้องถิ่นต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็น
ปรากฎการณ์เชิงบวกที่จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แรงงานจะได้มี
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท้องถิ่นก็จะได้แรงงานในสาขาที่ขาดแคลน ซึ่ง
การจัดการลักษณะนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเล็กๆ จะสามารถ
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จัดการด้วยตัวเองได้ตามล�ำพัง จะต้องมีพันธมิตร จะต้องสร้างความร่วมมือกับ
ฝ่ายต่างๆ ตัวอย่างเช่น ท้องถิ่นหนึ่ง เป็นเรื่องของการจัดการการอยู่ร่วมกันของ
กลุ่มต่างชาติพันธุ์ อีกท้องถิ่นหนึ่งเป็นเรื่องของการจัดการสุขภาพคนในชุมชน
ตัวอย่างอันดับแรกคือเทศบาลเชิงดอย อ�ำเภอดอยสะเก็ด ซึง่ ต้องเผชิญกับปัญหา
จากการอยู่ร่วมกันของประชากรกลุ่มลาหู่ที่ไม่มีสัญชาติไทยและอพยพมาจาก
บนดอยจากเชียงรายและมารับจ้างในเมืองเชียงใหม่ แต่มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
และน�ำมาซึ่งปัญหาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานะบุคคล ไม่สามารถ
ควบคุมการเข้าออกของคนลาหู่ ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในหมูบ่ า้ น การเข้ามาใช้สาธารณูปโภคร่วมกัน ความไม่สมดุล
ในการจั ด การชี วิ ต และวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า งกั น ปั ญ หาเรื่ อ งการไม่ เ ข้ า ใจ
เข้าไม่ถึงการศึกษาของเด็กลาหู่ ปัญหาดังกล่าวได้สร้างความอึดอัดคับข้องใจ
ในการแบ่งฝ่ายในหมูบ่ า้ น จนในทีส่ ดุ เทศบาลต�ำบลเชิงดอยได้รว่ มกับส�ำนักวิจยั
มหาวิทยาลัยแม่โจ้และส�ำนักงานพัฒนาและบริการ สภาคริสตจักรในประเทศไทย
ได้ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ชักชวนคนเมืองกับ
คนลาหู่เข้ามาแสวงหาค�ำตอบในการแก้ไขปัญหาร่วมกันผ่านกิจกรรมหลาย
รูปแบบ จนในที่สุดเทศบาลต�ำบลเชิงดอยก็ได้ออกเป็นเทศบัญญัติก�ำหนด
แนวทางการจัดการการอยู่ร่วมกันในชุมชนได้ อีกตัวอย่างหนึ่งคือเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา อ�ำเภอแม่แตง ก็ร่วมมือกับโรงพยาบาลแม่แตงและส�ำนักงาน
สาธารณสุขอ�ำเภอแม่แตง จัดโครงการหน่วยปฐมภูมิ ใกล้บา้ น ใกล้ใจ เพือ่ ให้เกิด
ชุมชนเมืองแกนซึง่ เป็นศูนย์แพทย์ชมุ ชนขึน้ มา ปรัชญาของกลุม่ นีค้ อื เจ็บไข้ได้ปว่ ย
อย่างใด ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นใคร เชื้อชาติใดก็ตาม ต้องนึกถึงที่นี่เป็นอันดับแรก
ปัจจุบันศูนย์การแพทย์ชุมชนมีประมาณสิบกว่าหมู่บ้าน ประชากรหนึ่งหมื่นสาม
พันกว่าคน มีแพทย์หรือพยาบาลมาตรวจรักษาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ มีอุปกรณ์
ทางการแพทย์เข้ามาเสริมร่วมกัน เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เทศบาลเมืองแกนได้
สนับสนุนงบประมาณ ส่วนบุคลากร ยาและเวชภัณฑ์ ได้รับการสนับสนุนจาก
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ท�ำให้ประชาชนได้รบั การดูแล
อย่างต่อเนื่อง
แน่นอนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ�ำนวนมากมองว่าการอพยพเข้า
มาของแรงงานข้ามชาติเป็นการเบียดเบียนทรัพยากร สวัสดิการ โอกาสการมีงาน
ท�ำ ซึง่ จ�ำกัดอยูแ่ ล้ว คนก็จะตกงาน แต่ตอ้ งยอมรับข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยก�ำลัง
ประสบปัญหาโครงสร้างประชากร ตอนนี้ ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นขณะที่
การเกิดลดลงเรื่อยๆ และขาดแคลนแรงงาน เช่น การประมง คนใช้ในบ้าน ซึ่งหา
ยากมาก แต่เมือ่ แรงงานข้ามชาติเข้ามาอยูก่ เ็ กิดปัญหาสภาพแวดล้อมไม่เหมาะ
สม รวมถึง การคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติต่างๆนานา
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โดยสรุป ทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานโดยผ่านกลไกของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส�ำคัญกับองค์ประกอบต่อไปนี้ เพราะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถท�ำด้วยตัวของมันเองได้ คือ
1. การท�ำความเข้าใจร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นในการมอง
ประเด็นแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้คำ� นิยามว่าแรงงานในเมือง
ไทยมีวิถีชีวิตเป็นอย่างไร ปัญหาที่ส�ำคัญเรื่องแรงงานในพื้นที่อยู่ตรงไหน ปัญหา
ต่างๆ มีสาเหตุและเงือ่ นไขจากอะไร ต้องวิเคราะห์ถงึ ภาพทีแ่ ท้จริง สร้างการเรียน
รู้ผ่านวิถีชีวิตและมุมมองของแรงงานในพื้นที่ จะท�ำให้มองเห็นปัญหาได้ชัดเจน
2. ต้องก�ำหนดวิสยั ทัศน์ ตัง้ เป้าหมายร่วมกัน สร้างอนาคตของแรงงาน
ในท้องถิ่นว่าจะพัฒนาไปในทางไหน โดยเฉพาะทางเลือกไหนที่จะก้าวเข้าไปได้
หรือทางเลือกเพื่อเสริมเปลี่ยนวิถีอาชีพใหม่ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. การสร้างแผนงาน ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านวิธี
คิด การประสานทรัพยากรต่างๆ พูดง่ายๆ คือ การรู้ตัว รู้เขา รู้เรา ก็ต้องรู้ตัวเอง
ด้วยและต้องต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่ใช่แค่มีงบประมาณแล้วจบ แต่วัฒนธรรม
ประสบการณ์ การเรียนรู้ต่างๆก็ส�ำคัญ สุดท้ายสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ “การกระจา
ยอ�ำนาจ” ท้องถิ่นจะช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาต่างๆ เพราะท้องถิ่นจะ
รู้ต้นตอของปัญหา ตรงกับที่ว่าไม่มีใครรู้ปัญหาได้เท่ากับตัวท้องถิ่นเอง

ผศ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องการปกครองท้องถิ่นยุคใหม่กับแรงงาน เรื่องนี้มีความยากอยู่
4 ประเด็นคือ
1. เรือ่ งความเข้าใจของท้องถิน่ ชุดใหม่เป็นอย่างไร เพราะการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเน้นหนักไปในเชิงโครงสร้าง เน้นในเชิงของการเข้าสู่ต�ำแหน่ง
เน้นไปในเรือ่ งของการเมือง จะท�ำให้เชือ่ มโยงกับคน แรงงานและสวัสดิการสังคม
อย่างไร นี่คือโจทย์ข้อที่หนึ่ง
2. เรื่ อ งความเฉื่ อ ยของระบบราชการ ซึ่ ง รวมถึ ง ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
วัฒนธรรมการรวมศูนย์การปกครอง การที่จะต่อรองเพื่อปลดล็อคเรื่องการรวม
ศูนย์ ต้องข้ามพ้นจากการเมืองการเลือกตั้งไปสู่เรื่องของคนในท้องถิ่นจัดการ
ตนเอง
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3. เรื่ อ งพรมแดนความรู ้ ใ นด้ า นกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ท้ อ งถิ่ น
เกีย่ วข้องกับแรงงาน เกีย่ วข้องกับสวัสดิการ สิง่ ทีเ่ ป็นอุปสรรคใหญ่มากๆคือ เมือ่
ไปเชือ่ มโยงกับวัฒนธรรมรวมศูนย์และความไม่มปี ระสิทธิภาพของระบบราชการ
ท�ำให้ข้อกฎหมายที่มีอยู่ถูกใช้เป็นตัวล็อค กล่าวคือ ถ้าอยากจะท�ำก็มีช่องให้
ตีความว่าท�ำได้ แต่ถ้าไม่อยากท�ำก็อ้างว่ามีข้อห้าม เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่
หากจะเข้าไปท�ำงาน ภาครัฐต้องคลายล็อคตรงนีอ้ อกมาให้ได้ หากต้องการขยาย
พืน้ ทีอ่ อก ต้องเอาตัวกฎหมายระเบียบต่างๆมาคลีใ่ ห้เห็นว่าจุดทีร่ าชการให้ทำ� ได้
คือจุดไหน ต้องใช้พลังข้อความรู้ทางกฎหมายอีกชุดหนึ่งเข้ามาแทน
4. เรือ่ งแรงงานนอกระบบ สถานการณ์แรงงานปัจจุบนั รวมถึงท้องถิน่
ล้วนได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมระดับโลกและมีพลวัต
ตลอดเวลา ความยากในเรื่องนี้คือ ขณะที่เราตีกรอบคุยเรื่องนี้อยู่ สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่นเปลี่ยนไปแล้ว เพราะฉะนั้นต้องคาด
การณ์วา่ อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร และจะออกแบบระบบท้องถิน่ ยุคใหม่กบั
สวัสดิการสังคมอย่างไรให้ถูกต้องสอดคล้องกับทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ในที่นี้จะพูดถึง 3 ประเด็นใหญ่ๆ คือ
(1) การประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
(2) จุดเปลี่ยนที่ส�ำคัญที่จะเข้าถึงปัญหาได้ มันควรจะเป็นจุดที่จะน�ำไป
สูก่ ารค่อยๆ เปลีย่ นระบบ แน่นอนว่าเราจะเปลีย่ นระบบใหญ่ทเี ดียวไม่ได้ เพราะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก แต่มีจุดไหนบ้างที่เป็นจุดร่วมกัน
(3) ข้อเสนอต่อเวทีทจี่ ะมีการพูดคุยต่อว่าเราจะเอาประเด็นไหนขึน้ มาถก
เถียงกันได้บ้าง
ส�ำหรับเรือ่ งแรก คือ การประเมินสถานการณ์ อันดับแรกคือเวลาพูดถึง
เรือ่ งท้องถิน่ กับแรงงาน ไม่คอ่ ยมีงานการศึกษาเรือ่ งนีอ้ ยูส่ กั เท่าไหร่ เราพูดถึงท้อง
ถิ่นก็จะเน้นหนักในเรื่องการเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง ทุจริตไม่ทุจริตต่างๆ
ในขณะที่เมื่อพูดถึงเรื่องแรงงาน ก็พูดว่าแรงงานในระบบจะรวมตัวเป็นสหภาพ
หรือไม่เป็นสหภาพ ข้อจ�ำกัดด้านกฎหมายเป็นอย่างไร และในยุคหลังก็เริ่มมี
ประเด็นแรงงานนอกระบบมากขึน้ ความรูช้ ดุ แรงงานนอกระบบเป็นเรือ่ งใหญ่ แต่
เป็นเรื่องที่พูดกันน้อย เพราะฉะนั้นการที่เราจะโยงเรื่องของท้องถิ่นที่เข้าใจไปอีก
ทางหนึง่ กับเรือ่ งของแรงงานทีเ่ ข้าใจไปอีกทางหนึง่ เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่คอ่ ยมีใครพูดถึง
มากเท่าไหร่ เมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นท้องถิ่นกับสวัสดิการสังคม มีคนเริ่มท�ำ
กันอยูบ่ า้ ง เช่นกองทุนทีท่ ำ� ในภาคใต้ อันนีก้ เ็ ป็นความคิดของท้องถิน่ ทีร่ เิ ริม่ พัฒนา
งานสวัสดิการทางสังคมขึ้นมา แต่ยังไม่ได้ไปถึงขั้นที่จะมาดูแลเรื่องของแรงงาน
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หรือวิธีการจัดการระบบสวัสดิการที่จะท�ำให้กับผู้ใช้แรงงาน ในระดับปฏิบัติการ
ก็มีการพูดถึงการจัดสวัสดิการรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านที่ชาว
บ้านท�ำกันเอง และต่อมารัฐบาลก็น�ำไปท�ำเป็นนโยบาย นี่คือความสัมพันธ์
ระหว่างท้องถิ่นกับเรื่องแรงงาน ท้องถิ่นกับเรื่องสวัสดิการ
นีเ่ ป็นโจทย์วา่ จะท�ำอย่างไรให้สองเรือ่ งนีเ้ ชือ่ มโยงเข้าใกล้กนั มากขึน้ และ
ต้องการ “ฐานความรูท้ างวิชาการ” ถ้าท�ำขึน้ มาได้จะเป็นจุดเปลีย่ นส�ำคัญ เพราะ
งานวิชาการตรงนี้คือตัวเลขที่จะให้ค�ำตอบกับทางท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ
ว่าการลงทุนในระดับสวัสดิการสังคมขนาดเล็กเป็นการลงทุนไม่มากและได้
ผลตอบแทนค่อนข้างสูง คิดเป็นตัวเลขจ�ำนวนเงินเท่าไหร่ แต่ที่ผ่านมาเรา
ยังไม่มีข้อมูลเช่นนี้ จึงยังไม่เกิดผล เพราะฝ่ายตัดสินใจก�ำหนดนโยบายต้องดีด
ลูกคิดค�ำนวณว่าระยะยาวจะเป็นอย่างไร
ตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงความไม่สามารถอยู่รอดได้ของกองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญราชการหรือกองทุนประกันสังคม ซึง่ เป็นสัญญาณให้เราเข้ามาเตรียมตัว
ให้ท้องถิ่น เพราะเมื่อระบบที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับได้ เราจะเตรียมระบบใหม่
อย่างไร อย่างไรก็ตาม ยังพูดถึงเรื่องนี้กันค่อนข้างน้อย เห็นว่ามีสาเหตุมาจาก
ความผิดพลาดของนโยบายการกระจายอ�ำนาจการปกครอง และความผิดพลาด
ของนโยบายทางด้านแรงงาน เพราะการออกแบบนโยบาย กฎหมาย รวมทั้ง
กระทรวงแรงงาน และระบบประกันสังคมต่างๆ เป็นการออกส�ำหรับแรงงานใน
ระบบทั้งสิ้น ในขณะที่การจ้างงานปัจจุบันเป็นการจ้างงานแบบนอกระบบเป็น
ส่วนใหญ่ นั่นคือ แรงงานประมาณ 30% เป็นแรงงานในระบบ อีก 70% เป็น
แรงงานนอกระบบ แต่กฎหมายแรงงานคุ้มครองเฉพาะแรงงานในระบบเท่านั้น
ส่วนแรงงานนอกระบบ กฎหมายแรงงานพยายามผลักออกไปให้ดนิ้ รนหาเอาเอง
ในด้านสวัสดิการก็เหมือนกัน มีการดูแลเฉพาะบางกลุ่ม คือ คนที่อยู่ในระบบ
ราชการ แม้แต่พนักงานปัจจุบันก็ยังต้องไปอยู่ในระบบอื่น ส่วนเกษตรกรแทบ
ไม่มีอะไรเลย เพราะเป็นแรงงานนอกระบบ แต่แรงงานนอกระบบก็พยายาม
เปิดช่องของระบบประกันสังคมหรือกองทุนเงินออมต่างๆ แต่ก็เพิ่งเริ่มได้ไม่กี่ปี
ความผิดพลาดอีกอย่างหนึ่ง คือปัจจุบัน เราจะเห็นการเติบโตอย่าง
รวดเร็วของประกันสุขภาพและการประกันต่างๆ ของเอกชน น่าสงสัยว่านี่เป็น
นโยบายทีจ่ งใจหรือเปล่า ทีจ่ ะไม่มกี ารสร้างระบบสวัสดิการทีร่ ฐั เป็นผูด้ แู ล แต่ให้
เป็นเรือ่ งทีจ่ ะอยูใ่ นการดูแลของธุรกิจการเงินเอกชน ปัจจุบนั การประกันทัง้ หลาย
อยู่ในสถาบันการเงินของภาคเอกชนหมด นี่คือประเด็นที่ต้องมาวิเคราะห์ ถ้า
ต้องการที่จะให้ท้องถิน่ มาดูแลการสร้างระบบสวัสดิการ ต้องมาทบทวนนโยบาย
ด้านนี้ด้วยหรือเปล่า เพราะในระบบทุนเสรีแบบนี้ ถ้าไปตรวจดูดีๆมีทุนข้ามชาติ
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ที่มาลงทุนในระบบนี้จ�ำนวนมาก นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องต่อรองว่าสัดส่วน
กีเ่ ปอร์เซ็นต์ของการประกันของคนในชาติตอ้ งกลับไปยังท้องถิน่ อันนีอ้ าจจะเป็น
เรื่องของการต่อรองได้ในเชิงนโยบาย เพื่อจะท�ำให้เกิดการปรับระบบและลงไป
ถึงการเข้าสู่ AEC เพราะว่าแรงงานนอกระบบปัจจุบันมีส่วนหนึ่งที่เป็นแรงงาน
ข้ามชาติค่อนข้างมาก ถ้าพูดถึงแรงงานข้ามชาติกับการประกันสังคม ให้คิดใน
ระดับอาเซียนด้วย
ประเด็นต่อมาคือเรือ่ งของการขาดการศึกษา ขาดระบบข้อมูล ส่วนใหญ่
เมื่อพูดถึงนโยบายใดๆก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เราประจักษ์และหันกลับมาถามคือข้อมูล
ที่เรามีอยู่เชื่อถือได้หรือไม่ เพราะข้อมูลที่เรามีอยู่นั้นจะน�ำไปสู่การตอบโจทย์ได้
หลายอย่าง น�ำไปสู่การวางแผน น�ำไปสู่การตัดสินใจ น�ำไปสู่การค�ำนวณหลายๆ
อย่างมากมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ แต่เรายังขาดข้อมูลตรงนี้ เช่น มีค�ำถาม
ว่าปัจจุบันมีแรงงานนอกระบบจ�ำนวนเท่าไหร่ อยู่ตรงไหนบ้าง ประเด็นนี้มีส่วน
ท�ำให้เห็นว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะขยับล�ำบาก ในเชิงที่จะบอกว่าระบบใหม่ที่
ออกแบบมาควรจะเป็นอย่างไร
ประเด็นต่อมา ปัญหาที่ท�ำให้ประเด็นนี้ค่อนข้างถูกพูดถึงน้อย คือการ
ถูกท�ำให้เป็นประเด็นทางการเมือง ที่ผ่านมาเวลาแรงงานทั้งในและนอกระบบ
ไปยื่นข้อเสนอกับรัฐบาลจะมีการพูดว่าเป็นนโยบายของพรรคเก่า อย่าเพิ่งท�ำ
กระบวนการทีท่ ำ� ให้เรือ่ งนีเ้ ป็นประเด็นต่อรองทางการเมืองเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้
เรื่องนี้ไม่ไปถึงไหน รวมถึงประเด็นเรื่องการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่นด้วย ตรงนี้
ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่จะท�ำอย่างไรให้ประเด็นนี้มีมิติที่เป็นเรื่องของทางการ
เมืองน้อยลง แต่เป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ให้แก่ชาวบ้านได้มากขึ้น นอกจากนี้
ยังมีประเด็นทางการเมืองระหว่างหน่วยงาน คือ กระทรวงแรงงานก็อยากดูแล
แรงงานให้อยู่ในสังกัด กระทรวงมหาดไทยก็อยากดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ถ้าจะให้กระทรวงมหาดไทยมาดูแลเรื่องแรงงาน ก็เป็นปัญหาระหว่าง
หน่วยงาน รวมถึงเป็นผลประโยชน์ของกลุ่มงานวิชาชีพด้วย นายจ้างก็ไม่อยาก
ให้เรื่องนี้ถูกผลักดัน ทางแรงงานเองก็มองเฉพาะแรงงานในระบบที่ใช้ระบบ
ประกันสังคมแต่ไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาเกี่ยว ในแง่ของวิชาการเองก็มีการเล่น
การเมืองเหมือนกัน รวมถึงนักพัฒนา นี่เป็นสิ่งที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่พัฒนามาถึง
จุดนี้ หรือถ้าพูดในภาษาวัยรุ่น คือ เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง ประเด็นต่างๆ ตรงนี้เรา
จะรื้อยังไง นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา
การเคลื่อนไหวในท้องถิ่นหลายอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2540 ที่เกิดวิกฤต
เศรษฐกิจ ท้องถิ่นกลายเป็นหมอนรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่รองรับ
แรงงานที่กลับสู่บ้านในท้องถิ่น ตรงจุดนี้น่าจะใช้เป็นจุดที่น�ำเข้าสู่ปัญหาได้ คือ
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ภาพท้องถิ่นท�ำหน้าที่เป็นหมอนรองรับเมื่อแรงงานถูกเลิกจ้าง และภาพแรงงาน
ที่ท�ำงานในเมืองแบ่งเงินส่วนหนึ่งส่งกลับไปช่วยครอบครัวที่อยู่ในท้องถิ่น สภาพ
นีเ้ ป็นนัยยะส�ำคัญทีน่ า่ สนใจว่าท้องถิน่ สนับสนุนเมืองมาโดยตลอด เพียงแต่ไม่มี
ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเชิงประจักษ์ให้เห็น เพราะฉะนั้นหากต้องการยกบทบาทของ
ท้องถิ่นต้องเน้นเรื่องนี้ ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2540 ท้องถิ่นเองพูดถึงเรื่องของการ
กระจายอ�ำนาจตาม พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
มีการก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าต้อง จัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นเท่าไร ต้อง
กระจายในเรือ่ งใดบ้าง แต่ปรากฏว่าเราไปเน้นในเชิงโครงสร้าง โดยลดทอนเนือ้ หา
และคุณภาพลง นีเ่ ป็นจุดทีอ่ าจจะขอให้ทอ้ งถิน่ มาท�ำเรือ่ งสวัสดิการ แต่ในปัจจุบนั
ท้องถิ่นก็ขยับเคลื่อนไหวล�ำบาก ด้วยปัญหาที่ก�ำลังเผชิญอยู่
ในส่วนของแรงงาน มีการแยกส่วนของแรงงาน คือแรงงานทีม่ อี ยูล่ า้ เต็มที
คนที่อยู่ในแรงงานในระบบกับแรงงานนอกระบบไม่มีโอกาสได้มาเจอกัน ฝั่ง
แรงงานในระบบเองก็อยู่ในโครงสร้างที่ถูกคุมสถานการณ์ไว้เบ็ดเสร็จโดยฝ่าย
นายจ้าง แต่มีกฎหมายคุ้มครองอยู่ แต่ก็ไม่ได้ตอบโจทย์ของความเป็นอยู่ของ
แรงงานให้ดขี นึ้ เท่าไร ปัญหาด้านแรงงานคือจะเปลีย่ นจากโครงสร้างเดิมเดิมไป
สูส่ ภาพของความเข้าใจเรือ่ งแรงงานใหม่ยงั ไง ปัจจุบนั มีความพยายามโดยเปลีย่ น
จากค�ำว่า “แรงงาน” เป็น “คนท�ำงาน” ใครก็ตามที่ท�ำงานควรต้องมีสวัสดิการใน
การคุม้ ครองดูแล ไม่เฉพาะกับผูใ้ ช้แรงงานเท่านัน้ เป็นความพยายามขยายกรอบ
คิดออกไปสูก่ ารคุม้ ครองและสวัสดิการของทุกคนทีท่ ำ� งาน นีค่ อื สิง่ หนึง่ ทีต่ อ้ งการ
การเคลื่อนไหวทางสังคมขนานใหญ่ เพื่อที่จะท�ำให้เป็นประเด็นที่ต้องพูดถึง
มากขึ้น
อีกประเด็น คือ แรงงานเป็นประเด็นร่วมประการหนึง่ ของท้องถิน่ ปัจจุบนั
เพราะท้องถิ่นเป็นที่พักอาศัยของแรงงาน ทั้งแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและ
แรงงานข้ามชาติ เช่นกรณีของนิคมอุตสาหกรรมล�ำพูน ปกติท้องถิ่นมีรายได้คือ
ภาษีจากนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งในพื้นที่ ส่วนชุมชนท้องถิ่นรอบนอกนิคมฯ ไม่ได้
รับภาษี แต่เป็นที่พักอาศัยของแรงงาน และต้องดูแลคนเหล่านี้ รวมทั้งปัญหา
ต่างๆ เช่น มลภาวะ ท�ำให้ทัศนคติของท้องถิ่นรอบนอกมองแรงงานเหล่านี้
ในทางลบ
ส่วนปัญหาด้านงบประมาณภาครัฐทีไ่ ม่มาดูแลท้องถิน่ ตรงนี้ โจทย์ใหญ่
อยูท่ ไี่ ม่มใี ครไปชีใ้ ห้เห็นว่าการทีโ่ รงงานมาตัง้ ในภูมภิ าคหรือพืน้ ทีใ่ ดใดก็ตาม
แล้วมีการจ้างงานนอกระบบ คือกระบวนการผลักต้นทุนทางสังคมมาให้กบั
ชุมชน โดยแรงงานนอกระบบเป็นคนแบกรับต้นทุนต่างๆ นี่คือกระบวนการของ
นายจ้างในการสร้างแรงงานนอกระบบขึ้นมา เพราะถ้าเป็นแรงงานในระบบ
นายจ้างต้องจ่ายค่าสวัสดิการและค่าอื่นๆ รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้าน
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อาชีวอนามัย สถานการณ์เช่นนี้ท�ำให้ท้องถิ่นกลายเป็นชุมชนที่มีโรงงาน แต่
โรงงานนัน้ เป็นบ้านเรือนด้วย ปัจจุบนั แม้เราจะมีกฎหมายคุม้ ครองการรับงานไป
ท�ำที่บ้าน แต่กฎหมายยังไม่เริ่มใช้บังคับ กระทรวงแรงงานก็ยังไม่ได้ท�ำงานใน
ชุมชน เมือ่ เปรียบเทียบกฎหมายนีก้ บั ของต่างประเทศ มีหลายเรือ่ งทีต่ รงกันข้าม
เช่น ในต่างประเทศไม่อนุญาตให้น�ำงานบางประเภทออกไปท�ำในชุมชน และ
เหตุผลที่เขาอนุญาตให้น�ำงานไปท�ำที่บ้านได้ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของนายจ้าง
แต่เพือ่ ผลประโยชน์ของลูกจ้าง เช่น ลูกจ้างบางคนต้องดูแลคนทีบ่ า้ นไม่สามารถ
ไปท�ำงานเต็มเวลาในโรงงานได้ จึงอนุญาตให้เอางานบางประเภทไปท�ำทีบ่ า้ นได้
และมีมาตรการในการตรวจสอบแรงงานอย่างเข้มข้น ซึ่งแตกต่างจากบ้านเรา
บ้านเราสามารถน�ำงานอะไรก็ได้ที่เป็นปัญหาในโรงงานมาท�ำข้างนอก เช่น ถัก
แหอวน ประกอบพลาสติก ซึง่ มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม การจ้างงานก็จา้ งแบบ
รายชิ้น ถ้าท�ำไม่เสร็จต้องให้ลูกหลานมาช่วย หรือถ้าไม่เสร็จก็จะถูกปรับ สภาพ
แบบนี้ตรงกันข้ามกับของต่างประเทศ และควรแก้ไข
เรื่องสวัสดิการสังคม ปัจจุบันบางกลุม่ ตระหนักถึงปัญหาและข้อจ�ำกัดที่
มี การขยายให้แรงงานนอกระบบเข้าไปร่วมอยูด่ ว้ ยจะท�ำให้มฐี านจ�ำนวนคนเป็นก
ลุ่มใหญ่ขึ้น นี่อาจจะเป็นข้อเสนอหนึ่งในการหาทางออกให้แก่ระบบที่มีอยู่
ระบบสวัสดิการที่มีอยู่เป็นระบบที่โตมาจากการลองผิดลองถูก บังเอิญ
ว่าท�ำแล้วประสบความส�ำเร็จก็ถกู หยิบขึน้ มาตามระบบทีร่ าชการนิยมกัน แต่เนือ้
แท้ของราชการไม่ได้อยู่ที่การตั้งกองทุนแล้วจบเท่านั้น แต่ต้องคิดถึงระบบใน
อนาคตต่อไปด้วย เพราะฉะนั้นระบบที่ท้องถิ่นเริ่มท�ำหรือกลุ่มต่างๆของท้องถิ่น
เริ่มขยับมันจะต่อยอดไปอย่างไร เรื่องนี้ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องช่วยกันออกแบบ
ต่อไป
ส�ำหรับข้อเสนอต่อเวทีนี้ มีดังนี้
การทีจ่ ะให้ทอ้ งถิน่ ลุกขึน้ มาจัดการเรือ่ งนีไ้ ด้นนั้ หัวใจส�ำคัญทีต่ อ้ งพูดถึง
คือ เรือ่ งท้องถิน่ จัดการตนเอง ในการผลักดันให้ทอ้ งถิน่ จัดการตนเอง ประเด็น
ที่ต้องไปท�ำงานเพิ่มมากขึ้นในส่วนของรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คือ หัวใจของ
การปกครองท้องถิน่ ไม่ได้อยูท่ กี่ ารปรับโครงสร้าง แต่หวั ใจของการปกครอง
ท้องถิน่ อยูท่ กี่ ารพัฒนาคน ทีผ่ า่ นมาเรามุง่ เน้นเรือ่ งการปกครอง คือท�ำอย่างไร
ให้คนในท้องถิ่นเชื่อฟังค�ำสั่ง ในอนาคต ต้องคิดถึงคนรุ่นใหม่ด้วย เพราะคนรุ่น
ใหม่อาจมีส�ำนึกท้องถิ่นและมีจินตนาการเรื่องสวัสดิการต่างจากคนรุ่นเก่า
ขณะทีแ่ รงงานในระบบมีสหภาพ แต่แรงงานนอกระบบไม่มกี ารส่งเสริม
การรวมกลุม่ ต่างคนต่างดิน้ รน ต่างคนต่างอยู่ ท�ำอย่างไรให้แรงงานนอกระบบ
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ในท้องถิ่นมีการรวมกลุ่มกัน จะได้เกิดเวทีการพูดคุย และน�ำไปสู่การสร้าง
ระบบที่รองรับได้
ควรมีการปฏิรปู ประกันสังคม โดยจะต้องปรับให้มคี วามครอบคลุม เป็น
องค์กรที่มีอิสระ บูรณาการเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ และโปร่งใส
ในระบบเศรษฐกิจทีค่ อ่ นข้างลืน่ ไหลและยืดหยุน่ จะสร้างสวัสดิการสังคม
แบบไหนที่จะดูแลทุกคนได้ นี่เป็นโจทย์ใหญ่ในวันข้างหน้า ถ้าเสนอดีๆ เรื่อง
สวัสดิการสังคมในท้องถิน่ อาจจะเป็นจุดเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญ คือจะเป็นตัวเชือ่ ม
ให้เกิดความปรองดองได้อย่างกรณีที่ดอยสะเก็ด ถ้าท�ำให้เกิดกรอบแนวคิดและ
ด�ำเนินการได้ก็จะพลิกสถานการณ์จากการขูดรีดแรงงานเป็นการพัฒนาระบบ
ดูแลคุณภาพชีวติ แรงงาน ท้องถิน่ ทีใ่ ช้กรอบแนวคิดนีก้ จ็ ะท�ำงานได้สอดคล้องกับ
สภาพของท้องถิน่ ทีเ่ ปลีย่ นไป คือ กลายเป็นสถานประกอบการ กลายเป็นโรงงาน
ทางการเกษตรไปแล้ว เพราะฉะนั้นท้องถิ่นต้องปรับบทบาทให้สัมพันธ์กับ
สถานการณ์ยคุ ใหม่ คือต้องมีระบบทีจ่ ะเข้ามาดูแลตรงนี้ เหล่านีจ้ ะช่วยตอบโจทย์
ว่าอนาคตต่อไปของประเทศไทยจะเดินไปอย่างไร ตรงนี้จะเป็นข้อเสนอต่อการ
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กไ็ ด้ เพราะรัฐธรรมนูญไม่ใช่เป็นเรือ่ งของการเมืองอย่าง
เดียว แต่เป็นเรื่องของการดูแลสวัสดิการของประชาชนด้วย

ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การจ้างงานในช่วงหลังมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก มีการผลิตนอกระบบ
มากขึน้ เกิดการจ้างงานนอกรูปแบบ รวมทัง้ ฟรีแลนซ์ เมือ่ ก่อน ถ้าเราศึกษาเรือ่ ง
แรงงานก็จะเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะคนงานอยูใ่ นโรงงานอุตสาหกรรม
แต่ในความเป็นจริงแล้วจะพบว่าเราท�ำงานอยู่ที่บ้านหรือบางทีก็ท�ำงานอยู่
ร้านกาแฟ อย่างที่เขาเรียกเชียงใหม่ว่าเป็นเมืองฟรีแลนซ์ มีคนท�ำงานดีไซน์
กราฟฟิก จ�ำนวนมากเต็มไปหมด กระจายอยู่ตามร้านกาแฟในเชียงใหม่ ปรากฎ
การณ์ตรงนีเ้ ป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ราต้องท�ำความเข้าใจอย่างมาก คนงานไม่ใช่
แค่ อ ยู ่ ใ นโรงงานอุ ต สาหกรรม ผมเคยคุ ย กั บ อาจารย์ อ ภิ ช าติ ซึ่ ง เป็ น นั ก
เศรษฐศาสตร์ ได้ยกตัวเลขมาว่าผลิตภาพของสังคมในปีหนึ่งเราผลิตได้น้อยลง
เมื่อถามว่าได้รวมแรงงานที่อยู่นอกการจ้างงานปกติไหม อาจารย์บอกว่าไม่รวม
ผมถามว่าถ้าไม่รวม แล้วจะแสดงว่ามันลดลงได้อย่างไร เขาตอบว่าไม่รู้จะวัด
ผลิตภาพของแรงงานนอกระบบได้อย่างไร นั่นหมายความว่าคนทุกคนท�ำงาน
หนักแต่อยู่ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งอาจไม่ใช่การจ้างงานผ่านระบบเงินเดือน
หรือโรงงานอุตสาหกรรมหรือส�ำนักงานอย่างเดียว
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นั่นหมายความว่าแนวโน้มของการท�ำงานจะไม่ได้อยู่ในเวลาและ
สถานที่แบบเดิม เราไม่ได้ท�ำงาน 8 ชั่วโมงในโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนเดิม
เราอาจจะท�ำงานมากกว่านัน้ เราอาจจะได้รายได้มาจากจ�ำนวนชิน้ งาน ไม่ใช่จาก
ชัว่ โมงการท�ำงาน เพราะฉะนัน้ ชัว่ โมงการท�ำงานอาจไม่ใช่เงือ่ นไขทีจ่ ำ� กัดชีวติ ของ
เรา ดังนั้นเวลาการท�ำงานก็จะยืดหยุ่นไปด้วย สถานที่ท�ำงานก็ยืดหยุ่น แรงงาน
ไม่ได้อยูใ่ นโรงงานอย่างเดียว แม้วา่ เราอยูใ่ นโรงงาน แต่ตอนเย็นเราอาจจะไปเปิด
ท้ายขายของอีกเพื่อให้มีรายได้มากขึ้น หรือแรงงานผู้หญิงอาจจะไปรับจ้าง
ท�ำความสะอาด หรือรับดูแลเด็กหลังเลิกงานจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ดังนัน้
เวลาและสถานที่ท�ำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งหลายท่านก็พูดว่าเราจะมี
หลังพิงไหม ภาคเกษตรภาคชนบทจะเป็นที่รองรับ หรือช่วยเหลือแรงงานภาค
อุตสาหกรรมได้ไหม
4 ข้อ

มีตัวอย่างงานของอาจารย์จามรีที่ศึกษาชนบทไทย จะขอหยิบยกมาพูด

1. ภาคเกษตรปัจจุบันใช้แรงงานรับจ้าง เพราะความเป็นเจ้าของที่ดินมี
การกระจุกตัวมากขึน้ เกษตรกรทีม่ ที ดี่ นิ เองส่วนใหญ่จะมีทดี่ นิ ขนาดเล็กซึง่ ไม่ได้
ใช้ผลิตเพือ่ การค้า แต่ทำ� เพือ่ ใช้กนิ กันในครัวเรือน เช่น ปลูกข้าว ปลูกผัก เป็นต้น
เพราะฉะนัน้ รายได้สว่ นใหญ่ของคนทีอ่ ยูใ่ นภาคเกษตรมาจากการขายแรงงานให้
กับนายทุนเกษตรในท้องถิน่ ซึง่ มีทดี่ นิ ขนาดใหญ่ ส่วนแหล่งรายได้ทสี่ องได้มาจาก
ลูกหลานทีไ่ ปท�ำงานรับจ้าง หรืองานภาคบริการในโรงงานหรือในเมือง ดังนัน้ เวลา
พูดถึงว่าเราอยู่ในสังคมอะไร ค�ำตอบคือเราอยู่ในสังคมอุตสาหกรรมซึ่งคน
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานรับจ้างไม่ใช่เกษตรกร แม้ว่าเรายังมีภาคเกษตรกรรม แต่
คนที่อยู่ในภาคเกษตรจ�ำนวนมากเป็นเพียงแรงงานรับจ้างในภาคเกษตร ซึ่งน่า
จะมีถงึ ร้อยละ 30 ของแรงงานทัง้ หมด ไม่รวู้ า่ เราจะไปจัดตัง้ กลุม่ เหล่านีไ้ ด้อย่างไร
ยังไม่มีรูปแบบที่พูดถึงกัน
ฉะนั้นถ้าแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในเมืองตกงาน เขาจะมีหลัง
พิงที่อยู่ในชนบทหรือไม่ สรุปจากข้อมูลที่มี คือไม่มี เขาต้องต่อสู้ที่จะอยู่ในเมือง
ต่อ เพราะไม่มอี ะไรทีจ่ ะมารองรับแล้ว หรือพูดง่ายๆคือหลังชนฝา เพราะไม่มที ดี่ นิ
แล้ว อีกส่วนหนึ่งคือต่อให้งานมีความหลากหลาย แต่งานทั้งหมดอยู่ในระบบ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึง่ เราต้องต่อสู้ ถ้าต้องการจะมีชวี ติ ทีด่ ี ต้องสูใ้ นเมือง
ไม่ใช่กลับไปที่ชนบท เพราะมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้
2. เวลาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าหลังพิงของคนงานหรือคนทั่วไป ประเด็นนี้มี
ความส�ำคัญมากต่ออ�ำนาจการต่อรอง เพราะอ�ำนาจการต่อรองของแรงงานจะ
มาจากการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง ส่วนที่ส�ำคัญอีกประการคือการมีหลังพิง
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หรือการที่คนงานสามารถเอาตัวรอดได้หลังจากที่เขาออกจากงานหรือต้องต่อสู้
กับนายทุน คนงานไม่ได้มีต้นทุนพอที่จะยื้อสู้คดีกับนายจ้าง ดังนั้นสุดท้ายแล้ว
คนงานยอมเสียเปรียบโดยยอมรับเงินเท่าทีน่ ายจ้างจ่ายให้และไม่ตอ่ สูท้ างคดีตอ่
ท�ำอย่างไรจึงจะท�ำให้คนงานมีอ�ำนาจต่อรองมากขึ้นผ่านการที่เขารู้สึกมีความ
มั่นคงในชีวิต แม้ว่าเขาจะออกจากงานหรือโดนบีบให้ออกจากงานแล้วเขายังสู้
ต่อได้ สิง่ เหล่านีเ้ ราเรียกว่าสวัสดิการสังคม หรืออะไรก็ตามแต่ทคี่ นงานจะใช้เป็น
หลังพิงให้ตวั เขาได้ เพราะเขาไม่สามารถกลับไปทีช่ มุ ชน เพือ่ ใช้บา้ นหรือครอบครัว
เป็นหลังพิงได้ เพราะทุกคนในบ้านต่างเป็นแรงงานรับจ้างทั้งสิ้น ไม่สามารถไป
ท�ำงานในภาคเกษตรหรือเป็นเจ้าของที่ดินได้
เวลาที่เราพูดถึงหลังพิงมันครอบคลุมทั้งชีวิตของคนงาน ทั้งในเรื่องของ
การผลิตและการผลิตซ�้ำด้วย การผลิตซ�้ำคือการเลี้ยงดูลูก การรักษาพยาบาล
เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงความมั่นคงในชีวิตซึ่งจะเป็นฐานของการเพิ่มอ�ำนาจการ
ต่อรอง หมายถึงเราต้องสร้างให้คนงานมีความมั่นคงในชีวิตเรื่องการผลิตคือ
การมีงานมีรายได้ และความมั่นคงเรื่องการผลิตซ�้ำ คือ มีบริการเลี้ยงดูลูก
จากการศึกษาทีผ่ า่ นมา แรงงานทีม่ อี ายุ มีครอบครัวและมีลกู ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมหรือร่วมกิจกรรมของสหภาพฯได้ ส่วนใหญ่มีแต่แรงงานที่เป็นวัย
รุน่ ทีเ่ พิง่ เข้ามาท�ำงานใหม่ เพราะคนทีม่ คี รอบครัวต้องไปดูแลลูก ไปช่วยครอบครัว
ท�ำงาน นัน่ หมายความว่าคนเหล่านีไ้ ม่มหี ลังพิงและต้องท�ำงานหลายอย่าง เพราะ
การมีรายได้ทไี่ ม่แน่นอน ไม่มนั่ คง รายได้นอ้ ยและไม่มสี วัสดิการทางสังคม ท�ำให้
จ�ำเป็นต้องหารายได้เพิม่ ขึน้ ไม่มเี วลาทีจ่ ะมาท�ำกิจกรรมสหภาพแรงงาน ในการ
ต่อสู้เรื่องสิทธิต่างๆของคนงานจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าหลังพิง
อาจจะเป็นเรื่องสวัสดิการสังคมหรือเป็นเรื่องกฎหมายอื่น เช่น พ.ร.บ. การชุมนุม
สาธารณะ 2558 ที่เพิ่งออกมาและท�ำให้เราไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้
กฎหมายนี้ท�ำให้ต้นทุนชีวิตที่ท�ำมาทั้งหมดเสียไป ดังนั้น เมื่อเราพูดถึงเรื่องสิทธิ
ของคนงาน การส่งเสริมการต่อสูข้ องคนงานจ�ำเป็นต้องพูดถึงสิง่ ทีเ่ รียกว่าหลังพิง
หรือหลักประกันบางอย่างในชีวิต ที่ท�ำให้เขาสามารถยืนสู้ได้ในระยะยาว ซึ่งจะ
สามารถแก้ไขปัญหาได้
3. ในรอบหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลทุกรัฐบาล ภายใต้ลัทธิเสรีนิยมใหม่
พยายามท�ำลายสวัสดิการทางสังคมทุกวิถีทาง ไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่เกิดขึ้น
ทัว่ โลก โดยการแปรรูปกิจการสาธารณะ เช่น เก็บค่าเล่าเรียนเพิม่ ขึน้ เป็นเท่าตัว
นักศึกษากูเ้ งิน กยศ. ต้องแบกรับหนีต้ งั้ แต่ยงั เรียนไม่จบ เป็นต้น นีค่ อื การท�ำลาย
หลังพิงของคนธรรมดาในสังคม เราไม่มีสวัสดิการอะไรเลยที่เป็นต้นทุนที่จะ
เริ่มต้นชีวิตเพื่อที่จะด�ำเนินต่อไปได้ เพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องชนชั้นและ
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การข้ามชั้น เพราะมันเป็นเรื่องเพ้อฝัน เมื่อเราพูดถึงประชาธิปไตย หมายถึง
ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจซึ่งเพิ่มอ�ำนาจต่อรองให้คนโดยจะไม่พูดถึงสังคมที่
เป็นอยู่ไม่ได้ อันนี้อาจไกลไป แต่อาจจะพูดถึงว่าท�ำอย่างไรให้ทุกคนมีอ�ำนาจ
ต่อรองได้เท่ากันหรือเพิ่มขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งตอนนี้แรงงานเป็น
กลุ่มที่มีอ�ำนาจการต่อรองต�่ำ
องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ โมเดลทีว่ า่ ด้วยการจัดการชุมชนท้องถิน่ การ
สร้างองค์กรในชุมชนกับการสร้างองค์กรในสถานที่ท�ำงาน คิดว่าองค์กรที่อยู่ใน
สถานประกอบการเริม่ มีขอ้ จ�ำกัดมากขึน้ ถูกตัง้ ค�ำถามมาก แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าไม่ควรจะมี คือมีปัญหาเยอะ เพราะเป็นการสู้เพื่อให้ได้ค่าแรง ค่าจ้างขั้นต�่ำ
เพื่อให้ได้สวัสดิการในโรงงาน สภาพการจ้างงาน แต่มันไม่ได้ครอบคลุมคนอีก
มหาศาลที่ท�ำงานอยู่นอกโรงงานอุตสาหกรรม เป็นไปได้ไหมที่จะประสานเรื่อง
ชุมชนเข้ามากับที่ท�ำงาน คือจะขยายออกไปมากกว่าคนที่อยู่ในภาคการผลิตที่
เป็นทางการได้อย่างไร ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องคิด เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าขบวนการแรงงาน
ในประเทศไทยไม่เคยพูด เมือ่ หลายปีทแี่ ล้วมีขอ้ เสนอหนึง่ ทีข่ บวนการแรงงานพูด
ตลอด คือให้มีการเลือกตั้งในพื้นที่ที่ท�ำงาน ท�ำงานที่ไหนให้เลือกตั้งในท้องถิ่น
นั้น ไม่ใช่ต้องย้ายทะเบียนมา เพราะเมื่อคนงานท�ำงานที่ไหน เขาก็คือคนที่จะได้
รับผลประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรืองบประมาณทีจ่ ดั สรรลงมาในพืน้ ที่
นั้น เป็นไปได้ไหมที่เราจะสู้เรื่องนี้ ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นตัวแทน
หรือเป็นกลไกปกป้องหรือขยายผลประโยชน์ของคนงาน เป็นไปได้ไหมทีจ่ ะสูเ้ รือ่ ง
“สิทธิการเลือกตั้งในพื้นที่ที่ท�ำงาน” โดยที่ไม่ต้องย้ายทะเบียนบ้าน ถ้าเป็น
ไปได้ควรคิดให้เชื่อมโยงกับเรื่องนี้ เพราะการที่เราไปเลือกตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้
ชีวิต ไม่ได้ท�ำการท�ำผลิต มันไม่สอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตย
สุดท้ายนีเ้ ราต้องไม่หลงทาง คือ ไม่มองว่าการเปลีย่ นแปลงของการผลิต
และรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลาย คือการที่เราไม่ได้เป็นชนชั้นแรงงาน เพ
ราะจริงๆแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำ� ให้มีชนชั้นแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล
แต่รปู แบบการจ้างงานหลากหลาย เพราะทุนมีความยืดหยุน่ ในการจัดหาคนงาน
เพราะฉะนัน้ การแก้ไขจะอยูใ่ นโรงงานอย่างเดียวไม่ได้ สหภาพแรงงานอย่างเดียว
ไม่เข้มแข็งพอส�ำหรับการต่อสู้เรื่องนี้ เราจะสู้ยังไงเมื่อแรงงานข้ามชาติยังได้รับ
เงินค่าจ้างวันละ 150 บาท หรือเรามีการจ้างเหมาค่าแรงอยู่ในโรงงานเดียวกัน
เวลาพูดถึงอาเซียนไม่ได้พูดถึงเลยว่าคนงานจะมีมาตรฐานค่าแรงอันเดียวกัน
เป็นไปได้ไหมที่อาเซียนจะมีค่าแรงอัตราเดียวกัน ซึ่งจะแก้ไขปัญหาการขูดรีด
แรงงานข้ามชาติ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในของแรงงานเองได้ ตอนนี้
สหภาพแรงงานบางแห่งยังรังเกียจแรงงานข้ามชาติเพราะเห็นว่ามาแย่งงานของ
ตน ถ้าจะพูดถึงการต่อสูเ้ รือ่ งนี้ ต้องคิดถึงตัวแบบใหม่ทกี่ า้ วไปให้ไกลกว่าตัวแบบ
สหภาพแรงงานที่อยู่ในโรงงาน
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ภาคผนวก

โครงการสัมมนา
แรงงานในบริบทท้องถิ่น–แนวทางในการพัฒนา?

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558
ณ ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคมและมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท(FES)
ความเป็นมา
เชียงใหม่และล�ำพูน เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและตลาดแรงงานขนาดใหญ่ของภาค
เหนือ จึงเป็นที่รวมของผู้ใช้แรงงานจ�ำนวนมาก ทั้ง
แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ ท�ำงานอยูท่ งั้ ในระบบ
และนอกระบบ แรงงานเหล่านี้เป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่น แต่ประสบปัญหานานาประการ โดย
เฉพาะผูใ้ ช้แรงงานทีท่ ำ� งานในสถานประกอบการขนาด
เล็กและแรงงานข้ามชาติ มีจ�ำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึง
สิทธิพื้นฐานที่ส�ำคัญและกฎหมายรับรองสิทธิไว้แล้ว
เช่น ความปลอดภัยในการท�ำงาน ค่าจ้าง เวลาท�ำงาน
และการประกันสังคม ส่วนแรงงานนอกระบบยังขาด
กฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงาน ขณะที่มักมีปัญหาว่า
มีงานท�ำไม่แน่นอน ได้รับค่าตอบแทนต�่ำ ขาดความ
มั่นคงทางสังคม เป็นต้น คุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน
จึงเป็นประเด็นส�ำคัญของท้องถิ่น
กลไกส�ำคัญทีเ่ ป็นเครือ่ งมือในการดูแลติดตาม
ให้ผู้ใช้แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่มีอยู่
รวมทัง้ ช่วยขับเคลือ่ นการพัฒนากฎหมายให้ดยี งิ่ ขึน้ คือ
การรวมกลุ่มของผู้ใช้แรงงาน หรือสหภาพแรงงาน แต่
ในบริบทประเทศไทย การรวมกลุม่ เป็นสหภาพแรงงาน
ท�ำได้ยากมาก ในพื้นที่เชียงใหม่และล�ำพูนก็เช่นกัน
ผูใ้ ช้แรงงานส่วนหนึง่ ได้พยายามจัดตัง้ สหภาพแรงงาน
แล้ว แต่องค์กรดังกล่าวไม่สามารถเติบโตจนเข้มแข็ง

และท�ำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนผู้ใช้แรงงานใน
ท้องถิ่นได้
จากสภาพดังกล่าวในพื้นที่ คณะผู้จัดเห็นว่า
เป็นความท้าทายของท้องถิ่นที่น่าจะร่วมกันวิเคราะห์
และคิดค้นหาค�ำตอบว่า ท�ำอย่างไรจึงจะท�ำให้กลไกที่
มี อ ยู ่ แ ล้ ว สามารถท� ำ หน้ า ที่ ดู แ ลคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ ใ ช้
แรงงานได้อย่างมีประสิทธิผล ควรใช้แนวคิดใหม่และ
สร้างกลไกใหม่ๆมาท�ำหน้าที่นี้หรือไม่อย่างไร และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีบทบาทใน
เรื่องนี้ให้มากขึ้นได้อย่างไร
วัตถุประสงค์
เพื่ อ ประเมิ น สถานการณ์ แ ละปั ญ หาของ
แรงงานกลุ่มต่างๆในพื้นที่ การท�ำหน้าที่ของกลไกที่มี
อยู่ รวมทั้งแนวทางในการปรับปรุง
เพื่อน�ำเสนอแนวคิดและกลไกทางเลือกใหม่ๆ
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวติ ของผูใ้ ช้แรงงานทุกกลุม่ ใน
ท้องถิ่น รวมทั้งวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยว
กับความเป็นไปได้ของแนวคิดและทางเลือกดังกล่าว
เพือ่ ระดมความคิดเกีย่ วกับแนวทางการท�ำงาน
ในอนาคต และส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการ
ท�ำงาน
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ก�ำหนดการ
08.30-09.00
09.00-09.15

ลงทะเบียน
กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์
ดร. เสาวลักษณ์ ชายทวีป
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคมและมนุษย์ ม. แม่โจ้
อาจารย์ นันทมน คงเจริญ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ม. เชียงใหม่
คุณสตีเน่อ คลัพเพอร์ ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท

09.15-09.45

ช่วงที่ 1 บรรยายพิเศษ –แรงงานในบริบทสังคมไทย
รศ. ดร. วรวิทย์ เจริญเลิศ นักวิชาการอาวุโสด้านเศรษฐศาสตร์และแรงงาน
พักอาหารว่าง

09.45-10.00
10.00-11.30

11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-14.15

ช่วงที่ 2 การข้ามชั้นและสถานการณ์แรงงานยุคใหม่ในเชียงใหม่- ล�ำพูน
ผศ. ดร. เสาวลักษณ์ ชายทวีป มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คุณเกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร นักศึกษาปริญญาเอก
คุณสุชาติ ตระกูลหูทิพย์ มูลนิธิ MAP
คุณกรรณิกา ใจเพียร ตัวแทนแรงงานในระบบ
ด�ำเนินรายการโดย คุณชัยพงษ์ ส�ำเนียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อภิปรายทั่วไป
อาหารกลางวัน

14.15-14.45

ช่วงที่ 3 การปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่กับแรงงานและสวัสดิการสังคม
ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผศ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณช�ำนาญ จันทร์เรือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คุณนันทน์นภัส กล่อมแก้ว ตัวแทนแรงงานนอกระบบ
ด�ำเนินรายการโดย ดร.บังอร ศิริสัญญลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อภิปรายทั่วไป

14.45-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00

ช่วงที่ 4 กลุ่มย่อย- ทิศทางในอนาคต
น�ำเสนอและอภิปรายทั่วไป
สรุปและปิดการสัมมนา
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