
วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕

ขบวนการกรรมกรและสหภาพแรงงานในฝรั่งเศส
จากอดีตถึงปัจจุบัน*

จินตนา  ด�ารงค์เลิศ
ราชบัณฑิต ส�านักศิลปกรรม 

ราชบัณฑิตยสถาน

บทคัดย่อ
  ตัง้แต่สมยัโบราณ สงัคมมทีศันคตดิหูมิน่แรงงานมาอย่างต่อเนือ่ง จนกระทัง่ครสิต์ศตวรรษ

ที ่๑๘ วอลแตร์ (Voltaire) ได้เขยีนไว้ใน Candide ว่าการท�างานท�าให้มนษุย์หลดุพ้นจากความเบือ่ 

ความชัว่ และความยากจน ส่วนรโูซ (Rousseau) กล่าวว่าการท�างานเป็นหน้าทีข่องมนษุย์ ต่อมาใน

ครสิต์ศตวรรษที ่๑๙ อาแลก็ซอ็งดร์ เดอ ลาบอร์ด (Alexandre de Laborde) เขยีนไว้ในหนงัสอืของ

เขาว่าแรงงานเป็นผู้สร้างทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่ง ตลอดจนเป็นแหล่งก�าเนิดของอุตสาหกรรม

  การก่อตั้งสหภาพแรงงานของกรรมกรในประเทศฝรัง่เศสเกดิขึน้เมือ่ ค.ศ. ๑๘๓๙ (พ.ศ. 

๒๓๘๒) ในรปูของการรวมกลุม่ของสหกรณ์โดยยงัคงมกีฎหมายห้ามการรวมกลุม่ทางอาชพี ใน ค.ศ. 

๑๘๗๑ (พ.ศ. ๒๔๑๔) รฐับาลฝรัง่เศสได้ด�าเนนิการปราบปรามการรวมตวัของกลุม่อาชพีอย่างรนุแรง 

จนกระทัง่ใน ค.ศ. ๑๘๙๕ (พ.ศ. ๒๔๓๘) จงึมกีารตัง้สหภาพแรงงานเซเฌเต (C.G.T. : Confédéra-

tion générale du travail) ขึ้น สหภาพแรงงานอื่น ๆ ที่ส�าคัญ เช่น เซเอฟเดเต (C.F.D.T. : Con-

fédération francaise démocratique du travail) และแอฟโอ (Force ouvrière) สหภาพแรงงาน

ของประเทศฝรั่งเศสได้รับการศึกษาจากรัฐในรูปของการศึกษาและการอบรม แต่ละสหภาพมีสิ่งตี

พิมพ์ของสหภาพเอง เช่น นิตยสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน จุลสาร หนังสือพิมพ์ ตลอดจน

แผ่นปลิว ส่วนรูปแบบการต่อสู้ของสหภาพแรงงานที่ส�าคัญมี ๒ แนวทาง ได้แก่ การนัดหยุดงาน 

และการเจรจา
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บทน�า
  กรรมกรหรอืผูใ้ช้แรงงาน เป็นกลุม่บคุคลทีม่บีทบาทส�าคญัทางเศรษฐกจิระดบัชาตใินฐานะผูผ้ลติ 
การก่อตั้งสหภาพแรงงานมีความยุ่งยากซับซ้อน ระหว่างปี ค.ศ. 1๘๗1 ถึง ค.ศ. 1๙๓๖ (พ.ศ. ๒414-
๒4๗๙) เป็นช่วงเวลาทีก่ารต่อสูแ้ละการรวมตวักนัของกรรมกรฝรัง่เศส ประสบทัง้ความส�าเรจ็และความล้ม
เหลว ผูใ้ช้แรงงานในแต่ละประเทศต่างด�าเนนิการและต่อสูอ้ย่างเป็นเอกเทศ ขาดการประสานงานและการ
ผนึกก�าลัง ซึ่งท�าให้องค์กรสหภาพแรงงานสากลอยู่ในสภาพอ่อนแอ ตราบจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ ๒ ความเคลื่อนไหวของผู้ใช้แรงงานจึงเริ่มมีแนวโน้มเป็นกลุ่มก้อนมากยิ่งขึ้น อ�านาจเผด็จการฟาสซิสต์
ในช่วงสงครามได้เป็นปฏิปักษ์ปราบปรามผู้ใช้แรงงานอย่างรุนแรง และก่อให้เกิดแนวคิดแบบสังคมนิยม
เรื่องการต่อสู้ทางชนชั้นในเวลาต่อมา การต่อสู้ของสหภาพแรงงานมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การปฏิวัติสังคม 
ซึ่งเป็นสิ่งที่จะประสบความส�าเร็จยากยิ่งนัก แต่อย่างไรก็ตาม บรรดาผู้น�ากรรมกรซึ่งเป็นแกนหลักในการ
ต่อสู้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกทั้งมวล ทั้งความสุขและความหวังของเหล่าผู้ใช้แรงงานได้เป็นอย่างดี 
เหตุการณ์เหล่านี้นับเป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งที่ส�าคัญของมนุษยชาติ

ความเป็นมาของแรงงาน
  ประวัติศาสตร์เรื่องแรงงานเป็นเรื่องของความขมขื่น ความทุกข์ยาก และการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรี 
และสทิธ ิเมือ่สบืค้นลกึลงไปในประวตัศิาสตร์ของมนษุยชาตกิจ็ะพบว่าเรือ่งของแรงงานมไิด้รบัการยกย่อง
เชิดชูแต่ประการใด  ซิเซโร (Cicero) เคยกล่าวว่า “แรงงาน” เป็น “กิจกรรมหรืองานที่หนัก” ในภาษา
เยอรมันโบราณนิยามค�า “แรงงาน” ว่าหมายถึง ความทุกข์ยาก ความโศกเศร้า ในภาษาสลาฟค�าว่า 
“แรงงาน” มคีวามหมายว่า “ทาส” ส่วนในภาษาฝรัง่เศสสมยักลางและครสิต์ศตวรรษที ่1๖ มคีวามหมายว่า 
“ที่ตั้งศพ” จะเห็นว่ารากศัพท์ค�าว่า “แรงงาน” มิได้ให้ความหมายที่น่ารื่นรมย์ใจ นอกจากนี้ถ้าค้นดูใน
เทพนิยายโบราณของกรีกละตินจะพบว่าไม่มีเทพเจ้าแห่งแรงงานสถิตอยู่ ณ ที่ใดเลย
  นักปราชญ์สมัยโบราณแสดงถึงทัศนคติด้านลบต่อแรงงาน เนื่องจากมีโลกทัศน์เจ้ายศเจ้าอย่าง
แบบขุนนาง นักปราชญ์ชาวกรีกสมัยโบราณเน้นความส�าคัญของสมาธิ ความรู้ที่เป็นอิสระและไม่เห็น
แก่ประโยชน์ส่วนตน พวกเขาคิดว่าการงานเป็นสิ่งที่ท�าให้เหน็ดเหนื่อยและท�าให้มนุษย์มีจิตใจมุ่งเอารัด 
เอาเปรียบและแข่งขันกัน ซึ่งอันที่จริงแล้วมนุษย์ควรที่จะอุทิศตนต่อบ้านเมืองและมิตรสหายมากกว่า 
ทศันคตด้ิานลบต่อแรงงานมไิด้มอียูเ่ฉพาะในหมูน่กัปราชญ์เท่านัน้ ในหมูอ่นารยชนเผ่าต่าง ๆ  สมยัโบราณ
กม็ทีศันคตดิหูมิน่แรงงานเช่นเดยีวกนั พวกอนารยชนเหล่านีพ้จิารณาว่าบรรดาช่างและบตุรเป็นประชากร
ชั้นต�่า (Lefranc, 1๙๗๒ : 14)
  ในยุคกลาง ปรากฏว่าแรงงานชาวนาซึ่งเคยมีอิสรภาพก่อนหน้านั้นถูกชนชั้นขุนนางลิดรอน
ความเป็นอิสระจนหมดสิ้น ชาวนายุคกลางกลับตกเป็นทาสทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ต่อมา
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เมื่อมีการปฏิรูปศาสนาคริสต์ ลูเธอร์ (Luther) กาลแว็ง (Calvin) ได้แสดงความเห็นที่ให้คุณค่าแก่แรงงาน 
มากขึ้น ในคริสต์ศตวรรษที่ 1๘ นักปราชญ์และนักเขียนมีทัศนคติที่ดีต่อแรงงาน ในวรรณกรรมเรื่อง 

Candide วอลแตร์ (Voltaire) กล่าวไว้ในบทที่ ๓๐ ว่า

  “การท�างานท�าให้เราหลุดพ้นจากสิ่งเลวร้าย ๓ ประการ อันได้แก่

  ความเบื่อ ความชั่ว และความยากจน”

  รูโซ (Rousseau) เสนอความคิดว่ามนุษย์จ�าเป็นต้องท�างาน การท�างานถือเป็นหน้าที่ของมนุษย์ 
รูโซวิเคราะห์ว่าช่างฝีมือมีความเป็นอิสระมากกว่าชาวนา เพราะชาวนาตกอยู่ในสภาพเป็นทาสที่ดิน จะ
เห็นว่าทัศนคติต่อแรงงานพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นตามล�าดับ ตราบจนขึ้นคริสต์ศตวรรษที่ 1๙ แรงงานได้
รับการยกย่องว่ามีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง ใน ค.ศ. 1๘1๘ (พ.ศ. ๒๓๖1) อาแล็กซ็องดร์ เดอ ลาบอร์ด 
(Alexandre de Laborde) เขียนไว้ในหนังสือ De l’esprit d’association dans tous les intérêts de la 

communauté	ว่ำ “แรงงานเป็นผู้สร้างทรัพย์สมบัติและความมั่งคั่งทั้งปวง” และ “เป็นแหล่งก�าเนิดของ
อุตสาหกรรม”

  ในช่วงทศวรรษ 1๘4๐ (ประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๓-๒๓๙๓) ความคดิแนวสงัคมนยิมทีแ่พร่หลายใน
หมู่ผู้ใช้แรงงานได้แก่

    ความจ�าเป็นในการท�างาน
    สิทธิในการท�างาน
    สิทธิประโยชน์จากแรงงาน
    สิทธิที่จะมีสภาพการท�างานอันพึงปรารถนา

  การปฏวิตัอิตุสาหกรรมก่อให้เกดิกรรมกรผูใ้ช้แรงงาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยที�าให้กรรมกร
ต้องปฏิบัติงานกับเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ในอดีตผู้ใช้แรงงานมีความรู้สึกกังวลและไม่พึงพอใจ
กับเครื่องจักรเครื่องยนต์ในโรงงาน เนื่องจากเห็นว่าสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคต่อสภาวะการมี
งานท�า และท�าให้พวกเขาต้องปรับสภาพการท�างานให้เข้ากับเครื่องจักรยนต์ต่าง ๆ ด้วย หลังการปฏิวัติ
ฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1๗๘๙ (พ.ศ. ๒๓๓๒) เกิดเหตุการณ์ต่อต้านการใช้เครื่องจักรยนต์ในโรงงานอยู่บ่อยครั้ง 
ตวัอย่างเช่นในขณะทีม่กีารบกุยดึคกุบสัตย์ีทีป่ารสี กเ็กดิการบกุท�าลายเครือ่งจกัรทอผ้าทีเ่มอืงรวง (Rouen) 

ในประเทศองักฤษกรรมกรถอืปืนบกุเข้าเผาท�าลายเครือ่งจกัรตามโรงงานอตุสาหกรรม ประเดน็ทีน่่าสงัเกต
คอื ความเป็นปฏปัิกษ์ต่อเครือ่งจกัรอตุสาหกรรมเกดิขึน้ในกลุม่ชนชัน้ต่าง ๆ  ของสงัคม มไิด้จ�ากดัอยูเ่ฉพาะ
กับชนชั้นกรรมาชีพเท่านั้น การสร้างทางรถไฟในฝรั่งเศสก็ได้รับการต่อต้านท�าลายอย่างรุนแรง ใน ค.ศ. 
1๘4๘ (พ.ศ. ๒๓๙1) เส้นทางรถไฟระหว่างปารีสกับเมืองรวงถูกบุกรุกท�าลาย
  ฟูรีเย (Fourier) นักปรัชญาและนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส กล่าวว่า คนงานในโรงงาน
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อตุสาหกรรมมสีภาพการท�างานทีท่�าลายความเป็นคน เนือ่งจากคนงานต้องท�างานซ�า้ซากประดจุเครือ่งจกัร
ตลอดทั้งวัน  โมรีซ อัลวัก (Maurice Halbwachs) ได้ท�าการศึกษาปฏิกิริยาของกรรมกรในการท�างานได้
ข้อสรุปว่า การที่กรรมกรต้องเผชิญหน้าอยู่กับเครื่องจักรเป็นเวลานานท�าให้เขาต้องสูญเสียความเป็นคน
ของตนลงไปส่วนหนึ่ง (Lefranc, 1๙๗๒ : ๓๓) ซีมอน แว (Simone Weil) อดีตรัฐมนตรีหญิงของฝรั่งเศส
เล่าถึงประสบการณ์ของเธอที่เคยท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมว่า เธอรู้สึกอ้างว้างอย่างรุนแรงเมื่อเธอ
ต้องท�างานอยูห่น้าเครือ่งจกัรเป็นเวลานาน เธอกล่าวว่าสภาพการท�างานแบบนีเ้ป็น “สภาพความเป็นทาส 
ที่แม้แต่ความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็ไม่สามารถลบล้างไปได้” ใน ค.ศ. 1๙4๗ (พ.ศ. ๒4๙๐) 
แบร์นานอส (Bernanos) ตีพิมพ์หนังสือชื่อ La France contre les robots ชักชวนให้ตระหนักถึงภัยของ 
เครื่องจักรยนต์ซึ่งเปรียบเสมือนหุ่นยนต์ เขาวิจารณ์ว่าเครื่องจักรเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดคุ ้มทุน 
ประสิทธิภาพ และผลก�าไร ซึ่งล้วนแต่ท�าลายศักดิ์ศรีของความเป็นคนทั้งสิ้น
  อย่างไรกต็าม สงัคมแห่งการบรโิภคปัจจบุนันีแ้สดงให้เหน็ชยัชนะของเครือ่งจกัรเครือ่งยนต์โดย
สิ้นเชิง ความบันเทิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ รถยนต์ ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่อง
ของเครื่องยนต์กลไกทั้งนั้น สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการผลิต การขยายตลาด การคมนาคม
สื่อสาร ทุกวงจรของชีวิตมนุษย์ตัดไม่ขาดจากเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ทางจักรกล ในสภาพอารยธรรม
สมัยใหม่เช่นนี้ สหภาพแรงงานจ�าต้องมีบทบาทที่จะรักษาดุลยภาพระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักรกล

การก่อตั้งสหภาพแรงงานในประเทศฝรั่งเศส
  การก่อตั้งสหภาพแรงงานในประเทศฝรั่งเศสต้องเผชิญกับอุปสรรคนานัปการ ทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และกฎหมาย
  “สหภาพ” เป็นองค์กรซึ่งกลุ่มบุคคลมารวมตัวกันเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลที่มี
อาชพีเดยีวกนั ย่อมมจีดุประสงค์เพือ่พทิกัษ์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิของกลุม่อาชพีตน ในครสิต์ศตวรรษ
ที ่1๘ ในประเทศฝรัง่เศสมสี�านกังานสหภาพ (chambre syndicale) ซึง่เป็นการรวมกลุม่ของสหกรณ์ ส่วน
สหภาพแรงงานของกรรมกรนั้นเกิดขึ้นใน ค.ศ. 1๘๓๙ (พ.ศ. ๒๓๘๒) เมื่อประเทศฝรั่งเศสเร่งรัดพัฒนา
อตุสาหกรรมและเป็นช่วงเวลาทีแ่รงงานในฝรัง่เศสตกอยูใ่นสภาพทีย่ากแค้นเป็นอย่างมาก เป็นทีน่่าสงัเกต
ว่าการก่อตั้งสหภาพแรงงานในทุกประเทศที่มีเป้าหมายจะพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นเป็นไปด้วยความยาก
ล�าบาก รัฐบาลมักมีข้ออ้างว่าสหภาพแรงงานเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักการของประเทศที่ปกครองระบอบ
เสรีนิยมซึ่งจ�าเป็นต้องให้หลักประกันต่อเสรีภาพส่วนบุคคลในทางการเมืองและเศรษฐกิจ
  เสรีภาพส่วนบุคคลทางการเมืองเป็นหลักการตามปรัชญาของฌ็อง-ฌัก รูโซ (Jean-Jacques 

Rousseau) ตามแนวคิดดังกล่าว องค์กรกลางระหว่างรัฐบาลกับราษฎรไม่เป็นที่ยอมรับ เช่นเดียวกับหลัก
การที่ว่าผู้แทนซึ่งราษฎรเลือกตั้งมามิได้ท�างานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของราษฎรแต่อย่างใด หากแต่
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ท�างานเพื่อรับใช้ประเทศชาติ หลักการนี้มีส่วนผลักดันและจูงใจให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศส แต่ต่อมาหลัง
จากปฏวิัต ิบรรดาผู้แทนราษฎรจึงได้หนัไปให้ความส�าคญักบับทบาทการปกปอ้งผลประโยชนข์องทอ้งถิ่น
ซึ่งตนเป็นผู้แทนด้วย อย่างไรก็ตาม ตลอดคริสต์ศตวรรษที่ 1๙ องค์กรอันเป็นตัวแทนพิทักษ์ผลประโยชน์
ของกลุม่อาชพีในฝรัง่เศส กลบัได้รบัการกดีกนัและกดดนัอย่างสม�า่เสมอ เนือ่งจากรฐับาลเกรงการก่อความ
วุ่นวายจากเหล่ากรรมกร
  ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมเป็นอุปสรรคที่ส�าคัญกว่าแนวปรัชญาของรูโซ เมื่อเริ่มต้นคริสต์
ศตวรรษที่ 1๙ เกิดความคิดที่แพร่หลายในประเทศฝรั่งเศสว่าระบบเศรษฐกิจที่ดีที่สุด ได้แก่ ระบบที่ให้
เสรีภาพแก่บุคคลอย่างสมบูรณ์ในการเลือกประกอบกิจกรรมและท�าสัญญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับเสรีภาพใน 
การท�างานโดยตรง กฎหมายชาเปอ ลีเย (Chapelier) ซึ่งออกบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1๗๙1 
(พ.ศ. ๒๓๓4) ก�าหนดว่า กลุม่บคุคลในทกุสาขาอาชพีห้ามก่อตัง้สหภาพ ห้ามแต่งตัง้ประธานหรอืเลขาธกิาร
สหภาพ ห้ามออกกฎระเบยีบใด ๆ  โดยอ้างว่าเพือ่จดุประสงค์ในการพทิกัษ์ผลประโยชน์ของกลุม่อาชพีตน  
ในแง่ปฏิบัติปรากฏว่ากฎหมายชาเปอลีเยใช้บังคับต่อลูกจ้างอย่างเข้มงวดมากกว่าใช้บังคับต่อนายจ้าง 
ตวัอย่างเช่น ยงัคงมสีมาคมการค้า (chambres de commerce) อยูห่ลายแห่งซึง่เป็นสมาคมของพวกนายจ้าง 
แท้ที่จริงแล้วแนวความคิดเรื่องเสรีภาพในการประกอบอาชีพนั้นเป็นเพียงแค่อุดมคติ ถ้าพิจารณาความ
สัมพันธ์และอ�านาจต่อรองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแล้ว จะเห็นว่านายจ้างที่สูญเสียลูกจ้างจะเสียรายได้
ของตนไปเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และเป็นรายได้เพียงส่วนหนึ่ง แต่ลูกจ้างที่ตกงานจะสูญเสียราย
ได้ทั้งหมดซึ่งเป็นค่ายังชีพของตนและครอบครัว ด้วยเหตุ นี้เจ้าของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กับกรรมกร
จึงมีอ�านาจการต่อรองที่แตกต่างกันมาก ถึงแม้ว่าโดยหลักการจะมีเสรีภาพในการประกอบกิจกรรมเสมอ
ภาคกันก็ตาม ข้อเท็จจริงดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าพื้นฐานปัญหาเรื่องสหภาพเป็นประเด็นปัญหาของกรรมกร 
(Reynaud, 1๙๖๖: 1๐)
  อย่างไรก็ดี การละเมิดกฎหมายชาเปอลีเยมีอยู่ค่อนข้างกว้างขวาง มีการรวมตัวของกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ  อย่างไม่เป็นทางการ โดยมจีดุประสงค์เพือ่ช่วยเหลอืกนัในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการประกอบอาชพีทัง้ฝ่าย
นายจ้างและลูกจ้าง ใน ค.ศ. 1๘๖4 (พ.ศ. ๒4๐๗) รัฐบาลฝรั่งเศสจึงออกกฎหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อปราบ
ปรามการรวมตวัดงักล่าวของกลุม่อาชพี กรรมกรเป็นกลุม่อาชพีทีไ่ด้รบัผลกระทบจากนโยบายปราบปราม
อย่างรุนแรง ในขณะที่รัฐบาลถือว่าเป็นชัยชนะของตน ดังจะเห็นได้จากค�าแถลงของประธานาธิบดี ตีแย 
(Thiers) ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ค.ศ. 1๘๗1 (พ.ศ. ๒414) ว่า

  “เราได้บรรลจุดุประสงค์ของเราแล้ว บดันีค้วามมกีฎระเบยีบ ความยตุธิรรมและความเป็นอารยะ
ได้ประสบชัยชนะ”

  นอกจากนี้ประธานาธิบดีตีแยยังได้ส่งโทรเลขไปยังผู้ปกครองแคว้นต่าง ๆ ของฝรั่งเศสว่า 

  “ศพเกลือ่นพืน้ดนิทีด่นู่ากลวันีน้บัเป็นบทเรยีนอนัดต่ีอผูฝ่้าฝืนกฎหมาย” (Dolléans, ๑๙๖๗: 1๐) 
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  ช่วงหลังยุคคอมมูนในฝรั่งเศส (มีนาคม-พฤษภาคม ค.ศ. 1๘๗1/พ.ศ. ๒414) องค์กรของผู้ใช้
แรงงานอยูใ่นสภาวะระส�า่ระสายและถกูปราบปรามจนเกอืบสิน้ร่องรอย เมือ่วนัที ่14 มนีาคม ค.ศ. 1๘๗๒ 
(พ.ศ. ๒41๕) รฐัสภาฝรัง่เศสออกกฎหมายลงโทษนานปัการต่อผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัสหภาพแรงงานสากล เช่น 
การปรบั การจ�าคกุ การเพกิถอนสทิธต่ิาง ๆ  การภาคทณัฑ์ เป้าหมายหลกัของการออกกฎหมายครัง้นีไ้ด้แก่ 
การขัดขวางสมัยประชุมสหภาพแรงงานสากลครั้งที่ 1 โดยอ้างว่าเพื่อปกป้องชนชั้นกรรมาชีพมิให้หลงผิด
เข้าร่วมการนัดหยุดงานอันอาจน�าไปสู่การซ่องสุมซึ่งเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยภายในชาติ
  ความเข้มงวดและความรนุแรงในการปราบปรามจากรฐับาลหาได้ท�าให้กลุม่ผูใ้ช้แรงงานย่อท้อไม่ 
เมือ่วนัที ่๒๘ สงิหาคม ค.ศ. 1๘๗๒ (พ.ศ. ๒41๕) สมาคมผูใ้ช้แรงงานจ�านวน ๒๓ สมาคม ได้พยายามรวม
ตัวก่อตั้งสหภาพผู้ใช้แรงงาน (Union syndicale ouvrière) ขึ้น แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จ ทั้ง ๆ ที่สหภาพที่
จะก่อตัง้ขึน้นีม้จีดุประสงค์เกีย่วกบัการพฒันาอาชพี การฟ้ืนฟดู้านวตัถแุละจติใจของคนงาน โดยไม่มเีรือ่ง
การเมืองก็ตาม ใน ค.ศ. 1๘๗๓ (พ.ศ. ๒41๖) รัฐสภาปฏิเสธค�าขอร้องจากตอแล็ง (Tolain) ที่จะส่งคณะ
ผู้ใช้แรงงานไปร่วมงานนิทรรศการสากล (Exposition universelle) ณ กรุงเวียนนา ในปีถัดมาสหภาพผู้ใช้
แรงงานในอุตสาหกรรมเหล็กถูกสั่งยุบ
  ในตอนต้นสาธารณรัฐที่ ๓ กรรมกรที่ยังมีความหวาดกลัวที่จะรื้อฟื้นสหภาพแรงงานขึ้นมา
อีก ปัญหากรรมกรมิได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณา (Ibid : 1๓) จนกระทั่ง ค.ศ. 1๘๗๘ (พ.ศ. ๒4๒1) จึง
ปรากฏผู้น�ากรรมกรที่เข้มแข็งคือ ฌูล แกด (Jules Guesde) แกดพยายามสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างความ
เคลื่อนไหวของกรรมกรและพวกสังคมนิยมให้เข้มแข็งและเหนียวแน่น แต่ทว่าเมื่อเกิดความแตกแยกใน
พรรคสังคมนิยม องค์กรของผู้ใช้แรงงานก็พลอยแตกแยกไปด้วยเช่นกัน
  บคุคลส�าคญัอกีผูห้นึง่ในประวตัศิาสตร์แรงงานของฝรัง่เศส ได้แก่ พรดูง (Proudhon) เมือ่เริม่ยคุ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศฝรั่งเศส พรูดงได้หยิบยกปัญหาทางสภาพสังคมของผู้ใช้แรงงานขึ้นมา
อภิปราย เขาเชื่อว่าการให้เสรีภาพต่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ท�าให้ระบอบทุนนิยมล่มสลาย พรูดงกล่าวว่าการ
เปลีย่นแปลงผูป้กครองทางการเมอืงไม่สามารถเปลีย่นสภาพความยากไร้ของผูใ้ช้แรงงานได้ การเมอืงต้อง
สมัพนัธ์กบัสงัคมและเศรษฐกจิ ด้วยเหตนุีพ้รดูงจงึเน้นเรือ่งการรวมตวั และการประกนัสงัคมรปูแบบต่าง ๆ   
เช่น การให้เงินช่วยเหลือหรือเงินกู้ การให้การศึกษา การประกันการมีงานท�า การประกันคุณภาพและ
ราคาสินค้าที่ยุติธรรม การให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ ฯลฯ ทั้งนี้ผู้ใช้แรงงานจ�าเป็นต้องรับภาระ
จ่ายค่าประกันสังคมส่วนหนึ่งด้วย นอกจากนี้ พรูดงไม่เห็นด้วยกับการนัดหยุดงาน
  มากซ์ (Marx) ได้กล่าววพิากษ์วจิารณ์แนวคดิของพรดูงทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ต่อการนดัหยดุงาน มากซ์
เหน็ว่าการนดัหยดุงานเป็นอาวธุอนัพเิศษเพือ่ปกป้องผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกจิของชนชัน้ผูใ้ช้แรงงาน 
มากซ์อธิบายว่าในสนามการต่อสู้ทางเศรษฐกิจ  ผู้ใช้แรงงานไม่สามารถใช้เพียงมาตรการป้องกัน หากแต่
ต้องมีมาตรการเชิงรุกอีกด้วย นอกจากนี้ มากซ์ยังเสนอว่าสหภาพแรงงานจ�าเป็นต้องด�าเนินทางการเมือง
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ควบคู่ไปกับมาตรการด้านเศรษฐกิจ
  สหภาพแรงงานในฝรั่งเศส อาจแยกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
   1. กลุ่มพวกหัวรุนแรงและปฏิวัติ
   ๒. กลุ่มนิยมมากซ์ แกด และเลนิน (Lenin)

   ๓. กลุ่มปฏิรูป
   4. กลุ่มคริสเตียน

การก่อตั้งสหภาพเซเฌเต (C.G.T. : Confédération générale du travail)

  สหภาพแรงงานที่มีแนวความคิดรุนแรงหรือแนวปฏิวัติ (anarcho-syndicalisme หรือ 
syndicalisme révolutionnaire) มีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวด้านสหภาพแรงงานในฝรั่งเศสอย่างลึกซึ้ง
และกว้างขวาง แนวความคิดดังกล่าวแพร่ขยายไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษด้วย
  เมื่อสหภาพเซเฌเต (Confédération générale du travail) ได้ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1๘๙๕ 
(พ.ศ. ๒4๓๘) นั้น ฐานของสหภาพแรงงานในฝรั่งเศสอยู่ในสภาพที่แข็งแกร่งแล้ว ในช่วงทศวรรษแรก 
หลังการก่อตั้ง สหภาพเซเฌเตมิได้มีผลงานโดดเด่นแต่อย่างใด ใน ค.ศ. 1๙๐๖ (พ.ศ. ๒44๙) สหภาพ
ได้เสนอปฏิญญาแห่งอาเมียง (Charte d’Amiens) โดยเน้นการประสานระหว่างกิจกรรมในอาชีพและ
แนวความคิดปฏิวัติ กล่าวคือ ลูกจ้างอาจใช้แรงกดดันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนในเรื่องเงินเดือน 
ชั่วโมงท�างาน และสภาพการท�างาน และในขณะเดียวกันลูกจ้างต้องรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นเพื่อให้
เกิดผลทางการต่อสู้ ลูกจ้างย่อมมีสิทธิในผลผลิตของโรงงานเนื่องจากเป็นผู้ท�าการผลิต รัฐไม่มีอ�านาจเข้า
มาแทรกแซงในกิจการได้ อย่างไรก็ตาม สหภาพเซเฌเตในช่วงก่อน ค.ศ. 1๙14 (พ.ศ. ๒4๕๗) นั้น ขาด
ระเบยีบวนิยัในการด�าเนนิงานจงึไม่เฟ่ืองฟมูากนกั การบรหิารงานจ�ากดัอยูใ่นคนกลุม่น้อย และไม่พยายาม
ดงึให้สมาชกิเข้ามามส่ีวนร่วม สหภาพได้สร้างผูน้�ากรรมกรขึน้มาจ�านวนหนึง่ซึง่มคีวามรบัผดิชอบและความ
เสียสละ แต่ไม่ได้สร้างองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง
  เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลง สหภาพเซเฌเตอยู่ในสภาพที่แตกแยกกันมากทั้งด้าน
อุดมการณ์ แนวคิดเกี่ยวกับการด�าเนินงานของสหภาพ ตลอดจนการก�าหนดเป้าหมาย สมาชิกสหภาพ
ส่วนหนึ่งหันไปฝักใฝ่แนวคิดปฏิวัติในสหภาพรัสเซีย ส่วนผู้บริหารสหภาพก็มักถูกกล่าวหาว่าทรยศต่อ
อุดมการณ์ หลังการประชุมสามัญของสหภาพในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1๙๒1 (พ.ศ. ๒4๖4) สมาชิกส่วน
หนึ่งซึ่งเป็นส่วนน้อยจึงแยกตัวออกมาตั้งเป็นสหภาพเซเฌเตอูว์ (C.G.T.U. : Confédération générale du 

travail unitaire) ซึง่มแีนวคดิโน้มเอยีงไปทางอดุมการณ์คอมมวินสิต์ ผูน้�าของเซเฌเตอว์ู คอื เบอนวั ฟราชง  
(Benoît Frachon) สหภาพเซเฌเตอว์ูได้เข้าเป็นสมาชกิสหภาพแรงงานสากลแดง (Internationale syndicale 

rouge) ใน ค.ศ. 1๙๒๓ (พ.ศ. ๒4๖๖) สมาชิกจะอยู่ในเขตปารีส ลียง (Lyon) และมาร์แซย์ (Marseilles) 
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ส่วนสหภาพเซเฌเต มีสมาชิกอยู่ในแคว้นทางเหนือ เขตแม่น�้าลัวร์ (Loire) ตอนล่าง และแคว้นลา ฌีรงด์ 
(La Gironde) สมาชกิของสหภาพเซเฌเตมสีถานภาพเป็นข้าราชการอยูจ่�านวนไม่น้อยทเีดยีว นโยบายของ
เซเฌเตยงัคงยนืยนัไม่เกีย่วข้องกบักจิกรรมการเมอืง  เลอง ฌโูอ (Léon Jouhaux) ผูน้�าเซเฌเตได้กล่าวยนืยนั 
เมื่อ ค.ศ. 1๙1๘ (พ.ศ. ๒4๖1) ว่าสหภาพเซเฌเตเน้นเรื่องการพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงานเป็น
ส�าคญั ส่วนสหภาพเซเฌเตอว์ูมนีโยบายเน้นการเปลีย่นแปลงแนวปฏวิตัมิากกว่าการเจรจาเพือ่ผลประโยชน์
บางส่วน อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์แล้ว กล่าวได้ว่าสหภาพเซเฌเตอูว์ประสบผลส�าเร็จน้อยมาก
  ต่อมาเมื่อวันที่ 1๗ เมษายน ค.ศ. 1๙4๓ (พ.ศ. ๒4๘๖) สหภาพทั้งสองได้กลับมารวมกันใหม่
เป็นสหภาพรวมเซเฌเต (C.G.T. réunifiée) ตามข้อตกลงแปเรอ (Accordes du Perreux) สหภาพใหม่
นี้ได้เข้าร่วมกับองค์การฝรั่งเศสเสรี (La Résistance) เพื่อต่อต้านเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ 
การเปลี่ยนแปลงภายในสหภาพก็คือ สมาชิกที่มีแนวคิดแบบเซเฌเตอูว์ซึ่งนิยมคอมมิวนิสต์มีจ�านวนเพิ่ม
เป็นเสียงส่วนมากนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1๙4๖ (พ.ศ. ๒4๘๙) การมารวมตัวกันครั้งใหม่นี้ไม่มีความราบรื่น 
นัก เนื่องจากกระแสการเมืองระหว่างประเทศเข้าสู่ยุคสงครามเย็น  ใน ค.ศ. 1๙4๗ (พ.ศ. ๒4๙๐) พรรค
คอมมวินสิต์ในฝรัง่เศสกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านหลงัจากเข้าร่วมรฐับาลมาระยะหนึง่ ต่อมาในเดอืนเมษายน 
ค.ศ. 1๙4๘ (พ.ศ. ๒4๙1) กลุ่มหัวรุนแรงในเซเฌเตแยกตัวออกมาตั้งสหภาพใหม่ ใช้ชื่อตามกระแสความ
คิดของกลุ่มว่าเซเฌเต-แอฟโอ (C.G.T.-F.O. : Confédération générale du travail-Force ouvrière)

การก่อตั้งสหภาพเซแอฟเตเซ (C.F.T.C. : Confédération française des travailleurs chrétiens)

  การก่อตั้งสหภาพแรงงานคริสเตียนเป็นไปด้วยความยากล�าบาก ใน ค.ศ. 1๘๘๗ (พ.ศ. ๒4๓๐) 
มีการก่อตั้งสหภาพลูกจ้างด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม (Syndicat des employés du commerce et de 

I’industrie) ซึง่มสีมาชกิทีม่คีวามเคร่งครดัทางศาสนา การด�าเนนิงานของสหภาพพอจะประสบความส�าเรจ็
บ้างในตอนเหนือที่เมืองลียง และตามเมืองที่เคร่งครัดในนิกายคาทอลิก สิ่งที่จุดประกายให้ก�าเนิดสหภาพ
แนวนี้ ได้แก่ ความรู้สึกต่อต้านพฤติกรรมของสหภาพเซเฌเตซึ่งมีลักษณะเอนเอียงไปทางสังคมนิยมและ
ต่อต้านศาสนาคริสต์ สหภาพแนวคริสเตียนนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระผู้สอนศาสนาซึ่งมีบทบาทใน
การเสนอแนวความคดิเกีย่วกบัทศิทาง เป้าหมาย และการด�าเนนิงานของสหภาพ ด้วยเหตนุี ้กจิกรรมของ 
สหภาพแนวคริสเตียนจึงไม่นิยมความรุนแรง การด�าเนินงานของสหภาพแนวคริสเตียนพัฒนาไปอย่าง
เงียบ ๆ ไม่โดดเด่นเช่นสหภาพเซเฌเต ตราบจนกระทั่งเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1๙1๙ (พ.ศ. ๒4๖๒) จึง
ได้ก่อตั้งเป็นสหภาพแรงงานคริสเตียนฝรั่งเศสหรือเซแอฟเตเซ (C.F.T.C. : Confédération française des 

travailleurs chrétiens) ในช่วงเวลาเดยีวกนันีก้ม็กีารจดัตัง้สหภาพแรงงานครสิเตยีนสากล (Confédération 

internationale des syndicats chrétiens) ขึ้นมาด้วย
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕

  เนื่องจากสหภาพเซแอฟเตเซตั้งขึ้นตามหลักค�าสอนของศาสนาคาทอลิกและตามสาส์นของ
องค์สันตะปาปาเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1๘๙1 (พ.ศ. ๒4๓4) ในอันที่จะยอมรับการจัดตั้งองค์กรของ 
ผูใ้ช้แรงงาน แนวการด�าเนนิงานของสหภาพจงึเป็นไปในทางประนปีระนอมกบัทกุฝ่าย และไม่เหน็ด้วยกบั
แนวคิดเรื่องการต่อสู้ระหว่างชนชั้น ข้อบัญญัติข้อแรกของสหภาพระบุจุดประสงค์ที่จะพัฒนาบุคคลให้ได้
รับความเป็นธรรมในเรื่องปัจจัยด้านวัตถุ การศึกษา และศีลธรรม สภาพการผลิตในปัจจุบันซึ่งไม่สามารถ
บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าวได้ จ�าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อน�าไปสู่สภาพการใช้แรงงานที่ดีขึ้น และ
การแบ่งปันผลผลิตที่มีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ หลักการที่ส�าคัญของสหภาพเซแอฟเตเซจึงมีอยู่ 
๓ ประการ คือ 
    1. การตั้งคณะกรรมการร่วม
    ๒. การมีส่วนถือหุ้นของผู้ใช้แรงงาน
    ๓. การมีส่วนในผลก�าไรร่วมกัน
  สหภาพเซแอฟเตเซถือว่าการนัดหยุดงานเป็นมาตรการหนึ่งในการต่อสู้ แต่ไม่เห็นด้วยกับการ
นัดหยุดงานทั่วไป (grève générale)

จากเซแอฟเตเซ (C.F.T.C.) สู่เซแอฟเดเต (C.F.D.T.)

  ระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่๒ สหภาพแรงงานของฝรัง่เศสมกีารท�างานร่วมกนัอย่างเป็นน�า้หนึง่ใจ
เดยีวกนัเพือ่อสิรภาพของประเทศฝรัง่เศส ในเดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. 1๙4๐ (พ.ศ. ๒4๘๓) คณะกรรมการ
ศึกษาด้านเศรษฐกิจและสหภาพแรงงานได้ออกปฏิญญาประกาศต่อต้านรัฐบาลวีชี (Vichy) และเสนอ 
หลักการร่วมของสหภาพ ได้แก่ การต่อต้านระบอบทุนนิยม การยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 
ส่วนตน กล่าวคือ การวางระบอบเศรษฐกิจที่เน้นประโยชน์ของสังคมส่วนรวม การมีบทบาทของสหภาพ 
ในรัฐบาล การเคารพสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่แบ่งแยกผิว ศาสนา และความคิดเห็น เสรีภาพของสหภาพ 
และการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพ ความร่วมมือกับแรงงานสากล
  ใน ค.ศ. 1๙๓๘ (พ.ศ. ๒4๘1) ปอล วโีญ (Paul Vignaux) ได้เสนอความคดิแนวใหม่ไว้ในรายงาน
ของสถาบันการศึกษาและอบรมของสหภาพเซแอฟเตเซว่าเมื่อมีการจัดตั้งองค์กรพิทักษ์ผลประโยชน์ของ
กลุ่มอาชีพขึ้นมาแล้ว สมควรที่จะมีองค์กรกลางขึ้นมาดูแลเรื่องแรงงานอย่างถาวร เพื่อป้องกันมิให้กลุ่ม
อาชีพมุ่งประโยชน์ส่วนกลุ่มจนเกินไป และเพื่อป้องกันเหตุการณ์วุ่นวายจลาจลอันอาจเกิดขึ้นได้ ปอล 
วีโญเสนอว่า รัฐบาลเหมาะสมที่จะรับหน้าที่องค์กรกลางนี้โดยที่สมควรเป็นรัฐบาลประชาธิปไตย ซึ่งโดย
แนวคิดของรัฐบาลประชาธิปไตยย่อมสนับสนุนความเป็นอิสระของสหภาพแรงงาน ต่อมาในการประชุม
วาระพิเศษของสหภาพเซแอฟเตเซเมื่อวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ค.ศ. 1๙๖4 (พ.ศ. ๒๕๐๗) ที่ประชุม
จึงมีมติให้เปลี่ยนชื่อสหภาพเป็นเซแอฟเดเต (C.F.D.T. : Confédération française démocratique du  
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travail) แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีสมาชิกสหภาพเดิมอีกจ�านวนร้อยละ ๓๐ น�าโดยโซตี (Sauty) และ  
แตซีเย (Tessier) ที่ยังคงเห็นว่าควรอนุรักษ์แนวความคิดเดิมของเซแอฟเตเซไว้
  แนวความคดิของเซแอฟเดเตขยายขอบเขตกว้างขึน้ มไิด้จ�ากดัอยูเ่ฉพาะผูท้ีเ่ป็นครสิเตยีนเท่านัน้ 
แต่ขยายเป็นมนษุย์ทัง้มวล (personne humaine) ทีจ่ะต้องมสีทิธไิด้รบัสิง่ทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชพี หลกัการ
ด้านเศรษฐกิจของสหภาพเซแอฟเดเตเป็นหลักการแบบประชาธิปไตยของระบอบเศรษฐกิจ (démocratie 

économique) ซึง่ยดึการวางแผนแบบยดืหยุน่ องค์กรบรหิารอนัเป็นตวัแทนของสาธารณชนมอี�านาจในการ
ก�าหนดเป้าหมายทีจ่�าเป็นเพือ่ความกนิดอียูด่ขีองประชาชนและเพือ่ความมัน่คงของประเทศชาต ิการออก
กฎข้อบงัคบัย่อมกระท�าได้เพือ่ผลประโยชน์ของส่วนรวม ใน ค.ศ. 1๙๕๗ (พ.ศ. ๒๕๐๒) สหภาพเซแอฟเดเต  
ได้ก�าหนดแผนงานแบบประชาธปิไตยซึง่มแีนวคดิใกล้เคยีงกบัสหภาพแรงงานขององักฤษ แผนงานนีเ้ปิดให้
มกีารปฏริปูเชงิโครงสร้างได้โดยก�าหนดเป็นขัน้ตอน ประการส�าคญัทีส่ดุ ได้แก่ การปฏเิสธอ�านาจครอบง�า
ทางสังคมและเศรษฐกิจโดยระบอบทุนนิยมและเงินตรา แนวคิดที่ก�าหนดขึ้นนี้นับเป็นแนวคิดเชิงอุดมคติ
ของสหภาพแรงงาน เนื่องด้วยอุดมการณ์ประชาธิปไตยมิได้มีขอบเขตจ�ากัดอยู่ที่การด�าเนินงานภายใน
สหภาพ หากแต่ขยายเป้าหมายกว้างออกไปว่าสหภาพต้องมบีทบาทในการสถาปนาและพฒันาอดุมการณ์
ประชาธิปไตยในสังคมด้วย
  นับตั้งแต่การต่อสู้ในขบวนการฝรั่งเศสเสรีช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ สหภาพเซแอฟเดเตได้ขยาย
บทบาทและมภีาพลกัษณ์ดขีึน้เป็นล�าดบัจนนบัได้ว่าเป็นสหภาพแรงงานชัน้น�าของฝรัง่เศส สหภาพเซแอฟเดเต 
มภีารกจิทีส่�าคญัยิง่ยวดคอื การท�าให้อดุมการณ์ประชาธปิไตยทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม เป็นจรงิ
ขึ้นมาให้ได้

การด�าเนินงานของสหภาพ
  การด�าเนนิงานของสหภาพจะประสบความส�าเรจ็ด้วยดหีรอืไม่ ขึน้อยูก่บัองค์ประกอบ ๓ ประการ 
คือ 
   1. เงินสนับสนุนการด�าเนินงานของสหภาพ
   ๒. การสร้างแกนน�าที่มีความรู้ความสามารถ
   ๓. การท�าความเข้าใจต่อผู้สนับสนุนเกี่ยวกับนโยบายของสหภาพ

  ส่วนรูปแบบการต่อสู้ของสหภาพที่ส�าคัญมี ๒ แนวทาง ได้แก่
   1. การนัดหยุดงาน
   ๒. การเจรจา

  สหภาพแรงงานของประเทศฝรั่งเศสได้รับการช่วยเหลือจากรัฐในรูปของการศึกษาและการ
ฝึกอบรม สหภาพแรงงานของประเทศฝรั่งเศสไม่มีรายได้สนับสนุนจากภาคธุรกิจหรือสหกรณ์ดังเช่น
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สหภาพแรงงานของประเทศอิสราเอล พลังของสหภาพพิจารณาได้จากจ�านวนสมาชิกซึ่งจะเป็นผู้จ่ายเงิน
ค่าบ�ารุงสหภาพ รายได้อีกส่วนหนึ่งของสหภาพมาจากเงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลือทั่วไป
  ในส่วนการพฒันาความรูค้วามสามารถของสมาชกิสหภาพนัน้ รปูแบบทีน่ยิมใช้เป็นการฝึกอบรม
แบบเข้มและการดงูาน สหภาพเซเฌเตเน้นความส�าคญัของจ�านวนผูเ้ข้ารบัการอบรมให้มจี�านวนมากทีส่ดุ 
ส่วนสหภาพเซแอฟเดเตเน้นการสร้างแกนน�าจ�านวนจ�ากดัอย่างมคีณุภาพเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูอ้บรมสมาชกิ
อีกต่อหนึ่ง และนับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1๙๕๗ (พ.ศ. ๒๕๐๐) กระทรวงกิจการสังคมรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง
ในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ใช้แรงงาน
  สิ่งที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งในการด�าเนินงานของสหภาพคือ สิ่งตีพิมพ์ในรูปของแผ่นปลิว จุลสาร 
หนังสือเวียน นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ สิ่งตีพิมพ์เหล่านี้เป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดประชุม การ
ชุมนุม สาระความรู้ การเดินขบวน ตลอดจนการเผยแพร่ค�าขวัญในการต่อสู้ สิ่งตีพิมพ์จึงมีบทบาทส�าคัญ
ในการให้ข่าวสาร การศึกษา และการสร้างความเข้าใจกับสมาชิกของสหภาพ สิ่งตีพิมพ์ที่ส�าคัญของ
สหภาพแรงงานแต่ละสหภาพมีดังนี้

  1. สิ่งตีพิมพ์ของสหภาพเซแอฟเดเต (C.F.D.T.)

   1.1 Syndicalisme-Hebdo  นติยสารรายสปัดาห์ มสีาระเกีย่วกบัข่าวกจิกรรมของสหภาพ 
    การประชุมสัมมนา ความรู้ด้านกฎหมาย
   1.๒ Formation  นิตยสารรายเดือน เน้นการให้ข่าวสารและสาระความรู้
   1.๓ Syndicalisme  นิตยสารรายเดือน ให้ข่าวสารและความรู้

  ๒. สิ่งตีพิมพ์ของสหภาพเซเฌเต (C.G.T.)

   ๒.1 Le Peuple  นิตยสารรายปักษ์ ให้ข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและกิจกรรม
    ของสหภาพ
   ๒.๒ La Vie ouvrière  นิตยสารรายสัปดาห์ที่ได้รับความนิยมสูง
   ๒.๓ Antoinette  นิตยสารรายเดือน มีเนื้อหาเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรี

  ๓. สิ่งตีพิมพ์ของสหภาพเซเฌเต-แอฟโอ (C.G.T.-F.O.)

   ๓.1 Force ouvrière  นิตยสารรายสัปดาห์ ให้ข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและ 
    กิจกรรมของสหภาพ ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย 
    แรงงาน
   ๓.๒ Force ouvrière Information  จุลสารรายเดือน แจกจ่ายไปตามส�านักงานสาขา
    ของสหภาพ
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  เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง รัฐบาล สหภาพใช้มาตรการหลักในการต่อสู้ 
๒ แนวทาง คอื การนดัหยดุงาน และการเจรจา ทัง้นี ้แล้วแต่ความเหมาะของสถานการณ์ การนดัหยดุงาน 
มหีลายระดบั ขึน้อยูก่บัปรบิท แนวทาง และจดุประสงค์ของยทุธวธิกีารต่อสูข้องสหภาพ เมือ่พจิารณาการ
ด�าเนนิงานของสหภาพแรงงานตัง้แต่ ค.ศ. 1๙๘๐ เป็นต้นมา จะพบว่าสหภาพแรงงานในฝรัง่เศสใช้มาตรการ
นดัหยดุงานเมือ่ความขดัแย้งอยูใ่นระดบัสงู และการเจรจาไม่ประสบผลส�าเรจ็ตามประสงค์ การนดัหยดุงาน
ของผู้ใช้แรงงานมีผลกระทบต่อเศรษฐกิของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ด้วยเหตุนี้ สหภาพจ�าเป็นต้อง
พิจารณาใช้มาตรการนัดหยุดงานอย่างรอบคอบ พยามยามก�าหนดจ�านวนวันหยุดงานน้อยที่สุด เพราะ
ยิ่งหยุดงานนานวัน เศรษฐกิจของประเทศชาติก็ได้รับความเสียหายมากขึ้นเป็นเงาตามตัว โดยหลักการ
แล้ว สหภาพควรก�าหนดใช้วิธีนัดหยุดงานเป็นสัญลักษณ์เตือนให้ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้ใช้แรงงาน
เท่านั้น เมื่อศึกษาเปรียบเทียบจ�านวนวันนัดหยุดงานในประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอุตสาหกรรมอื่น ๆ  
แล้ว พบว่าระยะเวลาการนัดหยุดงานในประเทศฝรั่งเศสสั้นกว่า (Reynaud, 1๙๖๖ : ๖๕-๖๖)
  ในช่วง ค.ศ. 1๙๕๐-1๙๖๐ (พ.ศ. ๒4๙๓-๒๕๐๓) จ�านวนวนันดัหยดุงานของสหภาพแรงงานใน
ฝรั่งเศสโดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-๖ วัน เมื่อพิจารณาขอบเขตของการนัดหยุดงาน พบว่าการขยายขอบเขต
ของการนดัหยดุงานในฝรัง่เศสอยูใ่นระดบัใกล้เคยีงกบัประเทศอตุสาหกรรมอืน่ ๆ  เช่น สหรฐัอเมรกิาอติาลี 
นอกจากนี้ ความพร้อมเพรียงในการนัดหยุดงานในสหรัฐอเมริกาเป็นไปอย่างดียิ่ง เมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วม
การนัดหยุดงานในฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในอัตราร้อยละ ๓๐-๕๐ (Reynaud, 1๙๖๖ : 14๘)
  นบัตัง้แต่การตรากฎหมายชาเปอลเีย ใน ค.ศ. 1๗๙1 (พ.ศ. ๒๓๓4) มาจนถงึ ค.ศ. 1๘๖4 (พ.ศ. 
๒4๐๗) ในรัชสมัยพระเจ้านโปเลียนที่ ๓ การนัดหยุดงานเป็นสิ่งผิดกฎหมายฝรั่งเศส เมื่อกฎหมายที่ตรา
ออกรบัรองสทิธกิารนดัหยดุงานในรชัสมยัของพระเจ้านโปเลยีนที ่๓ มผีลบงัคบัใช้นัน้ ปรากฏว่ามข้ีอจ�ากดั
อยู่ ๒ ประการ กล่าวคือ ข้าราชการไม่มีสิทธินัดหยุดงาน และในทางกฎหมายให้ถือว่าการนัดหยุดงาน
เป็นการสิ้นสุดสัญญาการท�างาน จึงเห็นได้ว่ากฎหมายนี้มิได้สนับสนุนสิทธิในการนัดหยุดงาน ต่อมาเมื่อมี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1๙4๖ (พ.ศ. ๒4๘๙) จึงก�าหนดให้ข้าราชการมีสิทธิในการนัดหยุดงาน
เช่นเดียวกับผู้ใช้แรงงานภาคอื่น ๆ ในบทน�ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ เขียนไว้ว่า

  “บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะท�างานและสิทธิในการรับจ้างท�างาน บุคคลจะต้องไม่ถูกละเมิดสิทธิใน
การท�างานหรือรับจ้างท�างานด้วยสาเหตุเกี่ยวกับก�าเนิด ทัศนคติ หรือความเชื่อส่วนตน

  บคุคลสามารถปกป้องสทิธแิละผลประโยชน์ของตนโดยการเข้าร่วมกจิกรรมของสหภาพแรงงาน
หรือเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่ตนเลือกได้

  สิทธิในการนัดหยุดงานให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องดังกล่าว

  ผู้ใช้แรงงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่อง สภาพการท�างานและการด�าเนินงานของ
หน่วยงาน โดยผ่านทางผู้แทนแรงงานของตน”



14๕จนิตนา  ด�ารงค์เลศิ

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕

  ต่อมาบทน�าของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับ ค.ศ. ๑๙๕๘ (พ.ศ. ๒๕๐๑) ได้กล่าวย�า้หลักการ 
ข้างต้นว่า
  “ประชาชนฝรั่งเศสมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับเรื่องสิทธิมนุษยชน และหลักความเป็นไท 
แห่งชาติซึ่งได้ประกาศเมื่อ ค.ศ. ๑๗๘๙ (พ.ศ. ๒๓๓๒) และได้มีการกล่าวยืนยันและเพิ่มเติมในบทน�าของ
รัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๔๖ (พ.ศ. ๒๔๘๙)”

  ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ค.ศ. 1๙๖๓ ได้มีกฎหมายออกมาอีกหนึ่งฉบับก�าหนดว่า การ
นัดหยุดงานที่มีผลกระทบต่อสาธารณะจ�าเป็นต้องประกาศล่วงหน้า ๕ วัน ปรากฏว่าในเหตุการณ์จลาจล
เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1๙๖๘ (พ.ศ. ๒๕11) กลุ่มสหภาพแรงงานมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ โดยอ้าง
ว่ากฎหมายดังกล่าวล้าสมัย เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อสถานการณ์เป็นต่อ กลุ่มสหภาพแรงงานจะปฏิเสธการ
ประกาศนดัหยดุงานล่วงหน้า และในแง่สาธารณชนกม็ไิด้เคร่งครดัว่ากลุม่สหภาพรงงานจกัต้องด�าเนนิการ
เช่นนัน้ในทกุกรณ ีคงพงึพอใจว่าโดยหลกัการแล้ว สหภาพแรงงานสมควรปฏบิตัติามข้อก�าหนดในกฎหมาย
  ในการนัดหยุดงาน สหภาพแรงงานต่าง ๆ มีแนวคิดและแนวปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป  
สหภาพเซเฌเตให้ความส�าคัญกับการร่วมมือในการต่อสู้และความหมายของการนัดหยุดงานในเชิง
สัญลักษณ์ สหภาพเซแอฟเดเตเน้นเรื่องการกระจายการด�าเนินงานและหวังผลทางการเมือง อย่างไรก็ดี 
สหภาพทัง้สองเหน็พ้องต้องกนัว่าการนดัหยดุงานเป็นสิง่แสดงถงึเสรภีาพในการท�างาน ในการนดัหยดุงาน
เมือ่เดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 1๙๖๘ (พ.ศ. ๒๕11) สหภาพเซแอฟเดเตออกแผ่นปลวิเรยีกร้องให้ผูใ้ช้แรงงาน
มคีวามสมคัรสมานสามคัคกีนั และกล่าวว่าผลประโยชน์ทีไ่ด้จากการต่อรองหลงัการนดัหยดุงานจกัต้องเป็น
ผลประโยชน์ของผูใ้ช้แรงงานโดยส่วนรวม สหภาพแรงงานมคีวามเหน็ตรงกนัว่ากรณนีดัหยดุงานทีก่ระทบ
ต่อสาธารณชนนัน้จ�าเป็นต้องพจิารณาถงึปฏกิริยิาจากสาธารณชนด้วย เนือ่งจากถ้าหยดุงานต่อเนือ่งหลาย
วัน สาธารณชนอาจมีความเห็นเป็นปฏิปักษ์ต่อสหภาพแรงงาน อันเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้น
  การนัดหยุดงานของสหภาพแรงงานจ�าเป็นต้องมีปัจจัยการเงินสนับสนุน สหภาพเซเฌเตและ
แอฟโอ (F.O. : Force Ourière) ไม่เห็นด้วยที่จะตั้งกองทุนสนับสนุนการนัดหยุดงาน เพราะจะท�าให้เงิน
เข้ามามีบทบาทครอบง�าหลักการของการนัดหยุดงาน ส่วนสหภาพเซแอฟเดเตได้จัดตั้งกองทุนสนับสนุน
การนัดหยุดงานขึ้นใน ค.ศ. 1๙๖๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ซึ่งเก็บจากสมาชิกของสหภาพ
  นอกจากการนัดหยุดงาน สหภาพอาจใช้วิธีการเจรจากับนายจ้างและรัฐบาลเมื่อเกิดความขัด
แย้ง โดยทั่วไปสหภาพจะใช้วิธีการเจรจาก่อนในขั้นแรกเพื่อแสวงหาข้อตกลงและเพื่อหลีกเลี่ยงการนัด
หยดุงานซึง่เป็นมาตรการรนุแรง สิง่ทีต้่องพจิารณาในการเจรจา ได้แก่ เนือ้หาของการเจรจา ผูท้ีจ่ะเข้าร่วม
หรอืไม่เข้าร่วมในการเจรจาจากทกุฝ่าย ระดบัและขอบเขตของการเจรจา ในส่วนรฐับาลจะม ี“ผูต้รวจการ
แรงงาน” (inspecteurs du travail) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และประสานงานให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหภาพกับผู้บริหารของฝ่ายนายจ้าง
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ผลงานที่ส�าคัญของสหภาพแรงงาน
  การด�าเนินงานของสหภาพแรงงานย่อมส่งผลต่อการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าผู้ใช้
แรงงาน ซึ่งกว่าจะบรรลุผลส�าเร็จได้ในแต่ละประเด็นก็ต้องแลกด้วยการเสียสละและการรวมน�้าใจในการ
ต่อสู้ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเหล่าผู้ใช้แรงงานจึงมักมิได้มาด้วยวิธีการสันติ ในวันแรงงานสากลเมื่อ
วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1๙๐4 (พ.ศ. ๒44๗) ผู้น�าแรงงานเอมีล ปูเฌ (Émile Pouget) ได้กล่าวว่า

  “การปฏิวัติสังคมจะส�าเร็จได้ก็ด้วยความพยามยามอันยิ่งยวดเท่านั้น” (Reynaud, ๑๙๖๖ : 
๑๔๘) 

  ตวัอย่างการต่อสูอ้นัยากล�าบากของผูใ้ช้แรงงาน เช่น การต่อสูเ้พือ่ก�าหนดเวลาท�างาน ๘ ชัว่โมง
ต่อวัน เอมีล ปูเฌ ได้เขียนเรียกร้องไว้ใน La Voix du peuple ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1๙๐1 (พ.ศ. 
๒444) ให้ผู้น�าแรงงานฝรั่งเศสศึกษาการต่อสู้ของสหภาพแรงงานในสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1๘๘๖ (พ.ศ. 
๒4๒๙) ซึง่ด�าเนนิการเรยีกร้องเวลาท�างาน ๘ ชัว่โมงต่อวนั จนเป็นผลส�าเรจ็ เขาชีว่้าความส�าเรจ็นีเ้กดิจาก 
ความต้องการ (vouloir) และการปฏบิตักิาร (agir) ปเูฌเสนอว่าการปฏริปูแรงงานทีเ่ป็นไปได้มากทีส่ดุขณะ
นั้นคือการเรียกร้องเวลาท�างาน ๘ ชั่วโมงต่อวัน ต่อมาสหภาพช่างยนต์แห่งเมืองลียงได้หยิบยกข้อเสนอ
ของปูเฌมาพิจารณาในการประชุมเดือนกันยายน ค.ศ. 1๙๐1 (พ.ศ. ๒44๕) และใน ค.ศ. 1๙๐4 (พ.ศ. 
๒4๕๗) เลขาธกิารกลุม่สหภาพแรงงานแห่งเมอืงลยีงได้เสนอแผนการรณรงค์เรยีกร้องให้มกีารก�าหนดเวลา
ท�างาน ๘ ชั่วโมงต่อวัน ในขณะเดียวกันหนังสือ La Voix du peuple ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1๙๐4  
(พ.ศ. ๒44๗) ตีพิมพ์ค�าเรียกต้องของปูเฌ (Reynaud, 1๙๖๖ : 14๘) ว่า

  “การพัฒนาคุณภาพชีวิตย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าปราศจากความเคลื่อนไหวของสหภาพแรงงาน... 
การพฒันาคณุภาพชวีติทีจ่ะเรยีกร้องเอาจากลุม่อภสิทิธิช์นนัน้จะได้รบัมากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัจติส�านกึ 
การมีส่วนร่วม และความเข้มแข็งเอาจริงเอาจังของผู้ใช้แรงงาน”

  การประชมุทีเ่มอืงบร์ูฌ (Bourges) จงึนบัเป็นเหตกุารณ์ทีส่�าคญัในประวตัศิาสตร์ของผูใ้ช้แรงงาน
ฝรั่งเศส ในการประชุมครั้งนี้ นับได้ว่าแนวคิดจากการประชุมสหภาพแรงงานสากลครั้งที่ 1 เกี่ยวกับการ
ปลกูฝังจติส�านกึในการเรยีกร้องของผูใ้ช้แรงงานได้รบัการสบืสานต่ออย่างประสบผล นอกจากนีย้งัเป็นการ
ขานรับแนวคิดของปูเฌ ๓ ประการ (Dolléans, 1๙๖๗ : 1๒4) ได้แก่

  1. สหภาพแรงงานเป็นหวัหอกในการเรยีกร้องต่อนายจ้างให้ลดความเอารดัเอาเปรยีบ และให้
   ความใส่ใจต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน

  ๒. สหภาพแรงงานต้องเตรียมการสร้างสรรค์ให้เกิดความร่วมใจในหมู่ผู้ใช้แรงงาน

  ๓. สหภาพแรงงานเป็นองค์กรที่ท�าการเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรม
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕

  ในวันแรงงานสากลปี ค.ศ. 1๙๐๖ (พ.ศ. ๒44๙) เหล่าผู้ใช้แรงงานต้องเผชิญกับความหวาดกลัว
ในอันที่จะเลิกงานหลังจากท�างานมาแล้ว ๘ ชั่วโมง นับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ผู้น�าแรงงานได้ถูก
จับกุมไปแล้วหลายคน ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ค.ศ. 1๙๐๖ (พ.ศ. ๒44๙) ได้มีการจับกุมตัว
เลขาธิการและเหรัญญิกของสหภาพเซเฌเตโดยปล่อยข่าวต่อสาธารณชนว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมน่า
เคลอืบแคลงสงสยั อย่างไรกต็าม การต่อสูเ้พือ่ให้ได้มาซึง่เวลาท�างาน ๘ ชัว่โมงต่อวนัยงัคงขยายวงกว้างออก
ไปอย่างไม่หยดุยัง้ทัง้ในปารสีและตามหวัเมอืง และตัง้แต่วนัที ่๒ พฤษภาคม ผูใ้ช้แรงงานจ�านวน 1๕๐,๐๐๐ 
คน เข้าร่วมการหยุดงาน ในเขตแม่น�้าแซน (Seine) คนงานโรงงานถลุงเหล็กจ�านวน ๕๐,๐๐๐ คน นัดหยุด 
งานเพื่อช่วยเพิ่มแรงกดดัน
  ต่อมาในวนัที ่1๓ ตลุาคม ค.ศ. 1๙๐๖ (พ.ศ. ๒44๙) ได้มกีารออกปฏญิญาแห่งอาเมยีง (Charte 

d’Amiens) ซึง่นบัเป็นปฏญิญาของขบวนการกรรมกร เน้นการต่อสูเ้พือ่สทิธปิระโยชน์ของกลุม่ผูใ้ช้แรงงาน
โดยไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง อย่างไรก็ดี การต่อสู้ใน ค.ศ. 1๙๐๖ (พ.ศ. ๒44๙) บรรลุผลเพียงครึ่งทาง กล่าว
คือมีการตรากฎหมายก�าหนดให้กรรมกรและลูกจ้างมีวันหยุดประจ�าสัปดาห์ ส่วนกฎหมายก�าหนดเวลา
ท�างาน ๘ ชั่วโมงต่อวันนั้นประกาศบังคับใช้อีก 1๓ ปีต่อมา คือในวันที่ ๒๓ เมษายน ค.ศ. 1๙1๙ (พ.ศ. 
๒4๖๒) (Bodiguel, 1๙๖๘ : ๗๕)
  สหภาพแรงงานได้เรียกร้องให้ออกกฎหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานต่อไปอีก
ในประเด็นของการลาหยุดพักผ่อน การลดเวลาท�างาน การช่วยเหลือผู้ว่างงาน และสิทธิประโยชน์อันพึง
ได้ของผู้ใช้แรงงาน โดยด�าเนินการประสบผลส�าเร็จทีละขั้นตอนดังเหตุการณ์ส�าคัญต่อไปนี้

  ค.ศ. 1๙๒๕ (พ.ศ. ๒4๖๘) เสนอร่างกฎหมายให้มีการจ่ายเงินตอบแทน 
      ระหว่างการลาหยุดพักผ่อน
  กรกฎาคม ค.ศ. 1๙๓1 (พ.ศ. ๒4๗4) ร่างกฎหมายการจ่ายเงินตอบแทนระหว่างการ 
      ลาหยุดพักผ่อนผ่านสภาผู้แทนราษฎร
  ๒๐ มิถุนายน ค.ศ. 1๙๓๖ (พ.ศ. ๒4๗๙) ตรากฎหมายเกี่ยวกับการก�าหนดเวลาท�างาน 
      4๐ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และการจ่ายเงินตอบแทน 
      ระหว่างการลาหยุดพักผ่อน
  1๖ เมษายน ค.ศ. 1๙4๖ (พ.ศ. ๒4๘๙) ตรากฎหมายเกี่ยวกับผู้แทนของกลุ่มผู้ท�างาน
  1๖ พฤษภาคม ค.ศ. 1๙4๖ (พ.ศ. ๒4๘๙) ตรากฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเฉลี่ยผลประโยชน์
      จากการประกอบการ
  ๒๗ มีนาคม ค.ศ. 1๙๕๖ (พ.ศ. ๒4๙๙) ตรากฎหมายขยายการลาหยุดพักผ่อนเป็น ๓  
      สัปดาห์ต่อปี โดยได้รับเงินตอบแทน
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  ๗ มิถุนายน ค.ศ. 1๙๕๙ (พ.ศ. ๒๕๐๒) ตรากฤษฎีกาว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ว่างงานและ 
      การแบ่งปันผลก�าไรให้แก่ลูกจ้างนอกเหนือจาก 
      เงินเดือน
  1๗ สิงหาคม ค.ศ. 1๙๖๗ (พ.ศ. ๒๕1๐) ตรากฤษฎีกาว่าด้วยการมีส่วนแบ่งของลูกจ้าง 
      ในผลจากการประกอบการ
  ๒๗ ธันวาคม ค.ศ. 1๙๖๘ (พ.ศ. ๒๕11) ตรากฎหมายอนุญาตให้มีสหภาพแรงงานภาย 
      ในหน่วยงาน
  ค.ศ. 1๙๖๙ (พ.ศ. ๒๕1๒) ตรากฎหมายขยายการลาหยุดพักผ่อนเป็น 4  
      สัปดาห์ต่อปี โดยได้รับเงินตอบแทน
  ค.ศ. 1๙๘๒ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ตรากฎหมายขยายการลาหยุดพักผ่อนเป็น ๕  
      สัปดาห์ต่อปี โดยได้รับเงินตอบแทนและก�าหนด 
      เวลาท�างานเป็น ๓๙ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
  ค.ศ. 1๙๙๘ (พ.ศ. ๒๕41) ตรากฎหมายก�าหนดเวลาท�างานเป็น ๓๕ ชั่วโมง
      ต่อสัปดาห์

  ความส�าเร็จที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งจากการต่อสู้ของสหภาพแรงงาน ได้แก่ การประกันสังคม 
และเงินช่วยเหลือครอบครัว แกนน�าของสหภาพแรงงานได้อุทิศตนท�างานเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง นับ
ตัง้แต่การศกึษา การร่างโครงการ การศกึษาความเป็นไปได้ โดยมกีารประสานงานระหว่างสหภาพแรงงาน
ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด กลุ่มนายจ้างจ�านวนหนึ่งออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านการท�างานของกลุ่มสหภาพใน
ประเดน็ดงักล่าว ซึง่การต่อต้านขยายไปถงึกลุม่ผูป้ระกอบการอาชพีทางการรกัษาพยาบาลด้วย แต่อย่างไร
ก็ตาม ผลที่สุดการผลักดันกฎหมายประกันสังคมและเงินช่วยเหลือครอบครัวก็ประสบผลส�าเร็จ นับเป็น
ชัยชนะอันงดงามทางรัฐสภาของสหภาพแรงงานที่ได้มาด้วยสันติวิธี กฎหมายประกันสังคมได้ผ่านสภาผู้
แทนราษฎรใน ค.ศ. 1๙๒4 (พ.ศ. ๒4๖๗) ผ่านวุฒิสภาใน ค.ศ. 1๙๒๘ (พ.ศ. ๒4๗1) และมีผลบังคับใช้
ใน ค.ศ. 1๙๓๐ (พ.ศ. ๒4๗๓) ส่วนกฎหมายเกีย่วกบัเงนิช่วยเหลอืครอบครวัมผีลบงัคบัใช้เมือ่ ค.ศ. 1๙๓๒ 
(พ.ศ. ๒4๗๕)

  สหภาพเซเฌเตแสดงความไม่เห็นด้วยกับกฎหมายประกันสังคม ด้วยเหตุผล ๓ ประการ คือ
  1. กฎหมายนี้ครอบคลุมไม่ถึงผู้ว่างงาน
  ๒. อัตราบ�านาญขั้นต�่าน้อยเกินไป
  ๓. การจ่ายเบี้ยประกันถือเป็นการเอาเปรียบต่อผู้ใช้แรงงาน
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  อย่างไรก็ดี กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและเงินช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวได้ก่อให้เกิด
ผลดีต่อผู้ใช้แรงงานมากกว่าผลเสีย นับเป็นการยกระดับและประกันคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานอย่างดี
  ในด้านสวัสดิการ สหภาพแรงงานได้ก่อตั้งหน่วยงานให้บริการด้านสันทนาการและวัฒนธรรม
ส�าหรบัครอบครวัสมาชกิระหว่างปิดภาคเรยีน เช่น สหภาพเซเฌเตได้ก่อตัง้หน่วยงานการท่องเทีย่วและการ
ท�างาน (Tourisme et Travail) สหภาพเซแอฟเดเตก่อตัง้หน่วยงานกลางเกีย่วกบัการเข้าค่ายและกจิกรรม
เยาวชน (Organisation centrale des camps et activités de jeunesse หรือ O.C.C.A.J.) สหภาพเซเฌเต
ส่งสมาชกิและครอบครวัเข้าร่วมกจิกรรมของสมาพนัธ์การกฬีาและการกรฑีาของผูใ้ช้แรงงาน (Fédération 

sportive et gymnique du travail หรือ F.S.G.T.) ส่วนแอฟโอให้การสนับสนุนสมาชิกและครอบครัวเป็น
ราย ๆ ไป
  สิ่งที่ผู้น�าสหภาพพิจารณาว่าส�าคัญที่สุด ได้แก่การศึกษาของผู้ใช้แรงงาน แฟร์น็อง แปลูตีเย  
(Fernand Pelloutier) อธิบายว่า การให้การศึกษาแก่ผู้ใช้แรงงานมีความจ�าเป็นเนื่องด้วยเหตุผล ๒ 
ประการ กล่าวคือ เป็นการให้ความรู้และเป็นการให้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพโดยเฉพาะ 
ต่อมาอาลงส์ แมแร็ง (Alphonse Merrheim) ได้ขยายแนวคิดของแปลูตีเยให้กว้างยิ่งขึ้น และกล่าวเน้น
ว่าจกัต้องท�าความคดิเรือ่งการศกึษาของผูใ้ช้แรงงานให้เป็นความจรงิขึน้มา เขาเขยีนบทความชือ่ “Contre 

I’impuissance. Pour I’action. (หันหน้าสู้การไร้ความสามารถ หันหน้าสู่การปฏิบัติการ)” แมแร็งกล่าว
ว่าการศกึษาเป็นอาวธุทีม่ปีระสทิธภิาพของผูใ้ช้แรงงาน จงึจ�าเป็นต้องให้พวกเขามคีวามรู ้ได้รบัข่าวสาร มี
วสิยัทศัน์ และมคีวามกล้าหาญทีจ่ะเผชญิหน้ากบัโลกแห่งความเป็นจรงิ (Merrheim, 1๙1๓) อดุมการณ์ดงั
กล่าวน�าไปสู่การก่อตั้งมหาวิทยาลัยแรงงาน (Université de Travail) ของสหภาพเซเฌเตใน ค.ศ. 1๙๒๓  
(พ.ศ. ๒4๖๖) นอกจากนี้ยังมีการก่อตั้งสถาบันศึกษาส�าหรับผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ซึ่งมีมูลฐานมาจาก
อุดมการณ์ของสหภาพแรงงานแนวปฏิวัติ อันได้แก่
  1. สถาบนัการศกึษาของรฐัเป็นการให้การศกึษาโดยชนชัน้กลาง ถงึแม้สถาบนัเหล่านีจ้ะรบัลกู
หลานของผูใ้ช้แรงงานเข้าศกึษาเป็นจ�านวนทีเ่พิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  แต่การจดัการจะเป็นไปตามแนวคดิของชนชัน้
กลางซึ่งเป็นผู้บริหาร
  ๒. มีความเป็นไปได้ที่ชนชั้นผู้ใช้แรงงานจะให้การศึกษาต่อกันเอง
  ๓. ในประเทศเบลเยียม สหราชอาณาจักร และเยอรมนี สหภาพแรงงานสามารถก่อตั้งสถาบัน
การศกึษาในกลุม่ของผูใ้ช้แรงงานเอง ดงันัน้สหภาพแรงงานในฝรัง่เศสสมควรทีจ่ะด�าเนนิการเรือ่งนีใ้ห้เท่า
เทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน
  ในเรือ่งสถาบนัการศกึษาของผูใ้ช้แรงงานนี ้เลอฟรอ็งได้เขยีนรายงานอย่างละเอยีดเกีย่วกบัการ
ด�าเนนิงานในช่วงทีเ่ขาด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการของสถาบนัการศกึษาชัน้สงูส�าหรบักรรมกร ระหว่าง ค.ศ. 
1๙๓๒-1๙๓๙ (พ.ศ. ๒4๗๕-๒4๘๒)
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บทสรุป
  สหภาพเป็นองค์กรด้านอาชีพที่มิได้ด�าเนินงานเฉพาะผลประโยชน์ของกลุ่มตนเท่านั้น หากแต่ 
จะต้องค�านึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมอีกด้วย การเรียกร้องให้เพิ่มค่าตอบแทนของสหภาพแรงงาน
ไม่น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของการด�าเนินงาน สหภาพแรงงานน่าจะให้ความสนใจกับการให้การศึกษา
และการพัฒนาทักษะวิชาชีพของผู้ใช้แรงงานเป็นส�าคัญ ซึ่งในกรณีนี้การเรียกร้องใด ๆ ทางวัตถุหรือ 
เงินตอบแทนเพิ่มจะเป็นไปเพื่อตอบสนองจุดประสงค์ดังกล่าวอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้
แรงงานโดยส่วนรวม
  เนื้อหาการเรียกร้องของสหภาพแรงงานส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทน ความ
ปลอดภัยในการท�างาน ระยะเวลาการท�างาน เงินบ�านาญ การประกันสังคม เงินสงเคราะห์ครอบครัว 
ฯลฯ การได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของสหภาพแรงงานไม่อาจถือเป็นข้อยุติ สิทธิประโยชน์เหล่านี้อาจ 
แปรเปลี่ยนไปได้ตามสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่มีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่ 
 สภายโุรปซึง่เสนอความคดิให้ก�าหนดชัว่โมงท�างานเหลอืเพยีง ๓๕ ชัว่โมงต่อสปัดาห์ เพือ่ลดสภาวะว่างงาน  
โดยทัว่ไปสหภาพแรงงานตระหนกัดว่ีาการเรยีกร้องให้ลดเวลาท�างานไปพร้อมกบัการเพิม่เงนิค่าตอบแทน
นัน้เป็นไปได้ยาก แต่อย่างไรกต็าม สหภาพแรงงานเหน็ว่าการก�าหนดค่าตอบแทนขัน้ต�่าไม่ว่าจะเป็นอตัรา
ค่าจ้างรายวันหรือเงินเดือนขั้นต�่าเป็นงานส�าคัญอย่างหนึ่งของสหภาพ เพราะสิ่งที่สหภาพแรงงานยอมรับ 
ไม่ได้คือการลดอ�านาจซื้อของผู้ใช้แรงงาน ค่าตอบแทนจะต้องปรับให้สมดุลกับสภาวะค่าครองชีพที่ 
ผันแปรไป
  สหภาพแรงงานในเบลเยียมและเยอรมนี ได้เริ่มด�าเนินนโยบายเกี่ยวกับการลดเวลาท�างาน แต่
ยังมิได้กล่าวถึงการขอค่าตอบแทนเพิ่มอย่างจริงจัง ในฝรั่งเศส รัฐบาลสังคมนิยมได้ออกกฎหมายก�าหนด
เวลาท�างานเป็น ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1๙๙๘ (พ.ศ. ๒๕41) และพยายามแยกการต่อสู้ของ
สหภาพแรงงานให้เป็นอิสระจากพรรคการเมือง นอกจากนี้ สหภาพแรงงานยังได้แสดงความไม่ไว้วางใจ
ต่อระบอบทุนนิยมขนาดใหญ่ทั้งของชาติ ต่างชาติ หรือนานาชาติ โดยกล่าวเตือนว่าระบอบดังกล่าวอาจ
น�าไปสู่สภาพความเป็นสังคมระบอบมูลนายทางอุตสาหกรรมหรือระบอบมูลนายทางเกษตรกรรมได้ 
ด้วยเหตุนี้การต่อสู้ของสหภาพแรงงานจึงมิอาจจ�ากัดพรมแดนอยู่ในชาติได้ จ�าเป็นจะต้องมีการประสาน 
เชื่อมโยงระหว่างชาติเพื่อให้เกิดพลังและแนวความคิดใหม่ที่กว้างไกล
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Abstract The Labor Movement and the Labor Unions in France: Past to Present
 Chintana Damronglerd 
 Fellow of the Academy of Arts,  The Royal Institute, Thailand

  For as long as society exists, the laborers have always been looked down 
upon.  It wasn’t until the 18th Century that someone tried to change that perception. 
Through his novel, “Candide”, Voltaire shows us that working liberates us from 
indecency, poverty and boredom. Another contemporary, Rousseau states that to work 
is to fulfill one’s duty to humanity. Later in the 19th century, Alexandre de Laborde 
elucidates through his writings that labor brings about prosperities and the birth of the 
Industries as we know it.

  The birth of Labor Unions in France happened in 1839 through the founding 
of several co-ops since the law at the time prohibited unionization based on skills and 
line of work. In 1871, the French government violently cracked down on co-ops whose 
members maintained a job in the same line of work. In 1895, C.G.T. : Confédération 
générale du travail was successfully formed. This led to the unionization of other groups of  
workers; for example, C.F.D.T. : Confédération francaise démocratique du travail, F.O. 
: Force ouvrière, and etc. The French government provides several kinds of support to 
the unions, arranging for the workers’ classes and workshops. Each union is allowed 
to publish their own newspaper, magazines and pamphlets. The unions’ bargaining 
power is exercised through strikes and negotiation.

 Keywords:  French Labors, French Labor Unions
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