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โอกาสของแรงงานไทย
กับการพัฒนามาตรฐานแรงงาน

ภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรี

 ๑ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๒๐ (๑) บัญญัติว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการชุมนุม และการ 
สมาคมโดยสงบ”. 
 ๒ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๒๓ (๔) บัญญัติว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะก่อตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน 
เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของตน”.
 ๓กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ข้อ ๑๐ (๓) บัญญัติว่า “ควรมีมาตรการคุ้มครอง 
และช่วยเหลือพิเศษแก่เด็กและผู้เยาว์ทั้งปวง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเนื่องจากชาติกำเนิดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ  เด็กและผู้เยาว์ควรได้รับ 
การคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม การว่าจ้างเด็กให้ทำงานซึ่งเป็นภัยต่อจิตใจหรือสุขภาพหรือเป็น 
อันตรายต่อชีวิตหรืออาจจะขัดขวางพัฒนาการตามปกติของเด็กควรได้รับการลงโทษตามกฎหมาย และรัฐควรกำหนดอายุขั้นต่ำ 
ซึ่งห้ามไม่ให้มีการจ้างแรงงานเด็กและกำหนดให้มีโทษตามกฎหมายด้วย”.
 ๔กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๘ (๓) บัญญัติว่า “บุคคลใดจะถูกเกณฑ์ 
แรงงานหรือบังคับให้ใช้แรงงานมิได้”. 

บทนำ                                                                                                         
 เมือ่ระบบเศรษฐกจิโลกไดเ้ปลีย่นผา่นจากยคุปฏวิตัอิตุสาหกรรม ยคุลทัธพิาณชิยนยิม ซึง่มุง่เนน้ 
ความมัง่คัง่จากการคา้ระหวา่งประเทศ เขา้สูย่คุระบบเศรษฐกจิการคา้แบบธรรมาภบิาล ซึง่ไมไ่ดมุ้ง่เนน้ 
เพยีงการพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ แตไ่ดใ้หค้วามสำคญัถงึพฒันาการทางดา้นสงัคม รวมถงึการคุม้ครอง 
แรงงาน นานาประเทศจึงพยายามผลักดันให้ประเทศท่ีกำลังพัฒนา ซ่ึงมีจำนวนผู้ใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก 
ดำเนินการพัฒนามาตรฐานแรงงานให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่าง 
ประเทศ โดยได้บรรจุประเด็นเรื่องมาตรฐานแรงงานในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็น 
การเชื่อมโยงประเด็นในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การพัฒนาสังคม และการค้าระหว่างประเทศ 
เขา้ดว้ยกนั ไมว่า่จะเปน็หลกัการเรือ่งเสรภีาพในการชมุนมุ๑ การคุม้ครองสทิธใินการกอ่ตัง้และเขา้รว่ม 
สหภาพแรงงานเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของตน๒ การห้ามใช้แรงงานเด็ก๓ และการห้ามใช้แรงงาน 
บังคับหรือการเกณฑ์แรงงาน๔  เป็นต้น                                                                                                
 สำหรับประเทศไทยในฐานะทีเ่ป็นประเทศกำลังพัฒนา จึงมีความจำเป็นอย่างย่ิงทีจ่ะต้องดำเนินการ 
ศึกษาและให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานแรงงานไทย เพื่อให้มีมาตรฐาน 
ที่ทัดเทียมกับคุณภาพของแรงงานในนานาอารยะประเทศ บทความนี้จึงใคร่ขอนำเสนอประเด็นเรื่อง  
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โอกาสของแรงงานไทยกับการพัฒนามาตรฐานแรงงาน ภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรี  
โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดทำความตกลงการค้าเสรีของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 
กับประเทศอื่น ๆ  

๑. พัฒนาการของมาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ 

 ๑.๑ จุดเริ่มต้นของมาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ 
  ความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนามาตรฐานแรงงานมีจุดเร่ิมต้นนับแต่เม่ือ 
ไดม้กีารเจรจาจดัทำความตกลงทัว่ไปวา่ดว้ยอตัราภาษศีลุกากรและการคา้ (General Agreement  
on Tariffs and Trade : GATT)๕ ในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ โดยสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป 
ได้เสนอให้นำประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานเข้าร่วมเจรจาเพื่อให้มีผลผูกพันรวมกับ GATT 
แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่เห็นว่าความพยายามดังกล่าว 
เป็นภัยคุกคามต่อเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาที่มีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจจากการใช้ 
แรงงานราคาถูก 

 ๑.๒ จากความตกลง GATT สู่องค์การการค้าโลก 
  ในการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบที่ ๘ หรือการเจรจาการค้ารอบอุรุกวัย (พ.ศ. ๒๕๒๙ –  
พ.ศ. ๒๕๓๖) ประเทศสมาชิกได้ยอมรับให้มีการจัดตั้งองค์การการค้าโลก (World Trade  
Organization : WTO)๖ เพือ่ใหท้ำหนา้ทีแ่ทน GATT สหรฐัอเมรกิาและสหภาพยโุรปกย็งัคงผลกัดนั 
ใหน้ำเรือ่งการคุม้ครองแรงงานเขา้ไปสูก่ารดแูลขององคก์ารการคา้โลก เพือ่ใหม้สีภาพบงัคบัทางการคา้  
(trade sanction) กบัประเทศสมาชกิ  แตท่วา่ประเทศสมาชกิซึง่โดยสว่นใหญเ่ปน็ประเทศกำลงัพฒันา 
กลับคัดค้านข้อเสนอดังกล่าว๗ เน่ืองจากเห็นว่าไม่ควรมีการนำเร่ืองการค้ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการตอบโต้ 
ทางด้านแรงงาน อีกทั้งหน้าที่ในการดูแลและจัดการเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 
เปน็หนา้ทีข่ององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (International Labour Organization : ILO)๘  อยูแ่ลว้ 
ในขณะที่องค์การการค้าโลกมีหน้าที่เพียงแต่วางกรอบการค้าระหว่างประเทศสมาชิกให้เท่าเทียมกัน  
และขยายโอกาสในการเปดิตลาดเทา่นัน้๙ ทำใหก้ารจดัทำความตกลงของ GATT หรอื WTO ยงัไมม่กีาร 
บรรจุเรื่องมาตรฐานแรงงานไว้อย่างชัดเจนแต่อย่างใด

 ๕Sandra Polaski, Protecting Labor Rights Through Trade Agreements : An Analytical Guide, University  
of California, Davis, Vol. ๑๐.๑๓, ๒๐๐๔, หน้า ๑.
 ๖องค์การการค้าโลกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ. ๑๙๙๕.
 ๗Andrew G. Brown, Robert M. Stern, What Are The Issue in Using Trade Agreement to Improve International 
Labour Standards?, World Trade Review ๒๐๐๘, Volume ๗(๒), หน้า ๓๓๑ – ๓๕๗. 
 ๘องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เป็นองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติที่มีหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานแรงงาน 
ระหว่างประเทศ และให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการพัฒนามาตรฐานแรงงานทั้งในรูปแบบของอนุสัญญา (Convention)  
ที่มีสภาพบังคับ และข้อเสนอแนะ (Recommendation) ที่ไม่มีสภาพบังคับ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ปัจจุบัน 
มีประเทศสมาชิกจำนวน ๑๘๓ ประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓). 
 ๙Zolomphi Nkowani, International Trade and Labour : A Quest for Moral Legitimacy, Journal of International 
Trade Law & Policy, ๒๐๐๙, หน้า ๑๑. 
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 ๑.๓ จาก WTO สู่ FTA ยุคเปลี่ยนตลาดการค้าโลก 
  เมื่อแนวโน้มการเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้เปลี่ยนจากแบบพหุภาคีภายใต้กรอบ 
องค์การการค้าโลก ไปเป็นการเจรจาความตกลงเสรีทางการค้าทั้งในรูปแบบทวิภาคี (Bilateral Free 
Trade Agreement) และแบบรวมกลุ่มทางภูมิภาค (Regional Free Trade Agreement) เพื่อให้ 
การกำหนดขอ้ตกลงระหวา่งคูส่ญัญา สามารถบงัคบัไดง้า่ยกวา่การเจรจาพหภุาค ีสหรฐัอเมรกิาจงึไดน้ำ 
ประเดน็ดา้นการคุม้ครองแรงงานเขา้มาเชือ่มโยงกบัการจดัทำขอ้ตกลงการคา้เสร ีเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน 
แรงงานของประเทศคูส่ญัญาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล และมสีภาพบงัคบัทางการคา้กบัประเทศ 
สมาชิกต่าง ๆ  ได้สำเร็จ 

๒. มาตรฐานแรงงานภายใต้กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีของต่างประเทศ   
 ๒.๑ จุดเริ่มต้นของมาตรฐานแรงงานภายใต้กรอบการเจรจาการค้าเสรี 
  จากความพยายามในการเชือ่มโยงประเดน็เรือ่งมาตรฐานแรงงานกบัประเดน็การคา้ระหวา่ง 
ประเทศ ทำให้ในการจัดทำข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade 
Agreement: NAFTA) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้มีการจัดทำข้อตกลง 
คู่ขนาน (Side Agreement) ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านแรงงานแห่งอเมริกาเหนือ (The North 
American Agreement on Labor Cooperation : NAALC) เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมกันส่งเสริม
มาตรฐานแรงงาน ๑๑ ประการ ซึ่งประกอบด้วยหลักการตามมาตรฐานแรงงานดังต่อไปนี้ 
  (๑) มาตรฐานแรงงานขัน้พืน้ฐาน ไดแ้ก ่การขจดัการใชแ้รงงานภาคบงัคบั เสรภีาพในการ 
รวมตวักนัเปน็สมาคมหรอืองคก์าร สทิธใินการรวมตวักนัเพือ่รว่มเจรจาตอ่รอง การขจดัการเลอืกปฏบิตั ิ
ในการจ้างงาน การคุ้มครองแรงงานเด็กและผู้เยาว์  
  (๒) มาตรฐานแรงงานดา้นเศรษฐกจิและสงัคม ไดแ้ก ่เสรภีาพในการนดัหยดุงาน มาตรฐาน 
แรงงานขั้นต่ำในการจ้างงาน (เช่น ค่าจ้างขั้นต่ำ) การป้องกันความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากการ
ทำงาน การชดเชยในกรณีที่บาดเจ็บจากการทำงาน การให้ค่าจ้างที่เท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง  
การปกป้องแรงงานอพยพ 

 ๒.๒ ความตกลงการค้าเสรีของต่างประเทศ 
   นบัแตข่อ้ตกลงการคา้เสรอีเมรกิาเหนอืเปน็ตน้มา ความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งสหรฐัอเมรกิา 
กับประเทศต่าง ๆ  อาทิ ชิลี๑๐ สิงคโปร์๑๑ และเกาหลีใต้ ต่างก็ได้บัญญัติเรื่องมาตรฐานแรงงานและ 
การคุม้ครองสทิธแิรงงานไว ้เพือ่ใหป้ระเทศคูส่ญัญาดำเนนิการพฒันามาตรฐานแรงงานและคุม้ครองสทิธ ิ
แรงงานของประเทศตนให้สอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลง โดยยึดหลักการตามปฏิญญาว่าด้วย 

 ๑๐United States – Chile Free Trade Agreement, Article ๑๘. 
 ๑๑United States – Singapore Free Trade Agreement, Article ๑๗.
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หลกัการและสทิธขิัน้พืน้ฐานในการทำงานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (The ILO Declaration 
on Fundamental Principles and Rights at Work ๑๙๙๘)๑๒  อันประกอบด้วย 
  (๑) เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคมหรือองค์การ 
  (๒)  สิทธิในการรวมตัวกันเพื่อร่วมเจรจาต่อรอง   
  (๓)  การห้ามใช้แรงงานบังคับหรือการเกณฑ์แรงงาน 
  (๔)  การกำหนดอายขุัน้ตำ่ในการจา้งงานเดก็ ตลอดจนการหา้มและขจดัการใชแ้รงงานเดก็
ในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด และ 
  (๕)  การจดัใหม้สีภาพการทำงานทีย่อมรบัไดเ้กีย่วกบัคา่จา้งขัน้ตำ่ ชัว่โมงการทำงาน รวมทัง้ 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน 
  (๖)  การห้ามเลือกปฏิบัติทั้งในด้านการจ้างทำงานและการเลือกประกอบอาชีพ๑๓  
  นอกจากนี้ ความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศต่าง ๆ  ก็ได้มีการกำหนด 
ประเดน็เกีย่วกบัมาตรฐานแรงงานไวเ้ชน่กนั เชน่ ความตกลงการคา้เสรรีะหวา่งสหภาพยโุรปและเกาหลใีต ้ 
ซึ่งได้กำหนดให้ประเทศคู่สัญญาต้องยอมรับและรักษามาตรฐานแรงงานในกฎหมายภายใน 
ของแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานขั้นพื้นฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
อันประกอบด้วย  
  (๑)  เสรีภาพในการรวมตัวกันเป็นสมาคมหรือองค์การ และสิทธิในการรวมตัวกันเพื่อร่วม 
เจรจาต่อรอง    
  (๒) การขจัดการใช้แรงงานบังคับ 
  (๓)  การขจัดการใช้แรงงานเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (๔)  การห้ามเลือกปฏิบัติทั้งในด้านการจ้างทำงานและการเลือกประกอบอาชีพ๑๔  

๓. กฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานของไทย 
 จากความพยายามในการเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศกับการคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้แต่ละ 
ประเทศตระหนักถึงการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม โดยการยกระดับมาตรฐาน
และคุณภาพชีวิตแรงงาน ประเทศไทยซึ่งถือเป็นประเทศหนึ่งในกลุ่มของประเทศกำลังพัฒนาที่มีการ 
ขยายตวัทางภาคเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมทีส่ำคญั กไ็ดต้ระหนกัถงึหลกัการดงักลา่ว จงึไดม้กีารบงัคบั 
ใชก้ฎหมายแรงงานทีเ่กีย่วกบัการคุม้ครองสทิธแิรงงาน คอื พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๑๘  

 ๑๒อนุสัญญาที่เป็นมาตรฐานแรงงานหลัก ภายใต้ปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ มีดังต่อไปนี้ ๑) อนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการ 
รวมตัวกัน ค.ศ. ๑๙๔๘, ๒) อนุสัญญาฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวกันและร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. ๑๙๔๙ ๓) อนุสัญญา 
ฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. ๑๙๓๐, ๔) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๕ ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ  
ค.ศ. ๑๙๕๗, ๕) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๓๘ ว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการจ้างงาน ค.ศ. ๑๙๗๓, ๖) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๒ ว่าด้วยรูปแบบ 
ที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. ๑๙๙๙ ๗) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. ๑๙๕๑, และ  
๘) อนุสัญญาฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. ๑๙๕๘.  
 ๑๓Free Trade Agreement between the United States of America and the Republic of Korea, Article ๑๙.๑. 
   ๑๔Free Trade Agreement between the European Union and Its Member States, of the one part, and the 
Republic of Korea, of the other part, Article ๑๓.๔. 
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พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๔๓  
 นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ทำให้ประเทศไทยในฐานะ 
ประเทศสมาชิกมีพันธกิจในการที่จะส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องตามมาตรฐาน 
แรงงานระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน 
รับรองอนุสัญญาไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน ๑๕ ฉบับ โดยเป็นอนุสัญญาที่เป็นมาตรฐานแรงงานหลัก  
(Core Labour Standards) จำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงาน 
หรอืแรงงานบงัคบั ค.ศ. ๑๙๓๐, อนสุญัญาฉบบัที ่๑๐๕ วา่ดว้ยการยกเลกิแรงงานบงัคบั ค.ศ. ๑๙๕๗,  
อนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. ๑๙๕๑, อนุสัญญา ฉบับที่ ๑๘๒ 
ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. ๑๙๙๙ และอนุสัญญาฉบับที่ ๑๓๘ 
ว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการจ้างงาน ค.ศ. ๑๙๗๓ 
 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็ยังคงประสบกับปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายแรงงานที่ยังขาด 
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการรับรองอนุสัญญาซึ่งถือเป็นมาตรฐานแรงงานหลักที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ 

 ๓.๑ การใช้แรงงานเด็ก และการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด
  แม้ว่าประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่กำหนดมิให้จ้าง 
แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี เพื่อทำงาน ตลอดจนมีการกำหนดประเภทของงาน และสถานที่ที่ห้าม 
เด็กทำงาน อีกทั้งได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และอนุสัญญาฉบับที่ ๓๓ 
เมื่อปี ๒๕๔๗ แล้ว แต่จากสถิติในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ยังคงพบว่ามีจำนวนแรงงานเด็กในประเทศไทย 
สูงถึง ๖,๘๑๘ คน๑๕  ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ประมง และสื่อลามกอนาจาร๑๖  

  ๓.๒ การใช้แรงงานบังคับ
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘ ได้บัญญัติห้าม 
การเกณฑ์แรงงานว่าจะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นอกจากนี้
ประเทศไทยยังได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ ๒๙ ว่าด้วยแรงงานบังคับ และอนุสัญญาฉบับที่ ๑๐๕ 
ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ตลอดจนได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว แต่ยังคงมีการใช้แรงงานบังคับต่อผู้ใช้แรงงาน ทั้งในรูปแบบการข่มขู ่หรือ
ล่อลวงแรงงานให้ไปทำงานบนเรือประมง หรือค้าประเวณี ทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในบัญชีรายชื่อ 
ประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับ จึงต้องเสียโอกาสในทางเศรษฐกิจ เนื่องจากในปัจจุบันสหรัฐอเมริกา  
ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย มีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเหยื่อจากการค้ามนุษย์ 
(Trafficking Victims Protection Reauthorization Act ๒๐๐๕ และ ๒๐๐๘) ซึง่ใหอ้ำนาจกระทรวง 

 ๑๕กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (http://www.labour.go.th/news/detail.jsp?id=02886 ) 
เข้าถึงเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓. 
 ๑๖http://www.fisheries.go.th/foreign/index.php?option=com_content&view=category&id=91:2010-09-
15-08-38-30&Itemid=148 เข้าถึงเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓.
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แรงงานสหรัฐอเมริกาดำเนินมาตรการใด  ๆ  เพื่อลดหรือไม่ให้มีการนำเข้าสินค้าซึ่งผลิตโดยแรงงาน 
บังคับ และแรงงานเด็ก๑๗  

  ๓.๓ เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน 
  ตามอนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการ 
รวมตัวกัน ค.ศ. ๑๙๔๘  ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกดำเนินมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งปวง  
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกจ้างและนายจ้างสามารถใช้สิทธิในการรวมตัวกันได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องได้รับการ 
อนญุาตลว่งหนา้จากหนว่ยงานของรฐั๑๘ และเจา้หนา้ทีข่องรฐัตอ้งละเวน้การแทรกแซงใด ๆ  ซึง่จะเปน็การ 
จำกดัสทิธใินการดำเนนิกจิกรรมขององคก์ารของลกูจา้งหรอืนายจา้ง๑๙ ซึง่เมือ่นำมาพจิารณาประกอบ 
กับกฎหมายภายในของประเทศไทยแล้วจะพบว่า แม้ปัจจุบันพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ จะให้เสรีภาพในการ 
จัดตั้งสหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้างหรือสมาคมพนักงานรัฐวิสาหกิจ แต่ยังมีเงื่อนไขบางประการ 
ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการของอนุสัญญาฯ ดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากความในพระราชบัญญัติแรงงาน 
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๘๗๒๐ และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๔๒๒๑ ที่ได้กำหนดให้การจัดตั้งสหภาพแรงงานจะต้องทำการจดทะเบียนกับนายทะเบียน 
เสียก่อน  จึงจะสามารถจัดตั้งได้ ซึ่งถือว่าขัดต่อหลักการของอนุสัญญาฯ ดังกล่าวที่กำหนดให้ลูกจ้าง 
และนายจ้างสามารถใช้สิทธิในการรวมตัวกันได้อย่างเสรีโดยไม่ต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจาก 
หน่วยงานของรัฐ
 การกำหนดเงือ่นไขเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองผูจ้ดัตัง้สมาคมหรอืสหภาพวา่จะตอ้งเปน็ผูม้สีญัชาตไิทย 
เท่านั้น๒๒ ทำให้แรงงานต่างชาติที่มีอยู่ในประเทศไทยกว่า ๑๖๙,๔๔๒ คน๒๓ ไม่สามารถใช้สิทธิในการ 
จัดตั้งสหภาพแรงงานได้ ดังนั้น เงื่อนไขดังกล่าวจึงไม่สอดคล้องกับอนุสัญญา ฯ ที่กำหนดให้ลูกจ้าง 
และนายจ้างมีสิทธิที่จะจัดตั้ง และมีสิทธิที่จะเข้าร่วมองค์การใด ๆ ที่ตนคัดเลือกได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึง 
ความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา และการเมือง๒๔

 ๑๗อังคณา เตชะโกเมนท์, สรุปกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานในประเทศไทย (ข้อมูล  
ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓). 
 ๑๘อนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ. ๑๙๔๘ มาตรา ๒.
 ๑๙อนุสัญญาฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ. ๑๙๔๘ มาตรา ๓ (๒).
 ๒๐พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๘๗ บัญญัติว่า “สหภาพแรงงานต้องมีข้อบังคับและต้อง
จดทะเบียนต่อนายทะเบียน และเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว ให้สหภาพแรงงานเป็นนิติบุคคล”.
 ๒๑พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔๒ บัญญัติว่า “สหภาพแรงงานจะตั้งขึ้นได้ 
ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของลูกจ้างทั้งหมด แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว เป็นการจร 
เป็นไปตามฤดูกาล หรือเป็นงานตามโครงการ ต้องมีข้อบังคับ และต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน และเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว  
ให้สหภาพแรงงานเป็นนิติบุคคล”.
 ๒๒พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๕๖ บัญญัติว่า “ผู้มีสิทธิจัดตั้งสมาคมนายจ้างต้องเป็นนายจ้าง 
ที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย” และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๘๘ 
บัญญัติว่า “ผู้มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน หรือ เป็นลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียวกัน 
โดยไม่คำนึงว่าจะมีนายจ้างกี่คน บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย”.
 ๒๓จำนวนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อมูลเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓, รายงานสถานการณ์แรงงาน 
ไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๕๓  โดยกระทรวงแรงงาน. 
 ๒๔อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ ๘๗.
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  ๓.๔ สิทธิในการรวมตัวกันและร่วมเจรจาต่อรอง 
  ตามอนุสัญญาฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวกันและร่วมเจรจาต่อรอง (Right 
to Organize and Collective Bargaining) ค.ศ. ๑๙๔๙ มีสาระสำคัญ คือ ได้กำหนดให้ประเทศ 
สมาชิกต้องสร้างกลไกที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองลูกจ้างจากการกระทำใด ๆ  อันเป็นการเลือกปฏิบัติ 
ดว้ยสาเหตทุีเ่ปน็สมาชกิสหภาพแรงงาน หรอืเขา้รว่มกจิกรรมของสหภาพแรงงาน โดยการกระทำการใด ๆ   
จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างไม่สามารถเข้าร่วมสหภาพ หรือต้องสละการเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน  
และเป็นเหตุไล่ออกจากงาน หรือมีอคติต่อคนงาน๒๕ และยังได้กำหนดให้องค์การของลูกจ้าง และนายจ้าง 
ตอ้งไดร้บัการคุม้ครองอยา่งเพยีงพอจากการกระทำใด ๆ  อนัเปน็การแทรกแซงระหวา่งกนั ทัง้ในระหวา่ง 
กอ่ตัง้องคก์าร การปฏบิตัหินา้ที ่หรอืในการบรหิาร๒๖ หรอืการมุง่สนบัสนนุตลอดจนสง่เสรมิใหม้กีารใช ้
ประโยชนจ์ากกลไกการเจรจาโดยความสมคัรใจระหวา่งนายจา้งหรอืองคก์รนายจา้ง กบัองคก์รลกูจา้ง๒๗  
แต่เมื่อนำมาพิจารณาประกอบกับกฎหมายภายในของประเทศไทยแล้ว พบว่าแม้ปัจจุบัน 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๓ และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
สัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๕ จะได้กำหนดให้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิเรียกร้องให้มีการกำหนด 
ขอ้ตกลงเกีย่วกบัสภาพการจา้ง หรอืแกไ้ขเพิม่เตมิเกีย่วกบัสภาพการจา้งได ้แตป่ระเทศไทยยงัคงประสบ 
ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองเสรีภาพในการสมาคมและเจรจาต่อรอง เช่น กรณีบริษัทปฏิเสธที่จะร่วม 
เจรจากบัสหภาพแรงงาน หรอืมกีารเลอืกปฏบิตัใินการจา่ยเงนิคา่เบีย้ขยนัใหก้บัพนกังานทีไ่มเ่ปน็สมาชกิ 
สหภาพแรงงาน เพื่อป้องกันพนักงานเข้าร่วมสหภาพ๒๘  

 ๓.๕ การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ๒๙ 
  ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับท่ี ๑๐๐ ว่าด้วยค่าตอบแทนท่ีเท่าเทียมกัน 
ค.ศ. ๑๙๕๑ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีสาระสำคัญ คือ ได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องส่งเสริม 
การพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนและสร้างความมั่นใจว่า ได้นำหลักการว่าด้วยค่าตอบแทน 
ที่เท่าเทียมกันสำหรับคนงานชายและหญิงในงานที่มีค่าเท่ากันมาใช้บังคับกับคนงานทั้งหมด  
แต่ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงาน 
และอาชพี) ค.ศ. ๑๙๕๘ ซึง่มสีาระสำคญั คอื ใหป้ระเทศสมาชกิดำเนนินโยบายแหง่ชาต ิซึง่กำหนดขึน้ 
ด้วยระเบียบวิธีที่เหมาะสมกับสภาพและแนวปฏิบัติภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาค 
ของโอกาสและการปฏบิตัใินการจา้งงานและอาชพี เพือ่ขจดัการเลอืกปฏบิตัใิด ๆ ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งดงักลา่ว 
เช่น กรณีการละเมิดสิทธิแรงงาน โดยจ่ายค่าแรงงานต่างด้าวไม่เท่ากับแรงงานไทย๓๐ ซึ่งปัญหา 

 ๒๕อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ ๙๘ มาตรา ๑. 
 ๒๖อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ ๙๘ มาตรา ๒ (๑) 
 ๒๗อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ ๙๘ มาตรา ๒ (๒) 
 ๒๘สมาพันธ์แรงงานโลก, ๒๐๐๗ Annual Survey of Violations of Trade Union Rights, หน้า ๕.
 ๒๙การเลือกปฏิบัติ (Discrimination) หมายความว่า ความแตกต่างใด ๆ การกีดกันหรือการให้สิทธิพิเศษ เนื่องจากเชื้อชาติ 
เพศ ศาสนา ความเห็นทางการเมือง การแบ่งแยกเชื้อชาติหรือสังคม (หรือด้วยเหตุอื่นๆ ตามที่รัฐกำหนด).
 ๓๐บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ, สิทธิแรงงานในกระแสโลกาภิวัตน์พัฒนา การสัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๔๘ เรื่อง สู่สังคม 
สมานฉันท์ จัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนา, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน,  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงแรงงาน และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, วันที่ ๒๖-๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๘, หน้า ๑๑.
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การเลือกปฏิบัติดังกล่าวนี้จะสามารถขจัดไปได้ หากกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องมีความชัดเจนเพียงพอ  
เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศต่อไป  

๔. การพัฒนามาตรฐานแรงงานภายใต้กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีของไทย  
 เมือ่ไดพ้จิารณาบทบญัญตัเิกีย่วกบัมาตรฐานแรงงานของความตกลงการคา้เสรขีองประเทศตา่ง ๆ   
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น จะพบว่ามีการบัญญัติในเรื่องข้อตกลงเพื่อผูกพันประเทศคู่สัญญา๓๑ ดังนี้ 
 (๑) ให้ประเทศคู่สัญญายอมรับและรักษามาตรฐานแรงงานตามกฎหมายภายในให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานแรงงานขั้นพื้นฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
 (๒) ให้แต่ละประเทศต้องสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการลดหย่อนมาตรฐานแรงงานซึ่งกำหนด 
ไวใ้นกฎหมายแรงงานภายในประเทศ เพือ่ผลประโยชนท์างการคา้ การลงทนุ เชน่ ในบางประเทศมกีาร 
ละเมิดสิทธิแรงงานอย่างเป็นระบบในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ โดยไม่คำนึง 
ถึงต้นทุนด้านสังคม ซึ่งหากทุกประเทศปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ 
ที่เรียกว่า race to bottom หรือการแข่งขันกันไปสู่ความเสื่อม 
 (๓)  ประเทศคู่สัญญาต้องดำเนินการบังคับใช้กฎหมายภายในที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และ 
หากพบวา่กฎหมายแรงงานของประเทศคูส่ญัญาขดัตอ่ขอ้ตกลงการคา้เสร ีหรอืไมป่ฏบิตัติามพนัธกรณ ี
หรือข้อตกลง ประเทศคู่สัญญาอีกฝ่ายอาจนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการพิจารณา เพื่อลงโทษแก่ 
ประเทศคู่สัญญาที่ไม่ได้ให้ความคุ้มครองตามข้อตกลง โดยข้อตกลงการค้าเสรีของสหรัฐอเมริกากับ 
ประเทศต่างๆ มีการกำหนดให้ปรับเป็นเงินไม่เกิน ๑๕ ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี๓๒ ซึ่งสภาพบังคับ 
ทางการคา้ (trade sanction) ภายใตค้วามตกลงการคา้เสรดีงักลา่ว อาจเปน็แนวทางแกป้ญัหาในเรือ่ง 
การกำกับดูแลมาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  
และไม่มีบทลงโทษที่เป็นรูปธรรม เนื่องจากการให้สัตยาบันอนุสัญญาใด ๆ  นั้นขึ้นอยู่กับความสมัครใจ 
ของประเทศสมาชิก และการปฏิบัติตามหรือการนำข้อแนะนำ (Recommendation) ไปเป็น 
แนวทางปรับใช้กฎหมายภายในประเทศ ไม่มีสภาพบังคับหรือมีมาตรการลงโทษเมื่อมีการฝ่าฝืน 
หรือละเมิดอนุสัญญาหรือข้อแนะนำ ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงการร้องเรียน หากประเทศสมาชิกอื่นใด 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน 
 ซึ่งข้อตกลงทั้ง ๓ ข้อดังกล่าว มีแนวทางที่สอดคล้องกับข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างไทย 
กบัสหรฐัอเมรกิาทีอ่ยูใ่นระหวา่งการเจรจา นอกจากนีส้หรฐัอเมรกิาไดเ้รยีกรอ้งใหป้ระเทศไทยในฐานะ 
ทีเ่ปน็ประเทศสมาชกิองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศตอ้งดำเนนิการพฒันามาตรฐานแรงงาน ในกรณ ี
ดังต่อไปนี้ ๓๓  

 ๓๑United States – Chile Free Trade Agreement, United States – Singapore Free Trade Agreement และ 
Free Trade Agreement between the United States of America and the Republic of Korea.
 ๓๒Mary Jane Bolle, DR-CAFTA Labor Rights Issues, CRS Report for Congress, Congressional Research 
Service : The Library of Congress, หน้า ๒. 
 ๓๓บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ, เพิ่งอ้าง, หน้า ๒๗. 
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 (๑) การปรับกฎหมายแรงงานภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 
ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ประกอบดว้ย เสรภีาพในการจดัตัง้สหภาพแรงงาน และสทิธใินการ 
รวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง การใช้แรงงานเด็ก การขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 
ที่สุด การใช้แรงงานบังคับ การห้ามและการขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก 
ตลอดจนการไม่เลือกปฏิบัติ 
 (๒) การบังคับใช้กฎหมายแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๓)  การปรับปรุงมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับสิทธิแรงงานที่ยอมรับในระดับสากล 
 (๔)  ให้จัดตั้งองค์กรทั้งภายในประเทศ และระหว่างสองฝ่ายเพื่อดูแล คุ้มครองผู้เสียหายกรณี 
มีการละเมิดกฎหมายแรงงาน 
 (๕) มีกระบวนการปรึกษา ระงับข้อพิพาทและบทลงโทษ รวมทั้งปรับเงิน กรณีมีการละเมิด 
ข้อตกลง 
 (๖) มีกลไกความร่วมมือด้านแรงงาน  
 นอกจากน้ี ในการจัดทำความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ (The Partnership 
and Co-operation Agreement: PCA )๓๔  ระหวา่งประเทศไทยกบัสหภาพยโุรป ไดม้กีารกำหนดให ้
ประเทศไทยจะต้องยอมรับมาตรฐานแรงงานหลัก (Core Standards) ขององค์การแรงงาน 
ระหว่างประเทศ จำนวน ๘ ฉบับ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญา ๓ ฉบับ 
คือ เสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการรวมตัวกันและร่วมเจรจาต่อรอง และการไม่เลือกปฏิบัติในการ 
จ้างงานและอาชีพ๓๕  
 จากขอ้เรยีกรอ้งเรือ่งการพฒันามาตรฐานแรงงานภายใตก้รอบการเจรจาความตกลงการคา้เสร ี
ดังกล่าว จึงเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยต้องเร่งดำเนินการอนุวัติการให้เป็นไปตาม 
อนุสัญญาที่เป็นมาตรฐานแรงงานหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ประเด็นเรื่องเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวกัน ตามอนุสัญญาฉบับที่ ๘๗  
และสิทธิในการรวมตัวกันและร่วมเจรจาต่อรอง ตามอนุสัญญาฉบับที่ ๙๘ รวมทั้งประเด็นเรื่อง 
การบังคับใช้กฎหมายแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งม ี
การกำหนดบทลงโทษแก่ประเทศที่มีการละเมิดหรือมิได้ให้การคุ้มครองแรงงานตามข้อตกลง

 ๓๔ความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือเป็นความตกลงสมทบ ซึ่งสหภาพยุโรปมักกำหนดให้ประเทศที่มี 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับตน เช่น ประเทศที่ต้องการเจรจาความตกลงการค้าเสรี ต้องทำความตกลง PCA ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ 
ทั้งสองฝ่ายมีกรอบความร่วมมือระหว่างกันที่เหมาะสมในการจัดทำความตกลงด้านเศรษฐกิจ
 ๓๕สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน – สหภาพ 
ยุโรป, รายงานทีดีอาร์ไอ, ฉบับที่ ๗๘ เดือนมกราคม ๒๕๕๓, หน้า ๕.



โอกาสของแรงงานไทยกับการพัฒนามาตรฐานแรงงาน 
ภายใต้การเจรจาความตกลงการค้าเสรี
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 นอกจากนี ้ประเทศไทยจำเปน็ตอ้งเรง่ดำเนนิการจดัตัง้องคก์รเพือ่ดแูลและคุม้ครองผูเ้สยีหาย 
กรณีมีการละเมิดกฎหมายแรงงาน นอกเหนือไปจากการดำเนินการร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงแรงงาน, คณะกรรมาธิการแรงงานสภาผู้แทนราษฎร, คณะกรรมาธิการแรงงานและ 
สวัสดิการสังคมวุฒิสภา, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการร้องเรียนต่อองค์การแรงงาน 
ระหว่างประเทศ ดังเช่นเมื่อครั้งที่พนักงานบริษัท ไอทีวี จำกัด ถูกเลิกจ้างในกรณีที่มีการจัดตั้งสหภาพ 
แรงงานและมีการเคลื่อนไหวต่อสาธารณชนอ้างว่ามีการแทรกแซงวิชาชีพผู้สื่อข่าว ซึ่งผู้เสียหายได้ไป 
รอ้งเรยีนตอ่องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ เพือ่ใหคุ้ม้ครองสหภาพแรงงาน๓๖ ดงันัน้ การจดัตัง้องคก์ร 
ดังกล่าวจึงอาจเป็นกลไกที่ช่วยลดความซับซ้อนในการร้องเรียนเพื่อให้มีการคุ้มครองเมื่อมีการละเมิด 
กฎหมายแรงงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานแรงงานไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

บทสรุป
 แม้ประเด็นเรื่องมาตรฐานแรงงานจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี 
หรือ NTB (Non Tariff Barriers) ซึ่งนำไปสู่การกีดกันทางการค้า แต่หากมองในเชิงการพัฒนาคุณภาพ 
ของสงัคมแลว้ การพฒันามาตรฐานแรงงานนัน้ถอืเปน็การเพิม่ศกัยภาพในการดแูลสวสัดภิาพประชาชน  
และเป็นโอกาสของผู้ใช้แรงงานในการที่จะได้รับการพัฒนามาตรฐานแรงงานให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการให้มีความเหมาะสม อีกทั้ง ในอนาคตยังเป็นโอกาสอันดีสำหรับ 
ประเทศไทยในการขยายหรือเปิดตลาดกับประเทศคู่ค้าที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน 
และมาตรฐานแรงงาน เนือ่งจากการมาตรฐานแรงงานดงักลา่วจะกลายเปน็สนิทรพัยร์ะยะยาวของไทย
ในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือการเจรจาเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศอื่น ๆ  ต่อไป 
 อยา่งไรกต็าม หากมาตรฐานแรงงานของประเทศไทยจะตอ่สูแ้ละยนืหยดัอยา่งยัง่ยนืบนเสน้ทาง 
ของการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้มากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือในการ 
พฒันามาตรฐานแรงงานจากทกุภาคสว่น ทัง้หนว่ยงานภาครฐั ภาคเอกชน ตลอดจนผูใ้ชแ้รงงานทกุคน  
เพื่อให้มาตรฐานแรงงานของไทยเป็นที่ยอมรับและมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ 
ต่อไป  

 ๓๖ชฤทธิ์ มีสิทธิ์, กลไกหรือเครื่องมือในการเรียกร้องสิทธิของลูกจ้าง, หน้า ๑๖. (http://cdn.gotoknow.org/assets/
media/files/000/362/469/original_22datalabour.doc?1285611749) 




