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การจัดการมาตรฐานระหวางประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน: 
อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที ่87 และฉบับที่ 981 

 
สิทธิกร นพิภยะ 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
 

บทคัดยอ 
 
ที่ผานมา กระบวนการแรงงานไทยไดเรียกรองใหรัฐบาลไทยใหสัตยาบันอนุสัญญาวาดวยเสรีภาพ

ในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ.1948 (ฉบับที่ 87) และอนุสัญญาวาดวยการ
ปฏิบัติตามหลักการแหงสิทธิในการรวมตัวและการตอรองรวม ค.ศ.1949 (ฉบับที่ 98) อยางนอยที่สุด
นับต้ังแตป 2535 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน (2556) 

หากไทยใหสัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98  ไทยก็มีพันธกรณีประการหนึ่งคือ การ
เปล่ียนแปลงแกไขกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับอนุสัญญาฉบับดังกลาว  การศึกษาพบวา ไทย
ตองแกไขมาตรา 13 มาตรา 82 มาตรา 83 มาตรา 94 มาตรา 100 มาตรา 111 และมาตรา 118 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พุทธศักราช 2518  และมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 65 และ
มาตรา 66 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พุทธศักราช 2543  

หากไทยอนุวัติการตามอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 แลว ยอมสงผลใหความหนาแนนของ
สหภาพและความครอบคลุมของความตกลงรวมมีโอกาสเพิ่มมากข้ึน  หากความหนาแนนของสหภาพ
แรงงานและความครอบคลุมของความตกลงเพิ่มมากข้ึนแลว จะสงผลใหคาจางและประโยชนที่เกี่ยวของ
กับการจางงานนาจะเพิ่มมากข้ึน และโอกาสที่ความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดในประเทศไทยลดลงไดใน
อนาคต แตอาจมีโอกาสทําใหมีการจางงานลดลงหรือมีการวางงานเพิ่มมากข้ึน และมีเงินเฟอเพิ่มมากข้ึน  
 
คําสําคัญ: อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 81 และฉบับที่ 92, สหภาพแรงงาน, ความ
ตกลงรวม 
 
  

                                                            
1 บทความนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาเร่ืองการจัดการมาตรฐานระหวางประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน: 
อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 ไดรับทุนจากมูลนิธิฟรีดริคเอแบรท (Friedrich-
Ebert-Stiftung) 
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1. บทนํา 
ภายหลังที่อัตราภาษีนําเขาสินคาของประเทศตางๆ ไดลดลง อันเปนผลสวนหนึ่งจากทั้งจาก 

การเจรจาพหุภาคีภายใตองคการการคา การเจรจาเปดเสรีการคาระดับภูมิภาคและทวิภาคี และการเปด
เสรีการคาเอง กระแสการใชมาตรการกีดกันการคาที่มิใชภาษีศุลกากรไดเพิ่มข้ึนมากมายหลายรูปแบบ 
รูปแบบหนึ่งคือ การใชมาตรฐานแรงงาน 

ในดานหนึ่ง มาตรฐานแรงงานถูกมองวาเปนมาตรการที่กําหนดข้ึนเพื่อกีดกันการคาระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะสินคาที่มีตนทุนตํ่าจากการไมตองปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานท่ีเขมงวด แตอีกดาน
หนึ่งนั้น มาตรฐานแรงงานกําหนดข้ึนเพื่อเปนมาตรฐานข้ันตํ่าเพื่อคุมครองแรงงาน  

ที่ผานมาองคการแรงงานระหวางประเทศ ไดมีการกําหนดมาตรฐานแรงงานข้ึนหลายดาน 
ครอบคลุมเร่ืองสิทธิข้ันพื้นฐาน การมีงานทํา นโยบายสังคม การบริหารแรงงาน แรงงานสัมพันธ สภาพการ
ทํางาน การประกันสังคม การทํางานของสตรี การทํางานของเด็กและเยาวชน คนงานผูสูงอายุ คนงาน
อพยพ ชนพื้นเมืองและชนเผา คนงานในดินแดนอาณานิคม และอาชีพเฉพาะดาน  ในจํานวนนี้  
มีอนุสัญญา 8 ฉบับที่เปนสิทธิพื้นฐานของคนงาน คือ อนุสัญญาวาดวยการเกณฑแรงงานหรือแรงงาน
บังคับ ค.ศ.1930 (ฉบับที่ 29) อนุสัญญาวาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ.1957 (ฉบับที่ 105) 
อนุสัญญาวาดวยอายุข้ันตํ่าที่ใหจางงานได ค.ศ.1973 (ฉบับที่ 138) อนุสัญญาวาดวยการหามและ 
การดําเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก ค.ศ.1999 (ฉบับที่ 182) 
อนุสัญญาวาดวยคาตอบแทนที่เทาเทียมกันสําหรับลูกจางชายและหญิงซึ่งทํางานมีคาเทากัน ค.ศ.1951 
(ฉบับที่ 100) อนุสัญญาวาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ ค.ศ.1958 (ฉบับที่ 111) 
อนุสัญญาวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ. 1948 (ฉบับที่ 87) 
และอนุสัญญาวาดวยการปฏิบัติตามหลักการแหงสิทธิในการรวมตัวกันและการเจรจาตอรองรวม ค.ศ.
1949 (ฉบับที่ 98)  

ในจํานวนอนุสัญญาที่เปนสิทธิพื้นฐานของคนงานจํานวน 8 ฉบับดังกลาว ประเทศไทยยังไมได 
ใหสัตยาบันอนุสัญญาอีก 3 ฉบับคือ อนุสัญญาวาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ ค.ศ.1958 
อนุสัญญาวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ.1948 และอนุสัญญา
วาดวยการปฏิบัติตามหลักการแหงสิทธิในการรวมตัวกันและการตอรองรวม ค.ศ.1949  

แมวาประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันอนุสัญญาพื้นฐานอีก 3 ฉบับดังกลาว แตไดมีความพยายาม
อยางตอเนื่องของกระบวนการแรงงานไทยที่เรียกรองใหรัฐบาลไทยใหสัตยาบันอนุสัญญาวาดวยเสรีภาพ
ในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ.1948 (ฉบับที่ 87) และอนุสัญญาวาดวยการ
ปฏิบัติตามหลักการแหงสิทธิในการรวมตัวและการตอรองรวม ค.ศ.1949 (ฉบับที่ 98) อยางนอยที่สุด
นับต้ังแตป 2535 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน (2556) (ยงยุทธ และบุษยรัตน, 2556) นอกจากนี้ จากบท
สัมภาษณ น.ส.จิตรา คชเดช อดีตแกนนําสหภาพแรงงาน ในประเด็นการแกปญหาแรงงานนั้น  จิตรา  
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คชเดช เห็นวา “ถาจะแกปญหาใหผูใชแรงงาน อันดับแรกตองสงเสริมสิทธิการรวมตัวกัน การมีสหภาพ
แรงงานจะนําไปสูการตอรองกับบริษัทได” การเคลื่อนไหวของขบวนการแรงานและบทสัมภาษณดังกลาว
อาจสะทอนใหเห็นความตองการของคนงานไดวา สิทธิการรวมตัวกันและสหภาพแรงงานจะเปนกลไก
พื้นฐานที่สําคัญสําหรับการแกไขปญหาแรงงาน 

ความพยายามผลักดันใหรัฐบาลไทยใหสัตยาบันอนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวนี้ เปนรูปธรรม
มากข้ึนภายหลังการจัดต้ังคณะทํางานประงานการดําเนินงานเพื่อใหสัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่  87 และ
ฉบับที่ 98 เมื่อเดือนตุลาคม 2552 และตอมา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อเดือนธันวาคม 2553 และ 
ไดเสนอใหรัฐสภาอนุมัติในปถัดมา  อยางไรก็ตาม ไดถอนญัตติดังกลาวออกจากการพิจารณาของรัฐภา
ดวยเหตุผลวาการใหสัตยาบันอนุสัญญาดังกลาวอาจขัดตอกระบวนการที่กําหนดไวในมาตรา 190 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  ในปจจุบัน กระบวนการใหสัตยาบันอนุสัญญา ก็มีเหตุให
ตองลาชาออกไปอีก เมื่อรัฐบาลไดยุบสภาเม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2556 และไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเลือกต้ัง
วันที่ 2 กุมภาพันธ 2557 ดังนั้น การดําเนินการใหสัตยาบันจึงตองรอภายหลังการเลือกต้ังและจัดต้ังรัฐบาล
ใหม 

นอกจากการผลักดันของกระบวนการแรงงานภายในประเทศใหสัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 87 
และฉบับที่ 98 ดังกลาวแลว ยังมีการผลักดันภายนอกประเทศเพ่ือใหไทยใหสัตยาบันอนุสัญญาทั้งสอง
ฉบับดวยเชนกัน  ในการเจรจาจัดทําความตกลงเปดเสรีการคาระหวางสหภาพยุโรปกับไทย ซึ่งเร่ิมตนข้ึน
ต้ังแตเดือนมีนาคม 2556  มีการคาดหมายกันวา มาตรฐานแรงงานจะเปนหนึ่งในประเด็นการเจรจาที่
สหภาพยุโรปเรียกรอง เนื่องจากที่ผานมา เร่ืองมาตรฐานแรงงานเปนประเด็นที่กําหนดไวในความตกลงเปด
เสรีการคาที่สหภาพยุโรปไดทํากับประเทศอื่นๆ2  ยกตัวอยางเชน บทบัญญัติที่ปรากฎอยูในขอ 13.4 เร่ือง
การคากับการพัฒนาอยางยั่งยืน ของความตกลงเขตการคาเสรีระหวางสหภาพยุโรปกับเกาหลีใต เมื่อเดือน
ตุลาคม 2553 ที่กําหนดใหประเทศภาคีตองเคารพ สงเสริม และทําใหหลักการเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานมีผล
เปนรูปธรรม หนึ่งในสิทธิพื้นฐานนั้นคือ เสรีภาพการสมาคม และการรับรองสิทธิการเจรจาตอรองรวม ซึ่งก็
เปนหลักการที่กําหนดไวในอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 นั้นเอง 
 ดวยเหตุดังกลาว หากไทยไดใหสัตยาบันวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการ
รวมตัวกัน ค.ศ.1948 (ฉบับที่ 87) และอนุสัญญาวาดวยการปฏิบัติตามหลักการแหงสิทธิในการรวมตัวและ
การตอรองรวม ค.ศ.1949 (ฉบับที่ 98) ไมวาจากการเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงานภายในประเทศ หรือ
การผลักดันจากภายนอกประเทศจากความตกลงการคา จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน

                                                            
2 เชน ขอ 286 เร่ืองมาตรฐานและความตกลงแรงงานระดับพหุภาคี ในความตกลงสมาคมระหวางสหภาพยุโรปกับอเมริกา
กลาง ลงนามเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2555 และขอ 269 เร่ืองมาตรฐานและความตกลงแรงงานระดับพหุภาคี ในความ 
ตกลงการคาระหวางยุโรปกับโคลอมเบียและเปรู ลงนามเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2555  
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อยางไร แลวจะใชวิธีการใดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการปฏิบัติตามพันธกรณีใน
อนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวได 
 เพื่อวิเคราะหผลกระทบและการจัดทําขอเสนอแนะเพ่ือยกคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการให
สัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 แลว  การศึกษานี้จะเร่ิมจากการนําเสนอสาระสําคัญที่
กําหนดไวในอนุสัญญาทั้งสองฉบับในหัวขอที่ 2 ทฤษฎีและแนวคิดทางดานเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับสหภาพ
แรงงานและความตกลงรวมในหัวขอที่ 3 และการทบทวนการศึกษาเชิงประจักษที่ผานมาในหัวขอที่ 4  เพื่อ
นําไปสูการวิเคราะหผลกระทบและการจัดทําขอเสนอแนะในหัวขอที่ 5  สวนหัวขอสุดทายเปนบทสรุปจาก
การศึกษานี้ 
 
2. สาระสําคัญของอนุสัญญาองคการระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 

2.1 อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 
 บทบัญญัติของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 วาดวยเสรีภาพในการ
สมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน (ILO Convention 87: Freedom of Association and 
Protection of Right to Organise Convention 1948) (ตอไปเรียก อนุสัญญา ฉบับที่ 87) มี 4 สวน รวม 
21 ขอ  สวนแรกเปน เร่ืองเสรีภาพการสมาคม สวนที่สองเปนเร่ืองการคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน สวนที่
สาม เปนบทบัญญัติทั่วไป และสวนที่ส่ีเปนบทบัญญัติสุดทาย 
 หัวขอนี้จะกลาวถึงสาระสําคัญของอนุสัญญา ฉบับที่ 87 เฉพาะสวนแรกเร่ืองเสรีภาพการสมาคม 
และสวนที่สองการคุมครองสิทธิในการรวมตัว ทั้งที่กําหนดไวอนุสัญญา และที่คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญวา
ดวยเร่ืองการปฏิบัติใหเปนไปตามอนุสัญญาและขอเสนอแนะ (The Committee of Experts on the 
Application of Conventions and Recommendations)(ตอไปเรียก คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ) ไดมี
ความเห็น 

2.1.1 บุคคลที่อยูภายใตอนุสัญญา 
แมวาอนุสัญญา ฉบับที่ 87 จะรับรองสิทธิการจัดต้ังและการเขารวมองคการแกคนงาน โดย

ปราศจากความแตกตางกันอยางใดๆ แลวก็ตาม แตอนุสัญญา ฉบับที่ 87 ไดกําหนดขอยกเวนไวประการ
หนึ่งคือ ในกรณีการจัดต้ังองคการคนงานของทหารและตํารวจนั้น ใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ
ภายในประเทศ3 

ในการยกเวนทหารและตํารวจจากอนุสัญญา คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเห็นวาควรเปนการตีความ
อยางแคบ ดังนั้นเจาหนาที่ฝายพลเรือนในกองทัพ พนักงานดับเพลิง พนักงานราชทัณฑ พนักงานศุลกากร 
พนักงานสรรพสามิต พนักงานของกิจการอุตสาหกรรมทหาร ฝายพลเรือนในหนวยสืบราชการ พนักงาน
ของรัฐสภา พนักงานตามกระบวนการยุติธรรม ครู พนักงานรักษาความปลอดภัย ยังคงอยูภายใตขอบเขต

                                                            
3 ขอ 9(1) ของอนุสัญญา ฉบับที่ 87 
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ของอนุสัญญา4  นอกจากนี้ คณะกรรมการผูเช่ียวชาญยังเห็นวา มีคนงานอีกหลายประเภทท่ีมักถูกริดรอน
สิทธิการจัดต้ังสหภาพแรงงาน เชน คนทํางานบาน กะลาสีเรือ คนงานในสาขาเศรษฐกิจไมเปนทางการ 
คนงานในเขตการสงออก คนงานทดลองงาน คนงานที่เปนเจาของกิจการ คนงานที่ไมมีสัญญาจาง คนงาน
ภาคการเกษตร คนงานทํางานในสาขาอนามัย (เชน ดูแลคนปวย ดูแลผูสูงอายุ) และคนงานที่ทํางานใน
สถาบันการกุศล5 

2.1.2 สิทธิโดยไมมีความแตกตางกันอยางใดๆ ในจัดต้ังสมาคม และการเขารวมสมาคม 
นอกเหนือการกําหนดใหประเทศสมาชิกทําใหบทบัญญัติตามอนุสัญญามีผลบังคับใชแลว6 

อนุสัญญา ฉบับที่ 87 ไดกําหนดใหคนงานและนายจางมีสิทธิโดยไมมีความแตกตางกันอยางใดๆ ในจัดต้ัง
สมาคม และการเขารวมสมาคมที่ตนเองเลือก โดยไมตองไดรับอนุญาตกอน7   

คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา สิทธิการจัดต้ังและเขารวมสมาคมตามอนุสัญญา ฉบับที่ 87 
ครอบคลุมพนักงานของรัฐดวย (ยกเวนเฉพาะทหารและตํารวจที่ใหเปนไปตามกฎหมายภายในประเทศ) 
ไมวาจะเปนการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือสวนทองถิ่น ไมวาจะเปนขาราชการ พนักงาน 
หรือลูกจางช่ัวคราว8 การหามพนักงานของรัฐระดับอาวุโสเขารวมสหภาพแรงงานที่เปนตัวแทนของคนงาน
กลุมอ่ืนในภาครัฐ ทําไดภายใตเงื่อนไขวา พนักงานของรัฐระดับอาวุโสนั้นตองมีสิทธิจัดต้ังสหภาพแรงงาน
ของตนเอง และกฎหมายหามพนักงานของรัฐระดับอาวุโสจัดต้ังสหภาพแรงงานไดเฉพาะบุคคลที่ใชอํานาจ
บริหารระดับสูงหรือตองรับผิดชอบตอการจัดทํานโยบาย9 

ในสวนของการใหสิทธิการจัดต้ังและเขารวมองคการ โดยไมมีความแตกตางอยางใดๆ นั้น 
คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา โดยทั่วไปแลว ประเทศตางๆ มักไมกีดกันสิทธิการจัดต้ังและเขารวม
องคการตามเพศ สถานภาพสมรส หรืออายุข้ันตํ่า แตก็ยังมีการกีดกันเสรีภาพการสมาคมบางอยางที่ไม
สอดคลองกับอนุสัญญา เชน การกําหนดสัญชาติ ภูมิลําเนา และทัศนคติทางการเมือง10 
 ในสวนของสิทธิการจัดต้ังสมาคม คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญไดมีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นจํานวน
สมาชิกข้ันตํ่าของสมาคมไววา ควรกําหนดจํานวนสมาชิกตามควร โดยไมเปนอุปสรรคตอการจัดต้ัง

                                                            
4 Para.67-70, ILO (2012). 
5 Para.71-77, ILO (2012). 
6 ขอ 1 ของอนุสัญญา ฉบับที่ 87 
7 ขอ 2 ของอนุสัญญา ฉบับที่ 87 
8 Para.64, ILO (2012). 
9 Para.66, ILO (2012). 
10 Para.78-81, ILO (2012). 
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องคการ  การกําหนดจํานวนสมาชิกข้ันตํ่าจึงตองพิจารณาถึงระดับขององคการที่จัดต้ัง (ระดับสถาน
ประกอบการหรือระดับอุตสาหกรรม) และขนาดของสถานประกอบการดวย11  
 ในสวนของสิทธิการเขารวมสมาคม คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญไดมีความเห็นวา การกําหนดไวใน
กฎหมายใหคนงานหรือนายจางตองเปนสมาชิกสหภาพแรงงานหรือสมาคมนายจางนั้น เปนการขัดแยงกับ
สิทธิการเขารวมองคการอยางเสรี12 และการกําหนดใหคนงานเขารวมสหภาพแรงงานไดเพียงแหงเดียวนั้น
เปนการเส่ือมเสียตอสิทธิการจัดต้ังและเขารวมองคการที่คนงานเลือก  นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมี
ความเห็นวา เงื่อนไขที่กําหนดใหสมาชิกสหภาพแรงงานนั้นตองเปนคนงานอาชีพเดียวกันหรืออาชีพ
คลายคลึงกันนั้น หรืออยูในสาขากิจกรรมเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ใชไดภายใตเงื่อนไขวาองคการเหลานี้
มีเสรีภาพจัดต้ังองคการหลากหลายอาชีพ และเขารวมสหพันธและสมาพันธที่เหมาะสมกับคนงานหรือ
นายจาง13 
 ในสวนของจํานวนสหภาพแรงงานน้ัน คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญไดมีความเห็นวา จากสิทธิการ
จัดต้ังและเขารวมองคการที่คนงานเลือกนั้น คนงานจึงสามารถเปลี่ยนสหภาพแรงงานหรือจัดต้ังสหภาพ
แรงงานใหมไดดวยเหตุผลทางเลือกที่เปนอิสระ มีประสิทธิภาพ หรืออุดมการณ  ดวยเหตุนี้ การกําหนดใหมี
สหภาพแรงงานเพียงแหงเดียวไมวาโดยตรงหรือโดยออมตามกฎหมายเปนการละเมิดตออนุสัญญา14  
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการกําหนดบทบัญญัติเร่ืองสหภาพแรงงานท่ีเปนตัวแทนมากท่ีสุด (The Most 
Representative Union) คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา สามารถทําไดภายใตเงื่อนไขวา หลักเกณฑ 
การกําหนดสหภาพแรงงานตัวแทนมากที่สุดนั้นจะตองมีหลักเกณฑ กําหนดไวลวงหนา และมีความชัดเจน 
เพื่อหลีกเล่ียงโอกาสการคัดเลือกสหภาพแรงงานดวยความลําเอียงหรือมีการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบใน
การเลือกสหภาพแรงงาน และจํากัดความแตกตางระหวางสหภาพแรงงานท่ีเปนตัวแทนมากที่สุดกับ
สหภาพแรงงานอ่ืน ไดเฉพาะสิทธิพิเศษบางอยาง เชน เพื่อการเจรจาตอรองรวม (Collective Bargaining) 
การปรึกษาหารือกับหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ หรือการเลือกใหเปนตัวแทนในองคการระหวางประเทศ15  
และในสวนที่มีสหภาพแรงงานท่ีเปนตัวแทนมากที่สุดในเร่ืองการเจรจาตอรองรวมนั้น สามารถทําไดภายใต
เงื่อนไขวาตองกําหนดใหสหภาพแรงงานตัวแทนมากท่ีสุดนั้นเปนตัวแทนคนงานอยางเปนธรรมและเทา
เทียม ของคนงานทั้งหมดไมวาคนงานนั้นจะเปนสมาชิกสหภาพแรงงานตัวแทนมากที่สุดหรือไมก็ตาม16  

                                                            
11 Para.89, ILO (2012). 
12 Para.99, ILO (2012). 
13 Para.91, ILO (2012). 
14 Para.92, ILO (2012). 
15 Para.97, ILO (2012). 
16 Para.98, ILO (2012). 
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 ในสวนของการไมตองไดรับอนุญาตกอนนั้น คณะกรรมการผูเช่ียวชาญมีความเห็นวา ขอกําหนด
ทางดานกฎหมายเกี่ยวกับพิธีการบางอยางที่ตองทํากอนการจัดต้ังหรือเขารวมสมาคมนั้น ไมขัดแยงกับ
อนุสัญญา ภายใตเงื่อนไขวา พิธีการเหลานั้นไมไดเปนขอบังคับใหตองไดรับการอนุญาตกอนในทางปฏิบัติ 
หรือไดใหดุลยพินิจแกหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของปฏิเสธการจัดต้ังองคการ  นอกจากนี้ ใหมีการ
อุทธรณคําส่ังทางปกครองโดยไมชักชาโดยหนวยงานทางศาลที่เปนอิสระและเปนกลาง17  
 พิธีการที่มักมีการกําหนดไวเกี่ยวกับการจัดต้ังหรือการเขารวมองคการนั้นคือ การจดทะเบียน  ใน
ประเด็นนี้ คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา ขอกําหนดใหจดทะเบียนรายละเอียดจํานวนสมาชิกและ
องคประกอบคณะผูบริหาร ซึ่งชวยใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่จดทะเบียนนั้นไดตรวจสอบความถูกตอง
ไดวาองคการนั้นเปนไปตามบทบัญญัติตามกฎหมายหรือไม ไมถือไดวาเปนการใหดุลยพินิจแกหนวยงานที่
มีอํานาจหนาที่แตอยางไร18 

2.1.3 สิทธิการรางธรรมนูญและกฎระเบียบ และสิทธิการบริหารจัดการและจัดกิจกรรม 
อนุสัญญา ฉบับที่ 87 ไดกําหนดให องคการคนงานและองคการนายจาง ตลอดจนถึงสหพันธและ

สมาพันธของคนงานและนายจาง ตางมีสิทธิรางธรรมนูญและกฎระเบียบ สิทธิเลือกตัวแทนขององคการได
อยางเสรีเต็มที่ สิทธิจัดการดานการบริหารและกิจกรรมของตน และสิทธิทําโครงการตางๆ ของตนเอง19 

ในสวนของการรางธรรมนูญและกฎระเบียบขององคการ คณะกรรมการผูเช่ียวชาญไดมีความเห็น
วา มีเงื่อนไข 2 ประการเพ่ือใหองคการคนงานและองคการนายจางมีสิทธิรางธรรมนูญและกฎระเบียบได
อยางเสรี คือ (1) กฎหมายกําหนดเพียงแคขอกําหนดดานพิธีการเกี่ยวกับธรรมนูญ ยกเวนเร่ืองกระบวนการ
ประชาธิปไตย และ (2) หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่นั้นตรวจสอบความถูกตองเพียงแคขอกําหนดดานพิธี
การของธรรมนูญและกฎระเบียบเทานั้น มิใชนั้นแลว อาจเปนการเขาไปแทรกแซงการดําเนินการของ
องคการได20 

ในสวนของสิทธิการเลือกผูแทนนั้น คณะพิจารณาไดมีความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการการเลือกและ
เงื่อนไขการมีคุณสมบัติของผูแทนดังนี้  การกําหนดเงื่อนไขนอกเหนือจากหลักการการเลือกต้ัง การ
กําหนดใหธรรมนูญขององคการระบุกระบวนการแตต้ังคณะผูบริหาร การสงเสริมหลักการประชาธิปไตย 
หรือการทําใหมั่นใจไดวามีกระบวนการเลือกต้ังที่เหมาะสมแลว อาจเปนการแทรกแซงของหนวยงานที่มี
อํานาจหนาที่ได21  ในสวนของคุณสมบัติผูแทนสหภาพแรงงานนั้น คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา การ

                                                            
17 Para.82, ILO (2012). 
18 Para.84, ILO (2012). 
19 ขอ 3(1) และขอ 6 ของอนุสัญญา ฉบับที่ 87 
20 Para.100, ILO (2012). 
21 Para.101, ILO (2012). 
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กําหนดคุณสมบัติเร่ืองอาชีพและสัญชาติควรมีความยืดหยุน22 ไมควรกําหนดเงื่อนไขเร่ืองอายุและการรู
หนังสือ23 และทัศนคติและกิจกรรมทางการเมือง24 สวนคุณสมบัติเร่ืองการตองคําพิพากษาคดีอาญานั้น  
ก็ตองพิจารณาวาเปนคดีที่เกี่ยวของกับความซื่อสัตยของบุคคลหรือไม หรือเปนคดีที่สงผลตอการ
ดําเนินการของสหภาพแรงงานหรือไม25 และผูแทนสหภาพแรงงานยังคงทําอาชีพเดิมตอไปได นอกจากน้ี 
การที่หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่มีคําส่ังยายหรือพักการดําเนินการของเจาหนาที่สหภาพแรงงาน ยกเวน
เปนมติของสหภาพเองหรือคําส่ังศาล เปนการเขาไปแทรกแซงการดําเนินการของสหภาพแรงงานอยาง
รายแรง26 

ในสวนของสิทธิดานการบริหารจัดการนั้น คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา ในเร่ืองของการ
ควบคุมทางดานการบริหารการเงินนั้น การควบคุมนั้นจํากัดอยูเฉพาะการย่ืนรายงานการเงินรายป การเขา
ไปตรวจสอบไดเนื่องจากมีเหตุอันเช่ือไดวาการดําเนินการขององคการขัดตอกฎระเบียบขององคการหรือ
กฎหมาย (ซึ่งไมขัดตอหลักการเสรีภาพการสมาคม) และการตรวจสอบจํากัดเฉพาะกรณีที่มีคนงานจํานวน
มาก (ยกตัวอยางเชน รอยละ 10) ทําการรองขอ27  หากกฎหมายใหอํานาจหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาที่การ
ควบคุมมากเกินไปหรือกําหนดรายละเอียดการบริหารงานการเงินมากเกินไป ก็อาจเปนการละเมิดสิทธิการ
บริหารจัดการได เชน การใหอํานาจเจาพนักงานกําหนดเงินเดือนสูงสุดของลูกจางสหภาพแรงงาน หรือการ
กําหนดสัดสวนของเงินทุนของสหภาพแรงงานท่ีตองจายใหสหพันธแรงงาน28  

ในสวนของกิจกรรมและโครงการนั้น คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา สิทธิในการจัดกิจกรรมและ
โครงการดังกลาวนั้นรวมถึงสิทธิการจัดประชุมสหภาพแรงงาน สิทธิของตัวแทนสหภาพแรงงานเขาไปใน
สถานที่ทํางาน สิทธิในการสื่อสารกับฝายบริหาร สิทธิการจัดกิจกรรมคัดคานตอตาน และกิจกรรมการเมือง
บางอยาง (เชน การสนับสนุนพรรคการเมืองที่เห็นวาเปนพรรคการเมืองที่ปกปองประโยชนของสมาชิก
สหภาพแรงงาน)  หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ควรหลีกเล่ียงการแทรกแซงอันเปนการจํากัดเสรีภาพการ
รวมตัวหรือเปนอุปสรรคตอการใชสิทธิตามกฎหมาย ภายใตเงื่อนไขวาการใชสิทธิตามกฎหมายนั้นตองไม
กอใหเกิดการคุกคามอยางรายแรงและใกลจะมาถึงตอความสงบเรียบรอยของประชาชน29 
  

                                                            
22 Para.102-103, ILO (2012). 
23 Para.103, ILO (2012). 
24 Para. 105, ILO (2012). 
25 Para. 106. ILO (2012). 
26 Para.107, ILO (2012). 
27 Para.109, ILO (2012). 
28 Para.110, ILO (2012). 
29 Para.115, ILO (2012). 
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2.1.4 สิทธิการหยุดงานประทวง (The Right to Strike) 
สิทธิการจัดกิจกรรมของแรงงานหรือของสหภาพแรงงานที่สําคัญคือ สิทธิการหยุดงานประทวง  

แมวาอนุสัญญา ฉบับที่ 87 มิไดกลาวถือสิทธิการหยุดงานประทวงไวโดยตรง แตคณะกรรมการผูเช่ียวชาญ
เห็นวา เมื่อพิจารณาจากสิทธิของคนงานและสหภาพแรงงานในการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมหรือปกปอง
ประโยชนของคนงานแลว คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวาสิทธิจัดกรรมนั้นรวมถึงสิทธิหยุดงานประทวง
ดวย30 

โดยทั่วไปแลว มีการหามมิใหหยุดงานประทวงกับพนักงานของรัฐบาลบางประเภท บริการที่จําเปน
อยางมาก (Essential services)และสถานการณวิกฤติบางอยาง และในกรณีดังกลาว ควรใหการชดเชยแก
คนงานเหลานี้ดวย31  ในสวนของพนักงานของรัฐบาลประเภทนั้น คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเห็นวา 
ประเทศสมาชิกอาจจํากัดหรือหามใชสิทธิการหยุดงานประทวงกับพนักงานของรัฐที่ใชอํานาจหนาที่ในนาม
ของรัฐได32  คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา ครู พนักงานไปรษณีย พนักงานการรถไฟ และพนักงาน 
พลเรือนในสถาบันทางการทหาร ภายใตเงื่อนไขบางอยาง มีสิทธิหยุดงานประทวงได33  ในสวนของบริการที่
จําเปนอยางมาก คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา บริการที่จําเปนอยางมากน้ันคือ บริการที่หากการ
ใหบริการมีการสะดุดหยุดลงแลว จะเปนอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล หรืออนามัยของประชาชน
ทั้งหมดหรือบางสวน34 ที่ผานมาองคการแรงงานระหวางประเทศเคยเห็นวาบริการตอไปนี้มิใชบริการที่
จําเปนอยางมาก เชน บริการการรถไฟ บริการธนาคาร บริการการขนสง และบริการกอสราง35 สวนบริการที่
องคการแรงงานระหวางประเทศเห็นวาเปนบริการที่จําเปนอยางมาก เชน บริการการจราจรทางอากาศ 
บริการโทรศัพท และบริการที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติตามธรรมชาติ บริการดับเพลิง บริการไฟฟา และบริการ
ประปา36 

ในกรณีที่ตองคงมีการใหบริการข้ันตํ่าอยูนั้น คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา จะตองเปนกรณีที่
การหยุดชะงักของบริการทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล หรืออนามัยของ
ประชากรทั้งหมดหรือบางสวน (บริการที่จําเปนอยางมากในความหมายอยางแคบ) หรือบริการที่มิใช
บริการจําเปนอยางมากในความหมายอยางแคบ แตการหยุดงานประทวงอยางเขมขนหรือยาวนานจนถึง
ระดับหนึ่งแลว จะกอใหเกิดวิกฤติ ที่คุกคามตามสภาพปกติของประชากร หรือบริการสาธารณะที่มี

                                                            
30 Para.117, ILO (2012). 
31 Para.127, ILO (2012). 
32 Para.129, ILO (2012). 
33 Para.130, ILO (2012). 
34 Para. 131, ILO (2012). 
35 Para. 134, ILO (2012). 
36 Para.135, ILO (2012). 
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ความสําคัญพื้นฐาน37  แลวเงื่อนไขของบริการข้ันตํ่านั้น คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา (1) จะตองเปน
บริการข้ันตํ่าอยางแทจริง กลาวคือเพื่อสนองตอความตองการพื้นฐานของประชากร หรือเกณฑข้ันตํ่าของ
บริการ โดยยังคงมีพลังในการตอรองอยู (2) เนื่องจากการใหบริการข้ันตํ่าเปนการจํากัดการใชวิธีการกดดัน
ของคนงานเพื่อปกปองประโยชนของตน องคการของแรงงานจึงควรเขารวมการกําหนดบริการดังกลาว 
รวมกับนายจาง และภาครัฐ หากตองการ38  

กรณีสถานการณวิกฤตที่เปนเหตุหามมิใหหยุดงานประทวงนั้น คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเห็นวา 
การหามมิใหหยุดงานประทวงนั้นจะตองอยูภายในระยะเวลาที่จํากัด และเพียงเทาที่จําเปนกับสถานการณ  
กรณีที่เปนเหตุวิกฤตนั้น เชน สงคราม การจราจล ภัยพิบัติตามธรรมชาติ ภัยพิบัติทางสาธารณสุขหรือ
มนุษยชน39 

ในกรณีที่มีการจํากัดหรือการหามการหยุดงานประทวงดังกลาว คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา 
ควรมีการชดเชยใหกับคนงานที่ไมสามารถใชสิทธิหยุดงานประทวงดังกลาวดวย เชน การจัดใหมีการไกล
เกล่ียที่เปนกลางและกระบวนการอนุญาโตตุลาการอันเปนที่เชื่อมั่นของคนงานและองคการของคนงาน  
คําวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลากรตองมีผลผูกพันและนําไปปฏิบัติอยางรวดเร็วและครบถวน40 

ในสวนของเงื่อนไขกอนการใชสิทธิหยุดงานประทวงนั้น คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญไดมีความเห็น
ดังนี้ การกําหนดใหมีข้ันตอนตางๆ เชน การไกลเกล่ีย การประนอม และการอนุญาโตตุลาการกอนการใช
สิทธิหยุดงานประทวง รวมถึงการกําหนดใหแจงภาครัฐและหรือฝายนายจางกอนนั้น สามารถทําได หาก
เปนการกําหนดไวเพื่ออํานวยความสะดวกดานการตอรอง และไมควรมีความซับซอนหรือลาชาจนทําให
การหยุดงานประทวงเปนไปไมไดในทางปฏิบัติหรือไมมีประสิทธิภาพไป41 สวนระยะเวลาแจงกอนการหยุด
งานประทวงนั้น คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา ระยะเวลา 60 วันเปนระยะเวลาที่นานเกินไป นอกจากนี้ 
คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญยังเห็นวา คนงานและองคการของคนงานสามารถหยุดงานประทวงไดยาวนาน
ตามที่ตองการ42 และเห็นวา การกําหนดใหมีการลงคะแนนเสียงของคนงานกอนการใชสิทธิหยุดงาน
ประทวงนั้น ใหใชการลงคะแนนเสียง และกําหนดองคประชุมและสัดสวนเสียงขางมากที่เหมาะสม  
ยกตัวอยางเชน คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเห็นวา การกําหนดสัดสวนสองในสามขององคประชุมเปนเสียง
ขางมากของมติการหยุดงานประทวงทําใหการใชสิทธิการหยุดงานประทวงทําไดยาก43 และหามมิให

                                                            
37 Para.136, ILO (2012). 
38 Para.137, ILO (2012). 
39 Para.140, ILO (2012). 
40 Para.141, ILO (2012). 
41 Para.144, ILO (2012). 
42 Para.146, ILO (2012). 
43 Para. 147, ILO (2012). 
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กําหนดเงื่อนไขใหองคการในระดับที่สูงข้ึนไปตองอนุมัติ หรือองคกรที่มีอํานาจหนาที่ของรัฐอนุมัติกอนการ
หยุดงานประทวง44 

ในชวงการใชสิทธิหยุดงานประทวงนั้น คณะกรรมการผูเช่ียวชาญไดมีความเห็นวา การประทวง
หนาโรงงาน (Picketting) สามารถทําได ใหพนักงานเจาหนาที่ใชกําลังไดเฉพาะพฤติการณพิเศษ และ
สถานการณที่มีความรุนแรงอันคุกคามตอความสงบเรียบรอยของประชาชน และการใชกําลังนั้นตองได
สัดสวนกับพฤติการณ45  บทบัญญัติที่อนุญาตใหนายจางไลคนงานท่ีประทวงออก หรือจางคนงานอ่ืนมา
ทํางานแทนช่ัวคราวหรือไมก็ตาม เปนการขัดขวางอยางรายแรงตอการใชสิทธิหยุดงานประทวง46 

สวนการกําหนดใหใชกระบวนการอนุญาโตตุลาการภาคบังคับเพื่อจํากัดการใชสิทธิการหยุดงาน
ประทวงนั้น คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเห็นวาทําไดภายใตพฤติการณบางอยาง คือ เมื่อทั้งสองฝายที่พิพาท
กันนั้นไดตกลงกันใชกระบวนการอนุญาโตตุลาการ หรือเมื่อมีการหามหรือการจํากัดการหยุดงานประทวง
ดังที่ไดกลาวไปแลว สวนการบังคับใหใชกระบวนการอนุญาโตตุลากรดวยเหตุผลวาขอพิพาทจะยืดเยื้อนั้น
ไมเปนเหตุใหบังคับใชกระบวนการอนุญาโตตุลาการได47 และการกําหนดใหใชกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการไวกอนถือวาเปนการหามใชการหยุดงานประทวง48  

การใชสิทธิหยุดงานประทวงดังกลาว ตองเปนการใชสิทธิที่ถูกตองตามกฎหมายที่สอดคลองกับ
เสรีภาพการสมาคมดวย  คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเห็นวา องคกรที่จะตัดสินไดวาการหยุดงานประทวงนั้น
สอดคลองตามกฎหมายหรือไม ควรเปนองคกรที่ทั้งสองฝายใหความเช่ือถือ ไมใชองคกรของรัฐบาล  และ
หากการหยุดงานประทวงนั้นไมถูกตองตามกฎหมายแลว อาจกําหนดบทลงโทษดวยก็ได เชน การ
ประณาม หรือการงดจายเงินโบนัส  หากมีการกําหนดโทษทางอาญากับการหยุดงานประทวงนั้น ก็กําหนด
ไดเฉพาะการหยุดงานประทวงที่กอใหเกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพยสิน ไมใชใชกับการหยุดงาน
ประทวงโดยสันติวิธี49 สวนการกําหนดโทษลักษณะอ่ืน เชน คาปรับ การปดสถานที่ต้ังสหภาพแรงงาน การ
ถอนทะเบียนสหภาพแรงงาน สามารถทําได หากเปนการลงโทษการหยุดงานประทวงที่ไมสอดคลองกับ
อนุสัญญาและไดสัดสวนกับการกระทําความผิด50 นอกจากนี้ การไลคนงานที่หยุดงานประทวงออกจาก

                                                            
44 Para. 148, ILO (2012). 
45 Para.149, ILO (2012). 
46 Para.152, ILO (2012). 
47 Para.153, ILO (2012). 
48 Para.154, ILO (2012). 
49 Para.158, ILO (2012). 
50 Para.159, ILO (2012). 
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งาน หรือการรับคนงานกลับเขามาทํางาน ภายใตขอจํากัดดานเวลาบางอยางหรือความยินยอมของ
นายจางนั้น เปนอุปสรรคตอการใชสิทธิการหยุดงานประทวง51 

อนุสัญญา ฉบับที่ 87 จํากัดองคการของคนงานและของนายจางใหหมายถึงเฉพาะองคการ 
ที่สงเสริมและปกปองประโยชนของคนงานหรือนายจางเทานั้น52 และการใชสิทธิตามอนุสัญญานี้จะตอง
เคารพตอกฎหมายเชนเดียวกับบุคคลหรือการดําเนินการรวมกันที่ไดจัดต้ังอ่ืนๆ ดวย53 

2.1.5 สิทธิการจัดต้ังและเขารวมองคการในระดับที่สูงขึ้นไป 
อนุสัญญา ฉบับที่ 87 ไดกําหนดให องคการคนงานและองคการนายจางมีสิทธิจัดต้ังและเขารวม

สหพันธและสมาพันธ และสหพันธและสมาพันธดังกลาวนี้ก็มีสิทธิเขารวมองคการระหวางประเทศของ
คนงานและของนายจางได54 

2.1.6 การหลีกเลี่ยงการเขาไปแทรกแซงที่กอใหเกิดการจํากัดการใชสิทธิตามกฎหมาย
ดังกลาว 

เพื่อเปนการคุมครองสิทธิดังกลาว อนุสัญญา ฉบับที่ 87 ไดกําหนดหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
ภาครัฐหลีกเล่ียงการเขาไปแทรกแซงที่กอใหเกิดการจํากัดการใชสิทธิตามกฎหมายดังกลาว55 องคการ
คนงานและนายจางจะไมถูกหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ฝายบริหารยุบหรือระงับได56 และการไดรับสถานะ
นิติบุคคลขององคการคนงาน องคการนายจาง สหพันธและสมาพันธของคนงานและนายจางนั้น ตองไมอยู
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดลักษณะที่เปนการจํากัดสิทธิการจัดต้ังและการเขารวม57 และหนวยงานที่มีอํานาจ
ฝายบริหารไมสามารถส่ังยุบหรือระงับองคการของคนงานและของนายจางได58 รวมถึงกฎหมาย
ภายในประเทศจะไมทําใหสิทธิตามอนุสัญญานี้เส่ือมเสียไป59   

ในสวนของเงื่อนไขการไดรับสถานะนิติบุคคลนั้น คณะกรรมการผูเช่ียวชาญไดมีความเห็นวา หาม
มิใหกําหนดเงื่อนไขการไดรับสภาพนิติบุคคล ดังเชนเงื่อนไขการต้ังหรือเขารวมองคการที่ตองไดรับอนุญาต
กอน เชน การกําหนดจํานวนคนงานท่ีเปนสมาชิกองคการไวอยางนอย 50 คนจึงจะไดรับสภาพนิติบุคคล 

                                                            
51 Para.161, ILO (2012). 
52 ขอ 10 ของอนุสัญญา ฉบับที่  87 
53 ขอ 8(1) ของอนุสัญญา ฉบับที่ 87 
54 ขอ 5 ของอนุสัญญา ฉบับที่ 87 
55 ขอ 3(2) ของอนุสัญญา ฉบับที่ 87 
56 ขอ 4 ของอนุสัญญา ฉบับที่ 87 
57 ขอ 7 ของอนุสัญญา ฉบับที่ 87 
58 ขอ 4 ของอนุสัญญา ฉบับที่ 87 
59 ขอ 8(2) ของอนุสัญญา ฉบับที่ 87 
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หรือกําหนดใหสหภาพแรงงานเปนสมาชิกองคการในระดับที่สูงข้ึน (สหพันธหรือสมาพันธแรงงาน จึงจะ
ไดรับสภาพนิติบุคคล) จะกระทําไมได60 

ในสวนของการส่ังยุบหรือระงับองคการของคนงานและของนายจางนั้น คณะกรรมการผูเช่ียวชาญ
เห็นวา หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ฝายบริหารไมสามารถส่ังยุบหรือระงับองคการของคนงานหรือของ
นายจาง การยุบหรือระงับนั้นเปนอํานาจของศาล61  

2.1.7 มาตรการท่ีจําเปนและเหมาะสมเพื่อใหใชสิทธิการรวมตัวกันไดอยางเสรี 
ในสวนที่สองของอนุสัญญา ฉบับที่ 87 เปนเร่ืองการคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน  ไดกําหนดให

ประเทศสมาชิกใชมาตรการที่จําเปนและเหมาะสมเพื่อทําใหมั่นใจไดวาคนงานและนายจางไดใชสิทธิการ
รวมตัวกันอยางเสรี62 

2.2 อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 98 
อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 98 วาดวยการปฏิบัติตามหลักการแหงสิทธิใน

การรวมตัวและการตอรองรวม (ILO Convention 98: Right to Organise and Collective Bargaining 
Convention 1949) (ตอไปเรียก อนุสัญญา ฉบับที่ 98) มีทั้งหมด 16 ขอ โดยมีสาระสําคัญดังนี้  

2.2.1 บุคคลที่ไดรับสิทธิตามอนุสัญญา 
เชนเดียวกับอนุสัญญา ฉบับที่ 87 อนุสัญญา ฉบับที่ 98 นี้ใชกับทหารและตํารวจเพียงเทาที่ 

กําหนดไวในกฎหมายภายในประเทศ63  อยางไรก็ตาม นอกจากทหารและตํารวจดังกลาวแลว อนุสัญญา 
ฉบับที่ 98 นี้ไมใชกับพนักงานของรัฐที่อยูในตําแหนงบริหาร และจะไมตีความอนุสัญญา ฉบับที่ 98 นี้ให
เปนที่เส่ือมเสียตอสิทธิและสถานะของพนักงานของรัฐที่อยูในตําแหนงบริหารดังกลาว64 
 ในสวนของพนักงานของรัฐที่อยูในตําแหนงบริหารนั้น คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเห็นวาควรตีความ
อยางแคบ ตองพิจารณาเปนรายกรณีไป จากหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของพนักงานของรัฐนั้น65เพียง
ขอเท็จจริงวาเปนพนักงานที่ทํางานในสํานักงาน (White-collar) ไมเพียงพอตอการเปนเหตุผลใหเปน
พนักงานที่อยูในตําแหนงบริหาร66  
  

                                                            
60 Para. 87, ILO (2012). 
61 Para.162, ILO (2012). 
62 ขอ 11 ของอนุสัญญา ฉบับที่ 87 
63 ขอ 5.1 ของอนสัุญญา ฉบับที่ 98 
64 ขอ 6 ของอนุสัญญา ฉบับที่ 98 
65 Para.171, ILO (2012). 
66 Para.172, ILO (2012). 
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2.2.2 การคุมครองอยางเพียงพอ ตอการเลือกปฏิบัติ อันเปนปฏิปกษตอสหภาพแรงงาน
ในเรื่องเกี่ยวกับการจางงาน 

คนงานตองไดรับการคุมครองอยางเพียงพอ ตอการเลือกปฏิบัติ อันเปนปฏิปกษตอสหภาพแรงงาน
ในเร่ืองเกี่ยวกับการจางงาน67  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากการกําหนดใหการจางงาน
ข้ึนอยูกับเงื่อนไขวาคนงานนั้นตองไมเขารวมหรือถอนตัวออกจากการเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน68 และตอ
การเลือกปฏิบัติจากการไลออกหรือทําใหเปนที่เส่ือมเสียตอคนงานเนื่องจากคนงานเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงาน หรือไดเขารวมกิจกรรมของสหภาพแรงงานไมวานอกเวลาทํางาน หรือในเวลาทํางานโดยไดรับ
ความยินยอมจากนายจาง69  

ในสวนของการเลือกปฏิบัติอันเปนปฏิปกษตอสหภาพแรงงานในเร่ืองเกี่ยวกับการจางงานนั้น 
คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา การกระทําเหลานี้เปนการเลือกปฏิบัติตอสภาพแรงงานในเรื่องเกี่ยวกับ
การจางงาน เชน การกําหนดใหตัวแทนหรือสมาชิกสหภาพแรงงานเปนรายช่ือตองหามการรับเขาทํางาน
(Black list) 70 การโอน การยาย การลดข้ัน การยกเลิกประโยชน หากจํากัดประโยชนของคนงานอาจเปน
การใชมาตรการที่เปนปฏิปกษตอสหภาพแรงงานได71 หามมิใหการไลคนงานออกดวยเหตุผลทางดาน
เศรษฐกิจ หากเปนการใชเพื่อเปนการเลือกปฏิบัติอันเปนปฏิปกษตอสหภาพแรงงานทางออม72 

ในสวนของการคุมครองอยางเพียงพอนั้น คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา จะตอง (1) เปน
มาตรการปองกัน (เชน ตองไดรับอนุญาตจากศาล หรือหนวยงานอิสระ กอนการไลผูแทนแรงงานหรือ
ผูแทนสหภาพแรงงานออก) (2) มีมาตรการชดเชยและมาตรการลงโทษอยางเพียงพอ เพื่อหามมิใหฝาฝน
(เชน การกําหนดโทษทางแพง ทางอาญา) และ/หรือ (3) การคืนสิทธิใหคนงานที่ถูกไลออกดวยเหตุผล จาก
การเปนสมาชิกสหภาพแรงงานหรือทํากิจกรรมกับสภาพแรงงาน โดยไดรับคาชดเชยยอนหลัง73 การ
คุมครองนี้จะตองมีประสิทธิภาพและรวดเร็วดวย74  
 2.2.3 การคุมครององคการคนงานและองคการนายจางจากการถูกแทรกแซงจากอีกฝาย
หนึ่ง 

นอกจากการคุมครองคนงานดังกลาวแลว อนุสัญญา ฉบับที่ 98 ยังคุมครององคการคนงานและ
องคการนายจางจากการถูกแทรกแซงจากอีกฝายหนึ่งในเร่ืองการจัดต้ัง การทํางาน หรือการบริหารงาน  

                                                            
67 ขอ 1 ของอนุสัญญา ฉบับที่ 98 
68 ขอ 2(a) ของอนุสัญญา ฉบับที่ 98 
69 ขอ 2 (b) ของอนุสัญญา ฉบับที่ 98 
70 Para.178, IO (2012). 
71 Para.179, ILO (2012). 
72 Para.180, ILO (2012). 
73 Para.182, ILO (2012). 
74 Para. 190, ILO (2012). 
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โดยเฉพาะการสงเสริมการจัดต้ังองคการคนงานที่นายจางหรือองคการนายจางมีบทบาทสําคัญ75 หรือให
การสนับสนุนองคการคนงานทางดานการเงินหรือทางดานอ่ืน โดยที่มีวัตถุประสงคใหองคการคนงานอยู
ภายใตการควบคุมของนายจางหรือองคการนายจาง76  
 ในสวนการใหการสนับสนุนองคการคนงานทางดานการเงินนั้น คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเห็นวา 
การใหการสนับสนุนนั้นจะตองไมทําใหนายจางสามารถควบคุมสหภาพแรงงาน หรือเปนการใหความ 
อนุเคราะหตอสหภาพแรงงานหนึ่งมากกวาสหภาพแรงงานอ่ืน77  
 2.2.4 การจัดต้ังกลไกที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศ หากมีความจําเปน เพื่อทําให
ม่ันใจไดวาจะมีการเคารพตอสิทธิการรวมตัว 

เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของคนงานจากการถูกเลือกปฏิบัติ และคุมครององคการคนงานและ
องคการนายจางจากการถูกแทรกแซงซ่ึงกันและกันแลว อนุสัญญา ฉบับที่ 98 ยังกําหนดใหจัดต้ังกลไกที่
เหมาะสมกับสภาพของประเทศ หากมีความจําเปน เพื่อทําใหมั่นใจไดวาจะมีการเคารพตอสิทธิการรวมตัว
ดังกลาว  

ในสวนนี้ คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา การออกกฎหมายภายในประเทศเพื่อปองกันการเลือก
ปฏิบัติอันเปนปฏิปกษตอสหภาพแรงงาน และการแทรกแซง ที่มีขอความที่คลุมเครือ ไมเพียงพอตอการ
ปองกันการดําเนินการดังกลาวตามอนุสัญญา78 ในสวนของการคุมครองจากการแทรกแซงกันนั้น 
คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา ตองมีกระบวนการอุทธรณที่รวดเร็ว และมีมาตรการลงโทษที่เพียงพอตอ
การแทรกแซงนั้น จึงจะเปนการคุมครองอยางเพียงพอตามที่กําหนดไวในอนุสัญญา79 

2.2.5 การใชมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการใชกลไก
การเจรจาอยางสมัครใจระหวางองคการคนงานกับองคการนายจาง 

นอกจากนี้ ในกรณีที่จําเปน อนุสัญญา ฉบับที่ 98 ยังกําหนดใหใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการใชกลไกการเจรจาอยางสมัครใจระหวางองคการคนงานกับ
องคการนายจาง ทําความตกลงเจรจารวมในเรื่องเง่ือนไขการจางงาน80 หรือการสงเสริมการเจรจาตอรอง
รวม  

ในสวนของขอบเขตของการเจรจาตอรองรวมนั้น คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา การเจรจา
ตอรองรวมจะตองเปนไปอยางเสรีและสมัครใจ และเคารพตอหลักการความเปนอิสระของคูสัญญา  ดังนั้น
การที่พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยกเลิกหรือแกไขเนื้อความในความตกลงรวมเปนการละเมิดตอหลักการ
                                                            
75 ขอ 2.2 ของอนุสัญญา ฉบับที่ 98 
76 ขอ 2.2 ของอนสัุญญา ฉบับที่ 98 
77 Para.198, ILO (2012). 
78 Para.174, ILO (2012). 
79 Para.197, ILO (2012). 
80 ขอ 4 ของอนุสัญญา ฉบับที่ 98 
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ดังกลาว81 การกําหนดใหตองไดรับอนุมัติจากพนักงานเจาหนาที่ กอนที่ความตกลงรวมจะมีผลใชบังคับนั้น 
สามารถทําไดเฉพาะกรณีที่ความตกลงนั้นทําผิดข้ันตอน หรือไมเปนไปตามมาตรฐานข้ันตํ่าที่กําหนดไวใน
กฎหมาย82 การใหอํานาจใชดุลยพินิจอยางมากแกพนักงานเจาหนาที่ในการอนุมัติความตกลงรวมเปนการ
ผิดหลักการการเจรจาตอรองรวม คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเห็นวา อาจมีการตั้งกลไกสําหรับการหารือหรือ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อใหฝายที่เขารวมการเจรจาตอรองรวมนั้นคํานึงถึงนโยบายทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมของรัฐและการคุมครองประโยชนสาธารณะได83 

ในชวงการเจรจา คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา ฝายที่เขารวมการเจรจาจะตองเจรจาตาม
หลักการการเจรจาโดยสุจริต คือ (1) การยอมรับผูแทนขององคการ (2) ความพยายามบรรลุความตกลง  
(3) การเขารวมการเจรจาอยางแทจริงและสรางสรรค (4) การหลีกเล่ียงความลาชาอยางไมมีเหตุผลในการ
เจรจา และ (5) การเคารพความผูกพันและผลที่ไดจากการตอรอง  นอกจากนี้ คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ 
ยังเห็นวา การเจรจาตอรองรวมอาจเปนการเจรจาแบบไตรภาคี คือ ประกอบดวยฝายลูกจาง ฝายนายจาง 
และฝายรัฐ ไดในประเด็นเร่ืองของคาจางข้ันตํ่า84 
 ในสวนของประเด็นการเจรจาตอรองรวมนั้น คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา รวมถึงสภาพการ
ทํางานตางๆ ทั้งสภาพการทํางานที่พูดกันโดยทั่วไป (เชน วันทํางาน การทํางานลวงเวลา วันลา และ
คาจาง) แตยังรวมถึงประเด็นอ่ืนๆ ที่ทั้งสองฝายตกลงกันเกี่ยวกับเงื่อนไขและสภาพการทํางานดวย85 
อยางไรก็ตาม มีบางประเด็นที่ยกเวนออกไปจากการเจรจาตอรองรวมได เชน ประเด็นที่เปนเร่ืองของฝาย
นายจางโดยแท (การจัดภาระงาน และการรับสมัครงาน) เร่ืองที่ขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน 
และเร่ืองที่เปนการดําเนินการและจัดการของรัฐบาล86 สวนเร่ืองคาจางพนักงานของรัฐที่ไมไดอยูนอก
ขอบเขตของอนุสัญญา แมวาจะเปนประเด็นในการเจรจาตอรองรวมได แตก็ตองคํานึงถึงงบประมาณของ
รัฐบาลที่รัฐสภาอนุมัติดวย87 
 ในสวนประเด็นเร่ืองการยอมรับตัวแทนการเจรจาตอรองรวมนั้น คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา 
การไมยอมรับองคการตัวแทนหรือการกําหนดขอกําหนดสัดสวนที่สูงเกินไปในการเปนตัวแทนการเจรจา
ตอรองรวมเปนการทําใหการสงเสริมและการพัฒนาการเจรจาตอรองรวมอยางเสรีและโดยสมัครใจเสื่อม

                                                            
81 Para.200, ILO (2012). 
82 Para.201, ILO (2012). 
83 Para.203, ILO (2012). 
84 Para.214, ILO (2012). 
85 Para.215, ILO (2012). 
86 Para.216, ILO (2012). 
87 Para.219, ILO (2012). 
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เสียไป การกําหนดเกณฑสัดสวนนั้นใหพิจารณาจากเกณฑเร่ืองการเปนตัวแทนและความเปนอิสระ88  ใน
กรณีที่ไมมีสหภาพแรงงานตัวแทน สหภาพแรงงานสวนนอยก็สามารถทําความตกลงรวมหรือทําความ 
ตกลงแยกในนามสมาชิกของสหภาพแรงงานน้ันได89 
 ในสวนของประเด็นเร่ืองเกณฑการเปนตัวแทน คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเห็นวา จะตองเปนเกณฑ
ที่มีหลักเกณฑกําหนดไวกอน และชัดเจน เพื่อหลีกเล่ียงการนําเกณฑเหลานั้นไปใชในทางที่ไมเปนธรรม
หรือในทางมิชอบ นอกจากนี้ หนวยงานที่ใชเกณฑจะตองเปนหนวยงานที่เปนกลาง เปนอิสระ ปราศจาก
การแทรกแซงทางการเมือง และไดรับความเช่ือมั่นจากฝายตางๆ90  ถาหากมีขอพิพาทเกี่ยวกับการเปน
ตัวแทนของสหภาพแรงงาน ใหใชการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสหภาพ91  และจํานวนสัดสวนเสียงข้ันตํ่า 
(Threshold) ของสหภาพเพื่อเปนตัวแทนสหภาพในการเจรจาตอรองนั้นใหพิจารณาจากลักษณะของ
อุตสาหกรรม92 
 ในการเจรจากับตัวแทนคนงานที่ไมใชสหภาพแรงงาน คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญไดเรียกรองให 
รัฐบาลใชมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการใชการเจรจาโดยตรงกับตัวแทนแรงงานที่มิใชสหภาพแรงงาน 
ไปเพื่อการกระทําการอันเปนปฏิปกษตอสหภาพแรงงาน93 
 ในสวนของการสงเสริมการเจรจาตอรองรวมมนั้น ขอแนะนําเร่ืองการเจรจาตอรองรวม ฉบับที่ 163 
ไดเสนอใหมีมาตรการ (1)เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดต้ังองคการคนงานและองคการนายจาง ที่เปน
ตัวแทนและเปนอิสระอยางสมัครใจ (2) จัดต้ังกระบวนการเพื่อรับรององคการที่เปนตัวแทนมากที่สุด  
(3) ทําใหมั่นใจไดวาจะมีการเจรจาตอรองรวมในทุกระดับ (สถานประกอบการ อุตสาหกรรม และ
ระดับชาติ) (4) ใหการฝกอบรมที่เหมาะสมกับนักเจรจา และฝายที่เขารวมการเจรจาจะเขาถึงขอมูล ที่เปน
ประโยชน ตอการเจรจา (เชน ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการ) และ  
(5)ใชมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศเพื่อใหคูกรณียุติขอพิพาทไดเอง 
   
  
 
  
  

                                                            
88 Para.224, ILO (2012). 
89 Para.226, ILO (2012). 
90 Para.228, ILO (2012). 
91 Para.231, ILO (2012). 
92 Para.233-235, ILO (2012). 
93 Para.240, ILO (2012). 
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3. ทฤษฎีและแนวคิดทางดานเศรษฐศาสตร94 
 3.1 สหภาพแรงงาน 
 ทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตรไดอธิบายพฤติกรรมของสหภาพแรงงานออกเปน 3 แบบ คือ 
พฤติกรรมการผูกขาด พฤติกรรมการมีสวนรวม และพฤติกรรมการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ 
 3.3.1 ตนทุนจากการผูกขาดของสหภาพแรงงาน (The Monopoly Cost of Unions) 

นักเศรษฐศาสตรไดเนนเร่ืองตนทุนทางดานสังคมของสหภาพแรงงาน ซึ่งเกิดข้ึนเนื่องจากสหภาพ
แรงงานรักษาผลประโยชนดานคาจางและสภาพการทํางานใหสมาชิก โดยการแบงกําไรอันเกินกวากําไร
ปกติของบริษัทมา   
 กําไรเกินกวาปกติมีความสัมพันธกับการบิดเบือนตลาดสินคา และหรือกฎระเบียบของภาครัฐ  
ดังนั้น การบิดเบือนตลาดสินคาและตลาดแรงงานจึงเปนส่ิงที่ประกอบกัน  สหภาพแรงงานสามารถเขามา
แบงปนกําไรของของบริษัทไดบางสวน ถาหากสหภาพแรงงานสามารถผูกขาดอุปทานของแรงงานได  
เนื่องจากสหภาพแรงงานสามารถใชการขูนัดหยุดงานประทวงเปนเคร่ืองตอรอง บริษัทก็จะยอมยกกําไร
ของบริษัทบางสวนใหสหภาพแรงงานเพื่อหลีกเล่ียงความขัดแยง  หากมีการแขงขันจากตลาดแรงงานที่ไมมี
การจัดต้ังสหภาพแรงงานอยูจํานวนมากแลว ก็จะลดอํานาจสหภาพแรงงานในการผูกขาดอุปทานแรงงาน 
ถาหากแรงงานที่ไมเปนเปนสมาชิกสหภาพสามารถทดแทนแรงงานที่เปนสมาชิกสหภาพได อํานาจตอรอง
ของสหภาพแรงงานก็จะลดลงอยางมาก  จากแนวคิดนี้ เมื่อมีการจัดต้ังสหภาพแรงงานข้ึน สหภาพแรงงาน
เหลานี้ก็จะผลักภาระตนทุนใหแกสังคม ซึ่งเรียกวาตนทุนจากการผูกขาดของสหภาพแรงงาน  ตนทุนเหลานี้
ไดแก 

 บริษัทพยายามผลักตนทุนจากคาจางแรงงานที่สูงข้ึนตามขอเรียกรองของสหภาพแรงงานใหแก
ผูบริโภค โดยการปรับราคาสินคาใหสูงข้ึน  การเพิ่มราคาสินคาเหลานี้ทําใหดัชนีราคาผูบริโภค
เพิ่มข้ึน และทําใหคาจางที่แทจริงของแรงงานทุกคนลดลง  การเพิ่มราคาสินคาดังกลาวยังเพิ่ม
ราคาวัตถุดิบข้ันกลางที่ใชสําหรับการผลิตสินคาอ่ืน  ผลกระทบดังกลาวไมมากนัก ถาหากบริษัท
อยูในตลาดสินคาที่มีการแขงขันสูง 

 คาจางที่เพิ่มข้ึนตามขอเรียกรองของสหภาพแรงงานทําใหคาจางโดยเปรียบเทียบของแรงงานทีเ่ปน
สมาชิกสหภาพเพิ่มข้ึน  การเปล่ียนแปลงราคาคาจางโดยเปรียบเทียบดังกลาวทําใหมีการโยกยาย
แรงงานสาขาการผลิตที่ไมมีการจัดต้ังสหภาพแรงงานไปยังสาขาการผลิตที่มีการต้ังสหภาพ
แรงงาน เนื่องจากบริษัทเลิกจางแรงงานที่เปนสมาชิกสหภาพ  การโยกยายแรงงานดังกลาวทําให
คาจางและสวัสดิการของแรงงานท่ีไมเปนสมาชิกสหภาพแรงงานลดลง และทําใหผลผลิตลดลง
ดวย เนื่องจากมีการจางแรงงานในสาขาท่ีผลิตภาพสวนเพิ่มของแรงงานลดลงกวาเดิม  ผลกระทบ

                                                            
94 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน Aidt and Tzannatos (2002)  
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ดังกลาวจะลดลง หากสหภาพแรงงานและบริษัทมีการตอรองกันทั้งเร่ืองคาจางและการจางงาน 
เนื่องจากจะทําใหมีการจางแรงงานสมาชิกสหภาพแรงงานเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะลดผลกระทบตอ
สาขาการผลิตที่ไมมีการจัดต้ังสหภาพแรงงานลง 

 เมื่อบริษัทที่มีการจัดต้ังสหภาพแรงงานตองแบงปนกําไรบริษัทสวนหนึ่งกับสหภาพแรงงาน บริษัท
ก็จะชะลอการตัดสินใจลงทุนทั้งการลงทุนทางกายภาพและการลงทุนทําการวิจัยและพัฒนา
ออกไป ทําใหระดับการใชจายในการลงทุนของบริษัทตํ่ากวาระดับที่เหมาะสมตอสังคมมากที่สุด 

 สหภาพแรงงานท่ีมีสมาชิกสหภาพแรงงานระดับอาวุโสมากข้ึน ซึ่งเปนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจของสหภาพแรงงาน อาจมีการใชหลักการอาวุโสกับการเลิกจางหรือเร่ืองอ่ืนๆ เชน การ
เล่ือนข้ัน การเรียกกลับใหเขามาทํางาน และการฝกอบรม  หลักการอาวุโสดังกลาวอาจกอใหเกิด
ปญหาคนใน/คนนอก ที่ทําใหมีระดับการวางงานสูงอยางตอเนื่อง 
ตนทุนจากการผูกขาดของสหภาพแรงงานดังกลาวมีสมมติฐานอยูวาตลาดแรงงานท่ีไมมีการ

ตอรองรวมเปนตลาดที่แขงขันสมบูรณ  แตหากไมมีการจัดต้ังสหภาพแรงงานแลว ก็อาจมีการผูกขาดจาก
ฝงผูซื้อแรงงานหรือฝงนายจางก็ได ภายใตสภาพการณดังกลาวแลว สหภาพแรงงานอาจเปนทางเลือกที่ดี
ที่สุดลําดับที่สองจากตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณ และการมีอํานาจตอรองของสหภาพแรงงานสามารถ
ใหผลใกลเคียงกับดุลยภาพในตลาดแขงขันสมบูรณมากกวากรณีที่มีการแขงขันกันทางฝงอุปทานแรงงาน 
แตฝงอุปสงคแรงงานกลับเปนการผูกขาด 

นอกจากนี้ ประโยชนจากสวัสดิการทางดานเศรษฐกิจโดยสุทธิจะเปนอยางไร หากมีการยกเลิก 
การกําหนดคาจางและการจางงานจากระบบสหภาพแรงงาน แลวไปใชการทําสัญญาระหวางแรงงาน 
แตละคนกับนายจาง  เนื่องจากการทําสัญญาระหวางแรงงานแตละคนกับนายจางนั้นมีตนทุนธุรกรรม
มากกวาเมื่อเทียบกับการใชการตอรองระหวางสหภาพแรงงานกับสมาคมนายจาง   

3.1.2 ประโยชนจากการมีสวนรวมของสหภาพแรงงาน (The Participatory Benefits of 
Unions) 

ดานองคกรของสหภาพแรงงานเนนประโยชนทางดานเศรษฐกิจจากการมีสหภาพแรงงาน  สหภาพ
แรงงานอํานวยความสะดวกตอการมีสวนรวมของแรงงาน และความรวมมือกันระหวางคนงานกับฝาย
บริหารในสถานประกอบการ  การอํานวยความสะดวกดังกลาวชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน โดยทั้ง
คนงานและฝายบริหารตางก็ไดรับประโยชน  ประโยชนทางดานเศรษฐกิจที่เรียกวาประโยชนจากการมีสวน
รวมนี้ เกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ ดังนี้ 

 สหภาพแรงงานเปนสถาบันที่เปนปากเปนเสียงรวมกัน (Collective Voice) ในตลาดแรงงาน  
บทบาทดังกลาวของสหภาพแรงงานคือ แจงความตองการของแรงงานใหฝายบริหารทราบได
โดยตรง รวมถึงมีสวนรวมกําหนดกฎระเบียบเก่ียวกับการทํางาน และกฎระเบียบเกี่ยวกับลําดับ
อาวุโสในสถานประกอบการ  การเปนกระบอกเสียงใหแกแรงงานนี้เขามาแทนกระบวนการแบบที่
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เรียกกันวา การพูดแลวลาออก (Exit-voice tradeoff) ของแรงงาน โดยการจัดใหมีชองทางการ
รองเรียนโดยไมตองลาออกจากงาน  ชองทางใหมนี้ชวยลดอัตราการเปล่ียนงาน ชวยเพิ่มแรงจูงใจ
ใหนายจางใหการฝกอบรมเฉพาะดานแกแรงงาน และเสริมสรางความสัมพันธดานการทํางานใน
ระยะยาว ซึ่งตางเปนประโยชนตอทุกฝาย  นอกจากนี้ สหภาพแรงงานยังชวยกําหนดกฎระเบียบ
เกี่ยวกับลําดับอาวุโส ซึ่งชวยลดการแขงขันกันระหวางแรงงานที่มีประสบการณการทํางานกับ
แรงงานที่ยังไมมีประสบการณ  การมีกฎระเบียบเก่ียวกับลําดับอาวุโสเชนนี้ชวยเพิ่มการฝกอบรม
จากการทํางานอยางไมเปนทางการ (Informal, on-the-job training) ซึ่งแรงงานที่มีประสบการณ
จะถายทอดใหแรงงานที่ไมมีประสบการณการทํางาน 

 สหภาพชวยบังคับตามสัญญาระหวางคนงานกับฝายบริหาร  ยกตัวอยางเชน ถาหากอุปสงคสินคา
ในตลาดมีความไมแนนอน แรงงานก็ลังเลใจหากตองลงทุนเพิ่มทักษะการทํางานเฉพาะดานของ
บริษัท เวนแตวาบริษัทสามารถใหสัญญาไดวาจะไมไลแรงงานออก แมวาอุปสงคสินคาในตลาดจะ
ลดลงก็ตาม  หากไมมีกลไกการบังคับใหเปนไปตามสัญญาอยางเชื่อถือไดแลว บริษัทก็ไมสามารถ
ใหสัญญาดังกลาวได และแรงงานก็จะมีทักษะการทํางานเฉพาะดานของบริษัทนอยเกินไป  
อยางไรก็ตาม สหภาพแรงงานสามารถชวยบังคับใหเปนไปตามสัญญาได ถาหากบริษัทเลือกที่จะ
ปฏิบัติตามสัญญานั้น แทนที่เลือกเผชิญกับการนัดหยุดงานประทวง 

 สหภาพแรงงานสามารถเพิ่มผลิตภาพไดจากการสรางชองทางที่แรงงานสามารถส่ือสารใหฝาย
บริหารทราบถึงการเปล่ียนแปลงวิธีการทํางานหรือเทคนิคการผลิตที่เปนประโยชนตอทั้งสองฝาย   
3.1.3 สหภาพแรงงานในฐานะนักวิ่งเตน (Union as Rent-seekers) 
สหภาพแรงงานเปนตัวแทนของสมาชิกในการตอรองรวมและการเคล่ือนไหวทางดานการเมือง  

โดยท่ัวไปแลว สหภาพแรงงานสนับสนุนนโยบายที่ลดการแขงขันในตลาดแรงงานและตลาดสินคา  
นโยบายดังกลาวรวมถึงการสนับสนุนกฎหมายคาจางแรงงานข้ันตํ่า การกีดกันการคา และอ่ืนๆ  สหภาพ
แรงงานจะสนับสนุนนโยบายดังกลาวก็ตอเมื่อนโยบายดังกลาวเหลานี้ชวยเพิ่มกําไรของบริษัทที่สหภาพย่ืน
ขอเรียกรอง หรือเปนนโยบายที่เพิ่มอํานาจตอรองของสหภาพแรงงาน 

กิจกรรมทางการเมืองของสหภาพ (และกิจกรรมแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ) กอใหเกิด
ตนทุน 3 ประการ ประการแรก การเขาไปผลักดันนโยบายของรัฐที่กอใหเกิดการบิดเบือนกลไกตลาด ซึ่ง
กอใหเกิดตนทุนแกสังคม  ประการที่สอง การใชทรัพยากรไปในการวิ่งเตนผลักดันนโยบายดังกลาว แทน
การใชทรัพยากรไปในการผลิต  และประการที่สาม ขอเรียกรองของสหภาพแรงงานสรางผลกระทบตอ
แรงงานที่ไมไดเปนสมาชิกสหภาพและกลุมผูบริโภค   
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3.2 สมาคมนายจาง 
 สมาชิกของสมาคมนายจางคือบริษัทแตละบริษัทโดยเฉพาะเปนบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมหนึ่งๆ  
สมาคมนายจางแตละแหงอาจเปนสมาชิกขององคการนายจางของประเทศก็ได  บริษัทตัดสินใจเขาเปน
สมาชิกสมาคมนายจางเพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองกับแรงงาน (โดยเฉพาะแรงงานท่ีมีการรวมตัวกันเปน
สหภาพแรงงาน)  บริษัทมีอํานาจการตอรองจากการหยุดประกอบการ  ตนทุนของความขัดแยงในระดับ
ของแตละบริษัทจะมากกวาตนทุนของระดับอุตสาหกรรมโดยรวม เนื่องจากบริษัทแตละบริษัทที่เผชิญกับ
การหยุดงานประทวง มีโอกาสที่สูญเสียสวนแบงทางการตลาดใหบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาที่
สามารถทดแทนกันได  ดังนั้น แมวาบริษัทแตละแหงจะมีแรงจูงใจยอมตามขอเรียกรองเพิ่มคาจางแรงงาน 
(เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดความขัดแยง) แตในระดับอุตสาหกรรมโดยรวมแลว บริษัทแตละแหงจะมีแรงจูงใจ
ยอมตามขอเรียกรองดังกลาวนอยกวา และหากบริษัทตางๆ ในอุตสาหกรรมรวมมือกันแลว ก็จะเปนการ
งายตอบริษัทที่จะคัดคานการเรียกรองเพิ่มคาจางจากสหภาพแรงงานได 
 สมาคมนายจางสามารถชวยบริษัทหลีกเล่ียงการแขงขันกันเพิ่มคาจางเพื่อดึงแรงงาน หรือดึง
แรงงานที่มีฝมือจากบริษัทอ่ืน  หากทุกบริษัทตางมีพฤติกรรมเพิ่มคาจางเพื่อดึงแรงงานหรือแรงงานจาก
บริษัทอ่ืนแลว คาจางโดยเปรียบเทียบระหวางบริษัทจะไมเปล่ียนแปลง ส่ิงที่เปล่ียนแปลงไปคือระดับคาจาง
ทั้งหมดจะเพิ่มสูงข้ึนอยางมากแทน  สมาคมนายจางที่ประสานงานกันระหวางบริษัทสมาชิกจะชวยทําให
บริษัทแบกรับตนทุนจากผลกระทบตอบริษัทอ่ืนจากการเพิ่มคาจางเพื่อดึงคน (efficiency wage 
externality) และปองกันไมใหมีการเพิ่มคาจางสูงกวาคาจางตามความตกลงรวม (wage drift)  นอกจากนี้ 
สมาคมนายจางยังมีบทบาทที่สําคัญดานการใหการฝกอบรม  เนื่องจากการฝกอบรมโดยทั่วไปแลวเปน
สินคาสาธารณะ บริษัทตางๆ จึงไมคอยใหการฝกอบรมแรงงานมากนัก เวนแตวาจะมีแรงกดดันใหบริษัท
จัดการฝกอบรมแรงงาน  สมาคมนายจางที่เขมแข็งจะชวยอํานวยความสะดวกดานการฝกอบรมแกบริษัท 
และกําหนดมาตรการตอบโต หากบริษัทสมาชิกไมยอมรวมแบกตนทุนการฝกอบรมดวย 
 3.3 การเจรจาตอรองรวม (Collective Bargaining) 
 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจของสหภาพแรงงานข้ึนอยูกับการจัดการเจรจาตอรองรวม  ประเด็น
หนึ่งที่นาสนใจคือระดับของการประงานงานกันของการตอรอง  ในสวนนี้ไดนําเสนอรูปแบบการ
ประสานงานกันของการตอรองในมุมทางดานทฤษฎี 4 แบบคือ การตอรองรวมแบบรวมศูนย 
(Centralization) การกระจุกตัวของสหภาพแรงงาน (Union cencentration) การประสานงานกันอยาง 
ไมเปนทางการ (Informal coordination) และบรรษัทนิยม (Corporatism)  
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3.3.1 การตอรองรวมแบบรวมศูนย 
 การรวมศูนยการตอรองรวมเกิดข้ึนเมื่อสหพันธสหภาพแรงงานระดับชาติและสมาคมนายจาง
ระดับประเทศสามารถมีอิทธิพลและควบคุมระดับและรูปแบบคาจางไดทั่วประเทศ  ศักยภาพในการ
ดําเนินการดังกลาวข้ึนอยูกับหลายปจจัย รวมถึงวาการตอรองนั้นเกิดข้ึนระดับไหน (สถานประกอบการ 
อุตสาหกรรม หรือระดับประเทศ) และองคการระดับประเทศนั้นสามารถควบคุมพฤติกรรมขององคการ
สมาชิกของตนเองและหลีกเล่ียงการกําหนดคาจางสูงเพื่อดึงแรงงานกันไดมากนอยแคไหน  ตารางที่ 3-1 
สรุปประเด็นที่สําคัญของการรวมศูนยการตอรอง และประเมินตนทุนและประโยชนของแตละลักษณะ 
ดังกลาว 

ในประเด็นเร่ืองการรับตนทุนจากผลกระทบตอบุคคลอ่ืน สมมติใหในสังคมที่แรงงานไดรวมตัวกัน
จัดต้ังสหภาพแรงงาน สมมติเพิ่มเติมวาบริษัทแตละแหงเจรจากับสหภาพแรงงานของบริษัท  ในกรณีเชนนี้ 
กลุมคนที่กําหนดคาจางรับตนทุนเพียงเล็กนอยของตนทุนทางดานเศรษฐกิจโดยรวมจากคาจางที่แทจริงที่
เพิ่มข้ึน เนื่องจากกลุมคนนี้ผลักตนทุนใหบุคคลอ่ืน  ตารางที่ 3-2 แสดงผลกระทบตอบุคคลอ่ืน 6 ประเภท  
เนื่องจากผลกระทบตอบุคคลอ่ืนเหลานี้ คาจางที่เจรจากันจึงสูงเกินไป และหากส่ิงอ่ืนๆ คงที่แลว ก็จะทําให
มีการจางงานโดยรวมลดลง  แตถาเปนการตอรองรวมแบบรวมศูนยในระดับอุตสาหกรรมหรือ
ระดับประเทศแลว กลุมคนที่กําหนดคาจางตองรับตนทุนสวนใหญจากการดําเนินการของตน เนื่องจากมี
แรงงานเขารวมการตอรองมากข้ึน (ทั้งหมด)  จํานวนแรงงานที่เพิ่มนี้ทําใหมีแรงจูงใจใหจํากัดคาจาง 
เนื่องจากหากส่ิงอ่ืนๆ คงที่แลว จะนําไปสูการจางงานโดยรวมเพิ่มมากข้ึน 

ประเด็นดังกลาวนี้ไดละเลยขอเท็จจริงที่วา แรงกดดันทางดานการแขงขันจากตลาดสินคา และผล
ของแรงกดดันดังกลาวตอการลดขอเรียกรองเร่ืองคาจางที่เปล่ียนแปลงไปตามระดับของการตอรองรวม
แบบรวมศูนย  ยกตัวอยางเชน อะไรจะเกิดข้ึนเมื่อสหภาพแรงงานเรียกรองและไดคาจางที่เปนตัวเงินที่เพิ่ม
มากข้ึน  เพื่อหลีกเล่ียงการเพิ่มคาจางที่แทจริงแลว บริษัทจะผลักตนทุนเร่ืองคาจางใหผูบริโภคโดยการเพิ่ม
ราคาสินคา  ในมุมของสหภาพแรงงานแลว การผลักภาระดังกลาวไมเพียงลดปริมาณการบริโภคสินคาลง
เทานั้น แตยังลดอุปสงคสินคาที่บริษัทผลิต ซึ่งสงผลเสียตอการจางงานของสมาชิกสหภาพแรงงาน  หากได
คาดถึงผลดังกลาวแลว สหภาพแรงงานก็จะลดขอเรียกรองการเพิ่มคาจาง  ในระดับบริษัทแลว แรงกดดัน
ดานการแขงขันจากบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน (ซึ่งผลิตสินคาที่สามารถใชไดทดแทนกันได) สราง
แรงจูงใจใหลดขอเรียกรองการข้ึนคาจาง  ในระดับประเทศ สหพันธสหภาพแรงงานจะแบกรับตนทุน
ทั้งหมดของการเรียกรองข้ึนคาจาง มีการจัดต้ังหุนสวนทางสังคม และการมีสหภาพแรงงานและสมาคม
นายจางจะทําใหพฤติกรรมการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจนั้นไดรับผลตอบแทนไมคุม  ในระดับ
อุตสาหกรรมแลว ผลดังกลาวนั้นไมสงผลตอการลดการเรียกรองข้ึนคาจาง  ในทางตรงกันขาม บริษัทตางๆ 
ในอุตสาหกรรมสามารถผลักตนทุนจากการเรียกรองข้ึนคาจางใหผูบริโภคได โดยสงผลตอการจางงานไม
มากนัก  นอกจากนี้ การจัดต้ังสหภาพแรงงานตามอุตสาหกรรม (Industry-based unions) มักจะจัดต้ัง
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กลุมนักวิ่งเตน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเรียกรองนโยบายที่เอ้ือประโยชนแกฝายตนจากภาครัฐบาล โดยที่สราง
ตนทุนใหแกสังคม 

ผลการดําเนินการทางดานเศรษฐกิจกับการเจรจาตอรองรวมแบบรวมศูนยอาจมีความสัมพันธกัน
แบบมิใชเสนตรง (ความสัมพันธลักษณะรูปตัวยู หรือรูประฆังคว่ํา) กลาวคือ ผลการดําเนินการดาน
เศรษฐกิจคอนขางดีหากมีการเจรจาตอรองรวมแบบไมรวมศูนยและแบบรวมศูนย แตมีผลการดําเนินการ
ดานเศรษฐกิจคอนขางไมดีหากเปนการเจรจาตอรองรวมระดับอุตสาหกรรม  อยางไรก็ตาม ความสัมพันธ
ดังกลาวอยูภายใตสมมติฐานหลายประการ  ยกตัวอยางเชน ความสัมพันธที่มิใชเสนตรงนั้นมีแนวโนม
หายไปในระบบเศรษฐกิจที่มีการคากับตางประเทศ เนื่องจากมีแรงกดดันทางดานการแขงขันเขมขนข้ึน 
ในทุกระดับของการเจรจาตอรองรวม  และเปนที่ชัดเจนวาการเจรจาตอรองรวมแบบรวมศูนยไมชวยรับ
ตนทุนที่กอใหเกิดผลกระทบตอบุคคลอ่ืน เวนแตแรงงานสวนใหญเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือ
คาจางและสภาพการทํางานของแรงงานเปนไปตามความตกลงรวม (Collective Agreement)  บางคร้ัง
การวิเคราะห ก็เนนเฉพาะเชิงสถิต ประโยชนที่ สําคัญของระบบการตอรองรวมแบบรวมศูนยคือ 
ประสานงาน และตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็ว 
 การตอรองหลายช้ันยิ่งสรางความซับซอนเพิ่มมากข้ึน การมีคาจางที่แตกตางไปจากคาจางที่ตกลง
ไวในความตกลงรวมในระดับประเทศเปนปญหาได หากองคการระดับประเทศไมสามารถควบคุม
พฤติกรรมขององคกรสมาชิกไดโดยตรง  การกําหนดคาจางที่แตกตางไปจากคาจางที่ตกลงไวในความ 
ตกลงรวมระดับประเทศของสหภาพระดับบริษัทข้ึนอยูกับอํานาจตอรองของสหภาพเม่ือเทียบกับอํานาจ
ของฝายบริหารของบริษัท  แมวาโดยทั่วไปแลวฝายบริหารตองการจายคาจางตํ่า แตฝายบริหารก็ยินดีที่
ยอมจายคาจางสูงดวยเหตุผลเพื่อดึงแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพใหเขามาทํางานดวย  ดังนั้น ไมเพียงแต
สหพันธแรงานตองควบคุมพฤติกรรมของสหภาพแรงงานสมาชิกเทานั้น สมาคมนายจางระดับประเทศยัง
ตองควบคุมพฤติกรรมของสมาคมนายจางที่เปนสมาชิกดวยเชนกัน  การควบคุมสมาชิกมักทําโดยการ
กําหนดใหความตกลงระดับทองถิ่นตองไดรับการอนุมัติจากสมาคมนายจางระดับประเทศกอน  ยิ่งกวานั้น 
เพื่อลดการเผชิญหนาในระดับสถานประกอบการแลว อาจตองมีการหามหยุดงานประทวงและการปด
กิจการช่ัวคราวภายหลังที่องคกรระดับชาติทั้งสองฝายไดลงนามในสัญญา (บทบัญญัติสันติภาพ)  อยางไร
ก็ตาม กลไกดังกลาวมิไดชวยลดการจายคาจางที่ สูงกวาคาจางที่ตกลงไวในความตกลงรวมใน
ระดับประเทศไดอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากสหภาพแรงงานยังสามารถใชการคว่ําบาตรแบบไมเปนทางการ
ได (เชน ทํางานแบบเชาชามเย็นชาม) เพื่อเพิ่มอํานาจการตอรองของตน  ดังนั้น ในทางปฏิบัติแลว เปน
เร่ืองที่ยากที่จะหามมิใหมีการจายคาจางเกินกวาคาจางที่ไดตกลงไวในความตกลงระดับประเทศ  เพื่อ
หลีกเล่ียงผลกระทบจากการจายคาจางเกินกวาคาจางที่ไดตกลงไวในความตกลงระดับประเทศแลว 
องคการระดับประเทศก็ควรแบกรับตันทุนของการจายคาจางนั้นไวในความตกลงที่จัดทําข้ึนใน
ระดับประเทศ 
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ตารางที่ 3-1 ตนทนุและประโยชนทางดานเศรษฐกิจของการรวมศูนยการตอรองรวม 
ประเด็น ประโยชน ตนทุน 

1. รับตนทุนจากผลกระทบตอบุคคลอื่น 
(Internalization of externalities): สหภาพแรงงานและ
บริษัทที่ดําเนินการอยางอิสระ สามารถทําใหเกิดผล
กระทบตอสวนอื่นๆ ของตลาดได (เชน การผลักภาระ
คาจางที่เพิ่มขึ้นใหผูบริโภคโดยการเพิ่มราคาสินคา เงิน
เฟอที่เพิ่มขึ้น และการวางงานที่เพิ่มมากขึ้น) 

การรวมศูนยการตอรองเพิ่มขนาดของพันธมิตรรวมการ
ตอรอง ซึ่งจะเปนการรับตนทุนจากผลกระทบตอบุคคล
อื่น  ผลกระทบตอบุคคลอื่นจะยิ่งมากขึ้น ถาแรงงานยิ่งมี
การรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงาน 

 

2. แรงกดดันดานการแขงขัน การแขงขันในตลาด
สินคากํากับพฤติกรรมของสหภาพแรงงานและบริษัท 
และผลดานนี้จะมีมากในการตอรองที่ไมไดรวมศูนย 
(การแขงขันที่มากขึ้นลดความสามารถในการผลักตนทุน
จากคาจางไปใหผูบริโภคโดยการขึ้นราคาสินคา) 

 ยิ่งมีการรวมศูนยการตอรองรวม จะมีแรงกดดันดานการ
แขงขันลดลง เนื่องจากบริษัทที่รวมตัวกันเปนสมาคม
ไมไดสูญเสียสวนแบงทางการตลาดไป (อุปสงคสินคามี
ความยืดหยุนนอยในระดับอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับ
ระดับบริษัท) การแขงขันที่ลดลงทําใหมีแรงกดดันดาน
คาจางเพิ่มขึ้น ผลกระทบดังกลาวนี้จะนอยลงในระบบ
เศรษฐกจิที่มีการคาตางประเทศ 

3. แรงกดดันทางดานคาจาง ตามการตอรองรวมแลว 
จะทําใหสามารถบรรลุเปาหมายดานคาจางที่เทาเทียม
กันไดมากขึ้น และไมไดนําสภาพเฉพาะดานของบริษัท
มาพิจารณาประกอบการทําสัญญาคาจาง  ลักษณะ
เชนนี้ชวยลดความหลากหลายของคาจางลง 

แมวาแรงกดดันดานคาจางจะผลักดันใหบริษัทที่ไมมี
ประสิทธิภาพออกจากตลาดไป แรงกดดันนี้สามารถ
สงเสริมใหมีบริษัทใหมที่มีประสิทธิภาพเขามาในตลาด 
และภายใตเงื่อนไขบางประการแลว ผลโดยสุทธิสามารถ
เพิ่มปริมาณผลผลิต  เชนกัน ภายใตเงื่อนไขบางประการ 
แรงกดดันทางดานคาจางจะเปนการประกันทางดาน
สังคมรูปแบบหนึ่ง 

การลดความหลากหลายของคาจางลงไปนําไปสูการ
จัดสรรทรัพยากรทางดานเศรษฐกิจที่ผิดพลาดและทําให
มีปริมาณผลผลิตลดลง 
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ตารางที่ 3-1 (ตอ) 
ประเด็น ประโยชน ตนทุน 

4. ประเด็นการตอรอง ประเด็นบางเรื่องเปนการ
ตอรองรวมที่มีการรวมศูนยการตอรอง เชน การฝกอบรม 
อนามัย และความปลอดภัย และอื่นๆ 

ยกตัวอยางเชน การฝกอบรมแรงงานเปนสวนหนึ่งของ
การรวมศูนยการตอรองรวม เนื่องจากการฝกอบรมมี
ลักษณะเปนสินคาสาธารณะ  การฝกอบรมชวยเพิ่มผลิต
ภาพของแรงงานทั่วประเทศและเพิ่มการเติบโตทางดาน
เศรษฐกิจ 

การตอรองที่มีประสิทธิภาพเปนไปไดกับการตอรองที่
ไมไดรวมศูนย (เชน เรื่องการจางงาน และคาจาง)  
ความรวมมือในสถานประกอบการและการมีสวนรวม
ระหวางสหภาพแรงงานกับบริษัทจะลดลงหากมีการ
ตอรองแบบรวมศูนย 

5. ปญหาการชะลอการลงทุน บริษัทตัดสินใจลงทุน
ตอนนี้เพื่อหวังวาจะไดรับกําไรในอนาคต   ถาหาก
แรงงาน ที่ไดมีการตอรองรวม ไดรับกําไรจากการลงทุน
ของบริษัทไปบางสวน บริษัทก็จะตัดสินใจลงทุนนอย
กวาที่ควรจะเปน 

ปญหาการชะลอการลงทุนจะลดลงภายใตการเจรจา
ตอรองรวมแบบรวมศูนย เนื่องจากบริษัทแตละแหงไมได
รับสงผลกระทบจากผลของการตอรองรวม จากการ
ตัดสินใจลงทุนกอนการตอรอง  การตอรองรวมแบบรวม
ศูนยสงเสริมใหบริษัทตางๆ ลงทุนเพิ่มขึ้น 

 

6. ขอสมมติฐานเรื่องคนใน เฉพาะกลุมของคนใน 
(ยกตัวอยางเชน สมาชิกสหภาพแรงงานและแรงงานที่มี
งานทํา) มีสวนรวมในการตอรองเรื่องคาจาง  เมื่อจํานวน
คนในลดลง (ยกตัวอยางเชน ถูกเลิกจางในชวงเศรษฐกิจ
ถดถอย) คนในเหลานี้สามารถเรียกรองคาจางใหสูงขึ้น
ในการเจรจาครั้งตอไป และกอใหเกิดการวางงานจํานวน
มากอยางตอเนื่อง 

ตามการตอรองรวมแบบรวมศูนย จะมีแรงงานที่เปนคน
ในเพิ่มขึ้น เพียงเทาที่สหภาพคํานึงถึงการวางงาน
โดยรวมเทานั้น 

 

7. การหยุดงานประทวง ขาวสารที่ไมสมบูรณสามารถ
นําไปสูการหยุดงานประทวงที่เพิ่มมากขึ้น 

การตอรองรวมแบบรวมศูนยเพิ่มระดับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับสภาพอุปสงค ลดโอกาสการหยุดงานประทวงลง 
โดยเฉพาะการหยุดงานประทวงทันที (Wildcat Strikes) 

การตอรองแบบรวมศูนยเพิ่มความเสี่ยงของการหยุดงาน
ประทวงโดยทั่วไป 
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ตารางที่ 3-1 (ตอ) 
ประเด็น ประโยชน ตนทุน 

8. การตอรองแบบทั่วไป อํานาจการตอรองโดย
เปรียบเทียบระหวางแรงงานกับนายจางขึ้นอยูกับ
แนวทางอื่นที่แยกวาเดิมของทั้งสองฝาย (สิ่งที่แตละฝาย
จะไดรับ ถาหากไมสามารถบรรลุความตกลง) 

การตอรองรวมแบบรวมศูนยลดแรงกดดันดานคาจาง
โดยการเพิ่มอํานาจตอของของฝายแรงงาน เนื่องจาก
บริษัทปดกิจการในชวงที่มีขอพิพาท แรงงานก็มีโอกาส
หางานอื่นลดลง 

การตอรองรวมแบบรวมศูนยสามารถเพิ่มแรงกดดันดาน
ราคา ถาหากแรงงานมีอํานาจตอรองจากอํานาจผูกขาด
อุปทานแรงงานในระดับบริษัท จะสามารหาแรงงานมา
แทนในชวงหยุดงานประทวงไดงายกวา  ในระดับ
อุตสาหกรรมหรือระดับประเทศ 
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ตารางที่ 3-2 ผลกระทบตอบุคคลอ่ืน (Externalities) ที่สําคัญ 5 ประการ จากการกําหนดคาจางแบบไมรวม
ศูนย 

ผลกระทบตอบุคคลอื่น นิยาม 
ราคาปจจัยการผลิต การผลักตนทุนจากการกําหนดคาจางแบบไมรวมศูนย โดยการเพ่ิมราคาสินคา อันเปนการ

เพิ่มตนทุนราคาปจจัยการผลิตของบริษัทอื่น 
การคลัง การกําหนดคาจางแบบไมรวมศูนยนําไปสูการวางงาน ผูจายภาษีท้ังหมดตองแบกรับตนทุน

จากจายสิทธิประโยชนการวางงาน ไมใชเพียงกลุมคนท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดคาจาง
เทาน้ัน 

การวางงาน คาจางท่ีเพิ่มข้ึนจากการกําหนดคาจางแบบไมรวมศูนย ทําใหการวางงานเพิ่มขึ้น คน
วางงานก็จะหางานใหมยากขึ้น 

การอิจฉา คาจางท่ีเพิ่มขึ้นจากการกําหนดคาจางแบบไมรวมศูนย กอใหเกิดการอิจฉาข้ึนในหมู
แรงงานอื่นๆ 

ราคาสินคาบริโภค คาจางท่ีเพิ่มขึ้นจากการกําหนดคาจางแบบไมรวมศูนย ทําใหราคาสินคาเพิ่มขึ้น อันนําไปสู
คาจางท่ีแทจริงของแรงงานท้ังหมดลดลง 

คาจางที่สูงเพื่อดึงดูดแรงงาน หากมีการกําหนดคาจางแบบไมรวมศูนย  บริษัทตางๆ  มีแรงจูงใจเพิ่มคาจางโดย
เปรียบเทียบของแรงงานตนเอง เพื่อสรางจูงใจใหแรงงาน 

 
 3.3.2 การกระจุกตัวของสหภาพแรงงาน 
 คําวา การกระจุกตัวของสหภาพแรงงาน นี้หมายถึงองคกรทางแนวราบของสหภาพแรงงาน ณ ระดับ
การรวมศูนยระดับหนึ่งระดับใด  องคกรทางแนวราบนี้มี 2 ลักษณะที่สําคัญ คือ การมีสหภาพหลายสหภาพ 
(Multiunionism) กับการมีสหภาพเพียงแหงเดียว (Single-unionism) และการมีสหภาพแบบเปด (open-
unions) กับการมีสภาพแบบปด (Closed-unions)  การมีหลายสหภาพหมายถึงกรณีที่สภาพแรงงานตางๆ 
แขงขันกันเพ่ือดึงแรงงานกลุมเดียวกัน  ตัวอยางประเทศที่ใชระบบการมีหลายสหภาพ เชน เบลเยียม ที่แรงงาน
สามารถเลือกไดวาจะเขารวมสหภาพแบบสังคมนิยม แบบเสรีนิยม หรือแบบคริสเตียน  หรืออังกฤษ ที่สหภาพ
แรงงานมักแขงกันดึงแรงงานในระดับสถานประกอบการ  ในทางตรงกันขาม เดนมารกเปนประเทศที่ใชระบบ
สหภาพเดียว ในแงที่วาการเคล่ือนไหวทางดานแรงงานแบบสังคมประชาธิปไตยมีอํานาจผูกขาดทั้งหมด  
สหภาพแบบปดคือสหภาพแรงงานที่จํากัดการเปนสมาชิกไวกับอาชีพหนึ่งอาชีพใด  อังกฤษและประเทศแถบ
สแกนดิเนเวียเปนตัวอยางของประเทศที่มีการใชระบบสหภาพแบบปด  ตัวอยางของสหภาพแบบเปดคือ 
สหภาพที่จัดต้ังในระดับบริษัทหรือระดับอุตสาหกรรม (สหภาพเปดรับแรงงานเปนสมาชิกสหภาพได) เชน ใน
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ญี่ปุน และเยอรมนี  ระบบที่มีหลายสหภาพและเปนสหภาพแบบปดเปนระบบที่มีการกระจุกตัวของสหภาพสูง
กวาระบบท่ีเปนสหภาพแบบเดียวและเปนสหภาพแบบเปด 
 เพ่ือทําความเขาใจวาเหตุใดความแตกตางระหวางสหภาพแบบเปดกับสหภาพแบบปดจึงมี
ความสําคัญ ลองนึกถึงกรณีที่บริษัทหนึ่งมีพนักงานท้ังพนักงานโรงงาน (Blue Collar) และพนักงานสํานักงาน 
(White Collar) ที่ตางจัดต้ังสหภาพแรงงานแบบปดของตัวเอง  สหภาพแตละแหงก็ตางตอรองกับฝายบริหาร
แยกจากกันในเร่ืองคาจางและสภาพการจางงาน  ความตกลงระหวางฝายบริหารกับสหภาพแรงงานโรงงาน   
มีผลตอโอกาสการจางงานของแรงงานสํานักงาน  และในทางกลับกัน ความตกลงระหวางฝายบริหารกับ
สหภาพแรงงานสํานักงาน ก็มีผลตอโอกาสการจางงานของแรงงานโรงงานเชนกัน  เนื่องจากบริษัทจะปรับ
สัดสวนการจางแรงงานท้ังสองกลุมตามคาจางโดยเปรียบเทียบ  กลาวอีกนักหนึ่งคือ สหภาพแรงงานแบบปด
นั้นตางสรางผลกระทบตอสหภาพแบบปดอีกแหงหนึ่ง  การรับตนทุนจากการสรางผลกระทบตอบุคคลอื่นทําได
โดยใหแรงงานทั้งหมดเขาเปนสมาชิกสหภาพเดียว (หรือสหภาพแบบเปด)  ผลตอการเรียกรองคาจางก็จะ
ข้ึนอยูกับวาแรงงานโรงงานและแรงงานสํานักงานเปนแรงงานที่ใชทดแทนกันไดหรือเปนแรงงานที่ใชประกอบ
กันในการทําการผลิต  สมมติวาแรงงานทั้งสองกลุมน้ันเปนแรงงานท่ีใชทดแทนกันไดแลว หากเปนระบบ
สหภาพแบบปดที่สหภาพแตละแหงตางเจรจาแยกจากกัน แรงงานสํานักงานก็ไดรับประโยชน หากสหภาพ
แรงงานโรงงานสามารถเจรจาเรียกรองเพ่ิมคาจางสําเร็จ เชนเดียวกัน แรงงานโรงงานก็ไดรับประโยชน หาก
สหภาพแรงงานสํานักงานสามารถเจรจาเรียกรองเพ่ิมคาจางไดสําเร็จเชนกัน  แตถาเปนระบบสภาพแบบเปด 
สหภาพแรงงานก็สามารถเรียกรองคาจางเพิ่มข้ึนไดมากกวาเดิม แตการจางงานโดยรวมจะลดลง  หากแรงงาน
สํานักงานและแรงงานโรงงานเปนแรงงานท่ีใชประกอบกันในการผลิตแลว ในระบบสหภาพแรงงานแบบปด  
ก็จะสงผลกระทบทางลบตออีกสภาพหนึ่ง และในระบบสหภาพแรงงานแบบเปด แรงกดดันเรียกรองเพ่ิมคาจาง
ก็จะลดลง และการจางงานโดยรวมก็จะเพ่ิมข้ึน 
 เพื่อใหเห็นวาเหตุใดความแตกตางระหวางการมีสหภาพแรงงานเดียวกับการมีสหภาพแรงงานหลาย
แหงนั้นมีความสําคัญ ใหพิจารณาจากตนทุนและประโยชนของการมีหลายสหภาพ  ประการแรก เมื่อสหภาพ
แรงงานตางๆ แขงขันกันดึงแรงงานกลุมเดียวกัน สหภาพแรงงานเหลานี้ก็เปนสหภาพแรงงานที่สามารถใช
ทดแทนกันไดในการผลิต  ดังที่กลาวแลวขางตน มีผลกระทบดานบวกตอบุคคลอ่ืนเกิดข้ึนจากการแยกกัน
ตอรอง ทําใหคาจางท่ีแทจริงเพ่ิมไมมาก และมีอัตราการจางงานมาก  ในทางตรงกันขาม ถาหากสหภาพ
แรงงานแขงขันกันเรียกรองคาจางเพื่อดึงดูดแรงงานใหเปนสมาชิกสหภาพ ผลของการแขงขันน้ีทําใหมีการจาง
งานลดลงแทนท่ีจะมีการจางงานเพ่ิมข้ึน  ประการท่ีสอง แรงงานมีรสนิยมและความช่ืนชอบแตกตางกันใน
เร่ืองบริการตางๆ ที่สหภาพแรงงานจัดหาให เชน การเลือกระหวางการมีคาจางเพิ่มกับการจางงาน หรือ
กิจกรรมทางการเมืองที่สหภาพแรงงานเขาไปมีสวนรวม  การมีสหภาพแรงงานหลายแหงน้ันทําใหแรงงานเลือก
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เปนสมาชิกสหภาพแรงงานที่สอดคลองกับรสนิยมและความชื่นชอบของตนเองได  ประการท่ีสาม รสนิยมและ
ความช่ืนชอบของผูนําสหภาพแรงงานกับสมาชิกอาจแตกตางกัน  ยกตัวอยางเชน ขณะที่สมาชิกสหภาพ
ตองการท้ังคาจางที่เพิ่มและงานที่มั่นคง แตผูนําสหภาพอาจตองการเพ่ิมอํานาจของตนเอง  เนื่องจาก
สารสนเทศที่ไมเทาเทียมกันนี้ ก็จะเกิดปญหาคุณธรรมวิบัติ (Moral hazard) ข้ึนได  ในระบบหลายสหภาพ 
สมาชิกสหภาพก็ยังสามารถใชการเลิกเปนสมาชิกสหภาพเปนการควบคุมปญหาคุณธรรมวิบัติได  ประการที่สี่ 
การที่แตละบริษัทตองเจรจากับสหภาพมากกวาหนึ่งแหงอาจสรางตนทุนการเจรจาตอรองที่สูงเกินไปได 

3.3.3 การประสานงานกันอยางไมเปนทางการ 
 การประสานงานกันดานการตอรองไมจําเปนตองอยูในรูปแบบของการเจรจาตอรองรวม  การ
ประสานงานกันอาจอยูในรูปแบบอยางไมเปนทางการได  การประสานงานกันอยางไมเปนทางการนี้โดยท่ัวไป
แลวมี 2 รูปแบบ รูปแบบแรกเปนการประสานงานกันภายในของฝงนายจางและฝงลูกจาง  ดานฝงนายจาง
แลว การประสานงานกันอยางไมเปนทางการนี้เปนการประสานงานกันระหวางองคกรนายจางระดับ
อุตสาหกรรมหรือระดับบริษัท   การประสานงานกันรูปแบบน้ีใชกันมากในออสเตรเลีย  ญ่ีปุน  และ
สวิตเซอรแลนด  สวนฝงลูกจาง การประสานงานภายในโดยทั่วไปเปนการประสานงานกันระหวางสหภาพ
แรงงานที่จัดต้ังตามบริษัทหรือตามอุตสาหกรรม  รูปแบบท่ีสองของการประสานงานกันอยางไมเปนทางการ
คือการตอรองอยางมีรูปแบบ  ในรูปแบบนี้ อุตสาหกรรมหรือบริษัทผูนําตลาดจะเขาทําความตกลงรวม ที่มี
บริษัทและอุตสาหกรรมอ่ืนเขาทําความตกลงรวมตาม  รูปแบบน้ีมีการใชมากในเยอรมนี ที่อุตสาหกรรมโลหะ
เปนผูนําการทําความตกลงรวม เปนที่ชัดเจนวากลไกการประสานงานกันอยางไมเปนทางการมีความ
เปราะบางกวาการประสานงานกันผานสถาบันอยางเปนทางการ และมีแนวโนมที่จะลมเหลวลงไดในชวงที่เกิด
การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วหรือไมมีเสถียรภาพทางดานเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีตองการ 
การประสานงานกันมากที่สุด 
 3.3.4 บรรษัทนิยม 
 คําวาบรรษัทนิยมนี้ ใชกับกรณีที่กิจกรรมทางดานเศรษฐกิจและการเมืองของสหภาพแรงงานและ
สมาคมนายจางมีข้ึนในกรอบแบบหุนสวนทางสังคมระหวางแรงงาน นายทุน และรัฐบาล  ในกรอบนี้ ฝาย
แรงงานก็คาดหมายใหรัฐบาลจัดหาสินคาและนโยบายบางอยางที่ทําใหแรงงานดีขึ้น เพื่อแลกเปล่ียนกับการ 
ไมเรียกรองขึ้นคาจาง  นอกจากนี้ หุนสวนทางสังคมสามารถสรางฉันทามติทางดานสังคมและลดระดับความ
ขัดแยงในตลาดแรงงานลง  หุนสวนทางสังคมลดตนทุนการดําเนินการปฏิรูปทางดานเศรษฐกิจในชวงที่เขาสู
ดุลยภาพใหม  หุนสวนทางสังคมยังชวยเรื่องนโยบายรายได ความตกลงเร่ืองคาจางและชั่วโมงการทํางาน 
มาตรฐานดานอนามัยและความปลอดภัยที่ใชทั่วประเทศ  อยางไรก็ตาม หุนสวนทางสังคมมีแนวโนมลมเหลว
ลงได  เน่ืองจากสหภาพแรงงาน สมาคมนายจาง และบริษัทมีแรงจูงใจหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามความตกลง 
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3.4 การระงับขอพิพาท 
 การเจรจาระหวางแรงงานกับนายจางที่ลมเหลวนั้นมีหลายรูปแบบ ต้ังแตการมีความสัมพันธที่ไมดี 
ในท่ีทํางาน (มีโอกาสเกิดตนทุนข้ึน จากผลิตภาพของแรงงานลดลง จนถึงการไมมีคุณธรรม) ไปจนถึงการ
เปล่ียนงาน (ทําใหนายจางเสียเงินที่ลงทุนในทุนมนุษยไปเปลา)  ในระดับของสัญญารวม (Collective 
Agreement) แลว ยิ่งกอใหเกิดความสูญเสียมากขึ้นตอทั้งฝายแรงงาน (และสหภาพแรงงาน) และนายจาง  
การเจรจาที่ลมเหลวทําใหแรงงานไมมีรายไดและนายจางก็สูญเสียกําไรจากการประกอบการไป  ดวยตนทุนที่
สูงตอท้ังสองฝายดังกลาว แรงงานและนายจางจึงมีแนวโนมที่จะตกลงกันไดมากกวาท่ีจะเกิดความขัดแยงกัน  
เชนเดียวกันกับการขมขูทั้งหลาย การขมขูของนายจางที่จะหยุดกิจการ และการขมขูของสหภาพแรงงานในการ
หยุดงานประทวง เปนวิธีการที่ดี ถาหากทําใหทั้งสองฝายไดความตกลงกันเสียกอนการหยุดกิจการหรือการ
หยุดงานประทวง 
 ในความเปนจริงแลว การเจรจาตอรองรวมก็ลมเหลวในบางคร้ัง และก็สรางความเสียหายตอการผลิต 
รายไดของแรงงาน และกําไรของนายจาง  อาจไมเปนจริงที่จะสมมติใหตนทุนดังกลาวที่เกิดจากระบบการ
เจรจาตอรองรวมสูงกวาระบบที่แตละคนทําสัญญาเอง  อันท่ีจริงแลว หากมีการประหยัดตอขนาดการผลิต 
และการเผยแพรขอมูล ก็มีเหตุผลที่เช่ือไดวาระบบการเจรจาตอรองรวม โดยที่ระบบนี้สามารถระงับขอพิพาท 
อาจเปนทางเลือกท่ีสรางตนทุนที่ตํ่ากวาระบบท่ีตางคนตางทําสัญญา 
 มีขอสมมติฐานกันวา หากมีขอพิพาทเกิดข้ึนจากการเจรจาตอรองรวม ก็เกิดข้ึนเนื่องจากแตละฝายมี
สารสนเทศไมเทาเทียมกัน  ตัวอยางเชน เมื่อฝายสหภาพแรงงานตัดสินใจประเมินคาจางสูงที่สุดที่นายจางเต็ม
ใจหรือสามารถจายไดผิดพลาดไป  ภายใตสภาพการณดังกลาว การมีกฎระเบียบกําหนดไวก็จะชวยระงับ 
ขอพิพาทลงได จากการรวบรวมและเผยแพรขอมูลขาวสาร 
 เพ่ือทําความเขาใจกระบวนการดังกลาว จําเปนตองทราบถึงความแตกตางระหวางผูนําสหภาพ
แรงงานกับสมาชิกสหภาพแรงงาน  ตามระบบแบบไตรภาคีแลว ผูนําสหภาพแรงงานจะทําหนาที่เปนคนกลาง
ระหวางสมาชิกสหภาพแรงงานกับนายจาง  ดวยบทบาทหนาที่ดังกลาว บทบาทของผูนําสหภาพแรงงานในการ
ปรับความคาดหวังของแรงงานกับคาจางที่นายจางตกลงจายได  การปรับความคาดหวังของแรงงานกับความ
เปนจริงของตลาดแรงงานสําเร็จไดโดยท่ีแตละฝายไมตองใชมาตรการกดดัน  อยางไรก็ตาม ถาหากการเจรจา
ลมเหลวและมีขอพิพาทเกิดข้ึน บทบาทของผูนําสหภาพแรงงานในฐานะผูเผยแพรขอมูลก็จะเร่ิมข้ึน โดยการ
เผยแพรขอมูลท้ังสองทางเก่ียวกับส่ิงที่แตละฝายจะยอมรับไดและขอมูลใหมที่มีเขามา  บทบาทการเผยแพร
ขอมูลดังกลาวจะดําเนินไปจนกระทั่งการเรียกรองคาจางลดลงพอดีกับการเสนอเพิ่มคาจางที่ใหได 
 หากพิจารณาสหภาพแรงงานในฐานะองคกรที่รวบรวมและเผยแพรขอมูลแลว รัฐบาลควรมีนโยบายที่
สงเสริมใหสหภาพแรงงานดําเนินงานในฐานะดังกลาวใหมีประสิทธิภาพข้ึน  การกําหนดชวงเวลากอนการใช
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มาตรการกดดัน (Cooling-off periods) ก็เปนวิธีการหนึ่ง  หรือการกําหนดใหบริษัทตองเปดเผยขอมูล 
บางอยางใหสหภาพแรงงานก็เปนอีกวิธีการหนึ่งที่ใชกันเพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดขอพิพาทอันเนื่องจากแรงงาน
ประเมินความสามารถการจายคาจางของนายจางผิดพลาดไป 
 ความขัดแยงบางอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได หากมีการกําหนดคาจางและสภาพการจางบางอยาง
จากการเจรจา (ไมวาการเจรจาตอรองรวมหรือตางคนตางเจรจา) แทนที่จะปลอยใหเปนไปตามกลไกตลาด  
ดวยลักษณะดังกลาว จึงมีเหตุผลที่เช่ือไดวาระบบการตอรองคาจางผานสภาพแรงงานแบบรวมศูนยอาจเปน
วิธีการที่สรางตนทุนแกสังคมนอยกวาการปลอยใหแตละคนไปเจรจาเองในแงของตนทุนทางธุรกรรมและตนทุน
จากขอพพิาท  ดังนั้นสหภาพแรงงานจึงมีอีกบทบาทหนึ่งคือการระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้น 
 3.5 ตนทุนและประโยชนสุทธิของสหภาพแรงงาน 
 ประโยชนและตนทุนสุทธิของสหภาพแรงงานในทางทฤษฎีสามารถสรุปไดดังนี้ 
 ประโยชนสุทธิ = ประโยชนจากการเพิ่มการมีสวนรวม + ประโยชนจากการระงับขอพิพาท – ตนทุน
จากการผูกขาด – ตนทุนจากการวิ่งเตน 
 ตนทุนสุทธิ = ตนทุนจากการผูกขาด + ตนทุนจากการวิ่งเตน – ประโยชนจากการเพ่ิมการมีสวนรวม – 
ประโยชนจากการระงับขอพิพาท 
 ประโยชนและตนทุนโดยสุทธิของสหภาพแรงงานตามทฤษฎีแลวยังมีความคลุมเครือและข้ึนอยูกับ
ขนาดของประโยชนและตนทุนแตละสวน  ตนทุนและประโยชนแตละสวนนั้นขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และองคกรที่มีการเจรจาตอรองรวมเกิดข้ึน  สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจสงผลตอทั้ง
ตนทุนการผูกขาดและประโยชนจากการเพิ่มการมีสวนรวม  สภาพแวดลอมทางดานการเมืองเปนตัวกําหนด
ตนทุนจากกิจกรรมว่ิงเตนของสหภาพแรงงาน  สภาพแวดลอมดานองคกร (การประสานงานดานการตอรอง 
หุนสวนทางดานสังคม และการระงับขอพิพาท) สงผลตอประโยชนและตนทุนทุกสวน  ดังนั้นการตัดสินลงไปวา
สหภาพแรงงานและการเจรจาตอรองรวมสงผลตอเศรษฐกิจและสังคมอยางไรจึงเปนประเด็นคําถามของ
การศึกษาเชิงประจักษ 
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4. การทบทวนผลการศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรท่ีผานมา95 
 4.1 ผลทางดานจุลภาค 
 การทบทวนผลการศึกษาที่ผานมาพบวา สมาชิกสหภาพแรงงานและแรงงานอื่นๆ ที่ทําสัญญาตาม
ความตกลงรวมในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉล่ียแลว จะมีคาจางเพ่ิม (wage 
markup) มากกวาแรงงานท่ีไมไดเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน (หรือแรงงานที่ไมไดทําสัญญาตามความตกลง
รวม)  คาจางที่เพ่ิมขึ้นจากการเปนสมาชิกสหภาพแรงงานหรือตามความตกลงรวมในสหรัฐอเมริกาคอนขางสูง 
(สูงกวาคาจางแรงงานที่ไมไดเปนสมาชิกสหภาพแรงงานหรือไมไดอิงตามความตกลงรวม ประมาณ 
รอยละ 15) 96  กวาประเทศอุตสาหกรรมอ่ืนๆ (คาจางเพิ่มประมาณรอยละ 5-10)97 สวนประเทศที่กําลังพัฒนา
และประเทศที่มีระดับรายไดปานกลาง คาจางเพ่ิมนี้อาจมากกวาหรือนอยกวานั้น  ยกตัวอยางเชน ในกานา98 
มาเลเซีย99 เม็กซิโก100 และแอฟริกาใต101 มีคาจางเพิ่มคอนขางมาก แตในเกาหลีใตมีคาจางเพิ่มคอนขางตํ่า102 
 สหภาพแรงงานชวยเร่ืองการกระจายคาจาง103  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความแตกตางของคาจางระหวาง
แรงงานที่มีฝมือกับแรงงานที่ไมมีฝมือ104 และผลตอบแทนสวนบุคคลจากการศึกษาจะลดลง หากมีสหภาพ
แรงงาน105  

                                                            
95 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน Aidt and Tzannatos (2002)  
96 Lewis (1986), Booth (1995) 
97 การศึกษาของออสเตรเลีย ไดแก Christie (1992) (ประมาณรอยละ 16-17 ในป 1984), Kornfeld (1993) (ประมาณรอยละ 
7-10 ในป 1984-1907), Mulvey (1986) (ประมาณ 7-10 ในป 1982) การศึกษาของแคนาดา ไดแก Grant, Sivindinshyn, 
and Vanderkamp (1987) (ประมาณรอยละ 12-14 ในป 1969 และ 13-14 ในป 1970) Green (1991) (รอยละ 15 ในป 
1986) Gunderson (1982) (รอยละ 10-20) Gunderson, Ponak, and Taras (2000) (รอยละ 10-25) Macdonald (1983), 
Macdonald and Evans (1981), Robinson and Tomes (1984) (รอยละ 10-20) Simpson (1985) (รอยละ 11 ป 1974) 
การศึกษาของญี่ปุน Nakamura, Sato, and Kayima (1998) 
98 Teal (1996). 
99 Standing (1992). 
100 Panagides and Patrinos (1994). 
101 Dabalen (1998), Moll (1993). 
102 Kim (1993), Park (1991). 
103 Freemen (1980), Gosling and Machin (1994), Panagides and Patrinos (1994) 
104 Ravn and Sorensen (1997) 
105 Blanchflower (1997), Booth (1995), Christie (1992), Lewis (1986), Panagides and Patrinos (1994), Simpson 
(1985) 
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 วิธีการหนึ่งที่จะประเมินผลเสียของการมีสหภาพแรงงานคือการประเมินความสูญเสียดานสวัสดิการที่
เกิดจากคาจางเพิ่ม อันทําใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรไมมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ  โดยรวมแลว ความ
สูญเสียทางดานสวัสดิการจากการจัดสรรทรัพยากรที่ไมมีประสิทธิภาพ มีไมมากนัก และมีขนาดใกลเคียงกับ
ความสูญเสียจากการผูกขาดในตลาดสินคา กลาวคือ ไมเกินกวารอยละ 0.2-0.5 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ106  อยางไรก็ตาม การประเมินความสูญเสียนั้นนอยเกินไป เนื่องจากการประเมินดังกลาวไมได
คํานึงถึงผลของสหภาพแรงงานตอผลิตภาพของสมาชิกสหภาพแรงงาน  กลาวอีกนัยหนึ่ง การประเมินดังกลาว
ไมไดรวมตนทุนที่อาจเกิดข้ึนไดทุกอยางของการมีสหภาพ เชน ผลกระทบของสหภาพตอพฤติกรรมการลงทุน
ของบริษัท  ดังนั้นการประเมนิดังกลาวอาจประเมินความสูญเสียจากการจัดสรรทรัพยากรนอยเกินไป 
 ขนาดของคาจางเพิ่มข้ึนอยูกับลักษณะของแรงงานและสถานประกอบการ  ปจจัยดังกลาวมีดังนี้   
ในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย การศึกษาพบวาคาจางเพ่ิมของแรงงานชายและแรงงานหญิงไมแตกตางกัน107  
สวนในประเทศอ่ืน เชน เยอรมนี ญ่ีปุน เม็กซิโก แอฟริกาใต การศึกษาพบวา แรงงานหญิงที่เปนสมาชิกสหภาพ
แรงงานจะไดรับคาจางสูงกวาแรงงานหญิงที่ไมไดเปนสมาชิกสหภาพแรงงานและแรงงานชายที่เปนสมาชิก
สหภาพแรงงาน108  มีการศึกษาในแคนาดาและมาเลเซียพบวา สหภาพแรงงานชวยลดชองวางดานรายได
ระหวางเพศลง109  สวนการศึกษาในอังกฤษไมพบวาสหภาพแรงงานชวยลดชองวางดานรายไดดังกลาว110   
 ในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ มีการศึกษาพบวาแรงงานคนผิวสีที่เปนสมาชิกสหภาพแรงงานมีแนวโนม
ที่จะไดรับคาจางเพิ่มมากกวาแรงงานคนผิวขาว111  สวนในแอฟริกาใต มีการศึกษาพบวา สหภาพแรงงานคนผิว
ดําไดรับคาจางเพิ่มนอยกวาสหภาพแรงงานคนผิวขาว112  นอกจากน้ี มีการศึกษาพบวา คาจางเพ่ิมใน
ภาคเอกชน สูงกวาในภาครัฐบาลในประเทศพัฒนาแลว113 
 การศึกษาที่ผานมาพบวา คาจางเพ่ิมยังข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจของสหภาพ
แรงงานและบริษัทอีกดวย  ผลการศึกษาถึงผลของโครงสรางตลาดสินคาแบบแขงขันตอคาจางเพิ่มไมชัดเจน

                                                            
106 Rees (1963) 
107 Lewis (1986), Main and Reilly (1992), Blanchflower and Freemen (1996), Christie (1992), Mulvey (1986) 
108 Scmidt (1995), Nakanura, Sato, and Kamiya (1988), Panagides and Patrinos (1994), Moll (1993) 
109 Simpson (1985), Standing (1992) 
110 Lewis (1986), Main and Reilly (1992), Blanchflower and Freemen (1996) 
111 Lewis (1986), Blanchflower (1997) 
112 Dabalen (1998), Rouse (2001) 
113 Lewis (1990), Blanchflower (1997), Green (1988), Blanchflower (1996b), Blanchflower and Freeman (1992) 
Robinson and Tomes (1984), Simpson (1985) 
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ข้ึนอยูกับการวัดขนาดการแขงขันของตลาดสินคา  หากใชดัชนีวัดสภาพการแขงขันระดับบริษัทแลว สหภาพ
แรงงานทําใหมีคาจางเพิ่ม หากบริษัทประกอบการในตลาดที่มีการแขงขันนอย114  แตถาใชดัชนีการกระจุกตัว
ในระดับอุตสาหกรรมวัดขนาดของการแขงขันแลว การศึกษาไมพบวาสหภาพแรงงานทําใหมีคาจางเพิ่ม115  
หากดัชนีวัดสภาพการแขงขันระดับบริษัทเปนดัชนีวัดขนาดการแขงขันที่ดีกวาดัชนีการกระจุกตัวในระดับ
อุตสาหกรรมแลว อาจกลาวไดวา ภายใตโครงสรางตลาดสินคาที่มีการแขงขันแลว สหภาพแรงงานไมไดชวย 
ทําใหแรงงานไดคาจางเพิ่มมากนัก 
 ขนาดของคาจางเพิ่มยังขึ้นอยูกับลักษณะของการเจรจาตอรองรวม  มีการศึกษาพบวา อุตสาหกรรม
ใดที่มีความหนาแนนของสหภาพแรงงานสูง มีแนวโนมที่อุตสาหกรรมนั้นจะมีคาจางเพิ่มสูงขึ้น116  การศึกษายัง
พบอีกวา แมวาในบางประเทศ เชน มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา การเจรจาตอรองรวมระดับอุตสาหกรรมทําให
มีคาจางเพ่ิมไดมากกวาการเจรจาตอรองรวมระดับบริษัท117  แตในประเทศอ่ืน เชน อังกฤษ ไมพบความ 
สัมพันธดังกลาว118   
 การศึกษาที่ผานมาพบวา หากมีหลายสหภาพในบริษัท (สหภาพตางๆ แขงขันกันดึงแรงงานในบริษัท
เปนสมาชิกสหภาพ) ไมทําใหมีคาจางเพิ่ม119  อยางไรก็ตาม มีการศึกษาพบวา หากสหภาพตางๆ ตางเจรจา
ตอรองเรื่องคาจางแยกจากกันแลว ทําใหคาจางเพิ่มสูงขึ้นไดในอังกฤษ120  
 มีการศึกษากรณีของอังกฤษพบวา การกําหนดใหเปนสมาชิกสหภาพกอนเขาทํางาน (Closed shops)
มีความสัมพันธกับการจางเพ่ิมที่มากข้ึน121 แตการกําหนดใหเปนสมาชิกสหภาพภายหลังเขาทํางาน (Post-
entry closed shop) ไมมีความสัมพันธกับการไดรับคาจางเพ่ิมที่มากข้ึน122 
 นอกจากผลของสหภาพตอคาจางเพิ่มดังกลาวแลว จากทฤษฎีที่ไดกลาวขางตน สหภาพแรงงานสงผล
ตอการดําเนินการทางดานเศรษฐกิจอ่ืนๆ อีกดวย  อยางไรก็ตาม จากการศึกษาเชิงประจักษที่ผานมาพบวา  
ผลของสหภาพแรงงานตอผลการดําเนินการทางดานเศรษฐกิจที่สําคัญคือ ผลตอช่ัวโมงการทํางาน การเปล่ียน

                                                            
114 Mishel (1986), Stewart (1983). 
115 Lewis (1986), Stewart (1983), Martinello and Meng (1992). 
116 Lewis (1986), Robinson and Tomes (1984), Green (1988), Stewart (1983). 
117 Mishel (1986), Standing (1992). 
118 Stewart (1987) 
119 Machin, Stewart, and van Reenen (1993) 
120 Stewart (1987) 
121 Stewart (1995) 
122 Stevens, Millward, and Smart (1989). 
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งาน และความสามารถทํากําไรของบริษัท  การศึกษาที่ผานมาพบวา บริษัทที่มีการจัดต้ังสหภาพแรงงานจะมี
การเปลี่ยนงานนอยลงและพนักงานทํางานกับบริษัทนานข้ึน โดยเฉพาะการศึกษาในออสเตรเลีย ญ่ีปุน 
มาเลเซีย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา123  ในอีกดานหนึ่ง มีการศึกษาพบวา บริษัทที่มีการจัดต้ังสหภาพมีการเลิก
จาง โดยเฉพาะการเลิกจางชั่วคราว มากกวาบริษัทที่ไมมีการจัดต้ังสหภาพแรงงาน124 
 ในประเด็นเร่ืองความสามารถในการทํากําไรของบริษัทนั้น มีการศึกษาในญ่ีปุน อังกฤษ และ
สหรัฐอเมริกา พบวา กําไรสุทธิของบริษัท (ไมวาจะวัดโดยสัดสวนราคาตอทุน (Price/cost margin) ดัชนีโทบิน
คิว (Tobins’q) การประเมินความสามารถการทํากําไรแบบตางๆ) ของบริษัทท่ีมีการต้ังสหภาพแรงงานจะนอย
กวาบริษัทที่ไมมีการต้ังสหภาพแรงงาน125  ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจะลดลงอีก หากบริษัทมี
อํานาจตลาดในตลาดสินคา126 
 สวนประเด็นเร่ืองช่ัวโมงการทํางานนั้น มีการศึกษาพบวา ช่ัวโมงการทํางานของบริษัทที่มีการต้ัง
สหภาพแรงงานจะต่ํากวาของบริษัทที่ไมมีการต้ังสหภาพแรงงาน127  นอกจากนี้ การศึกษายังพบอีกวา แรงงาน
ที่เปนสมาชิกสหภาพแรงงานมักไดรับคาจางลวงเวลาทํางาน128 
 การศึกษาที่ผานมาถึงผลของสหภาพแรงงานตอประโยชนท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจางงาน การใชจายเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาและการลงทุน และอัตราการเพิ่มการจางงาน พบวา สหภาพแรงงานสงผลตอเร่ืองดังกลาว
คอนขางนอย  ในสวนของประโยชนที่เกี่ยวของกับการจางงาน การศึกษาพบวา ในบางประเทศ (เชน 
ออสเตรเลีย ญี่ปุน มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา) แรงงานที่เปนสมาชิกสหภาพแรงงานจะไดรับประโยชนที่
เกี่ยวของกับการจางงานมากกวาแรงงานที่ไมไดเปนสมาชิกสหภาพ129  ประโยชนที่เกี่ยวของกับการจางงาน
ดังกลาวไดแก คาชดเชยการเลิกจาง คาจางวันหยุด คาจางวันลาปวย130 กองทุนบําเหน็จบํานาญ131 เปนตน  

                                                            
123 Freeman and Medoff (1984)  
124 Oswald and Turnbull (1985), Oswald (1993) 
125 Bellman (1992), Booth (1995), Brunello (1992) 
126 Karier (1988) 
127 Lewis (1986), DiNardo (1991), Earle and Pencavel (1990), Oswald and Walker (1993) Perloff and Sickles 
(1987), Trejo (1993) 
128 Oswald and Walker (1993), Trejo (1993) 
129 Duncan and Strafford (1980) 
130 Green (1995) 
131 Freeman (1985), Kupferschmidt and Swidensky (1989), Standing (1992) 
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นอกจากนี้ การศึกษาที่ผานมายังพบวา คาจางเพิ่มน้ันเปนสวนชดเชยกับสภาพแวดลอมการทํางานที่ไมมีความ
ยืดหยุน132 
 ในสวนของการเติบโตของการจางงาน การศึกษาที่ผานมา (ในแคนาดา จาเมกา มาเลเซีย อังกฤษ 
และสหรัฐอเมริกา) พบวา บริษัทที่มีการต้ังสหภาพแรงงานจะจางงานเพิ่มนอยกวาบริษัทที่ไมมีสหภาพแรงงาน  
อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกลาวมีนัยสําคัญนอยมาก และสะทอนถึงสภาพที่ยังไมไดดุลยภาพในตลาด133 
 ดานการใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และการลงทุนนั้น การศึกษาที่ผานมา (ในแคนาดา มาเลเซีย 
อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา) พบวา แมวาบริษัทท่ีมีสหภาพแรงงานจะมีการใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนานอย
กวาบริษัทที่ไมมีสหภาพแรงงาน134 แตบริษัทที่มีสหภาพแรงงานมีแนวโนมที่จะนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชได
รวดเร็วกวาบริษัทที่ไมมีการจัดต้ังสหภาพแรงงาน135  นอกจากนี้ ในดานการใชจายเพื่อการลงทุนทางดาน
กายภาพนั้น การศึกษาที่ผานมาในอังกฤษและสหรัฐอเมริกาพบวา อัตราการลงทุนของบริษัทที่มีสหภาพ
แรงงานจะนอยกวาของบริษัทที่ไมมีสหภาพแรงงาน136  อัตราการลงทุนดังกลาวจะต่ําลงไปอีกหากบริษัท
ประกอบการในตลาดแขงขัน137 
 การศึกษาที่ผานมาในประเด็นผลของสหภาพแรงงานตอผลิตภาพแรงงาน การฝกอบรม และระบบการ
จายคาจางนั้น เปนประเด็นการศึกษาที่มีผลการศึกษามีนัยสําคัญนอยท่ีสุด  การศึกษาที่ผานมาไมพบวา
สหภาพแรงงานมีผลตอระดับผลิตภาพ (ไมวาเปนผลิตภาพของแรงงานหรือผลิตภาพปจจัยการผลิตโดยรวม) 
การศึกษาบางช้ินพบวา สหภาพแรงงานทําใหผลิตภาพเพ่ิมขึ้น (ในมาเลเซีย)138 แตการศึกษาบางชิ้นกลับพบวา
สหภาพแรงงานทําใหผลิตภาพลดลง  (ในอังกฤษ)139 หรือแมกระทั้ งไมสงผลตอผลิตภาพเลย  (ใน

                                                            
132 Duncan and Strafford (1980) 
133 Boal and Pencavel (1994), Bronars, Deere, and Tracy (1994), Dunne and Macpherson (1994), Freeman and 
Kleiner (1990), Lalonde, Marshke, and Troski (1996), Leonard (1992), Long (1993), Blanchflower et al. (1991), 
Machin and Wadhwani (1991) 
134 Acs and Audretsch (1987), Connolly, Hirsch, and Hirschey (1986), Ulph and Ulph (1989). 
135 Keefe (1992) 
136 Bronars and Deere (1986), Hirsch (1990), Denny and Nickell (1991) 
137 Denny and Nickell (1991) 
138 Standing (1992) 
139 Booth (1995), Metcalf (1993) 
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สหรัฐอเมริกา)140 การศึกษาที่ผานมายังพบอีกวา อุตสาหกรรมที่มีการแขงขันและบริษัทที่มีระบบแรงงาน
สัมพันธท่ีดี โดยเฉล่ียแลว จะมีผลิตภาพท่ีสูง141   
 ในสวนของผลของสหภาพแรงงานตอการเติบโตของผลิตภาพนั้น การศึกษาที่ผานมาก็พบวายังไม
ชัดเจน  ในสหรัฐอเมริกา ความแตกตางของการเติบโตของผลิตภาพของบริษัทที่มีสหภาพแรงงานกับบริษัทที่
ไมมีสหภาพแรงงานไมมีนัยสําคัญ142  ในอังกฤษ มีการศึกษาพบวา สหภาพแรงงานของอังกฤษที่ออนแอลงนั้น
เปนปจจัยทําใหอังกฤษมีการเติบโตของผลิตภาพในทศวรรษ 1980143   
 ในสวนของการฝกอบรม การศึกษาท่ีผานมาพบวา แรงงานท่ีเปนสมาชิกสหภาพแรงงานมีแนวโนม
ไดรับการฝกอบรมมากกวาแรงงานที่ไมไดเปนสมาชิกสหภาพ โดยเฉพาะการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับบริษัท 
 โดยทั่วไปแลว การศึกษาที่ผานมาพบวา ตนทุนและประโยชนจากการมีสหภาพแรงงานจะมากนอย 
แคไหนน้ันข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจของสหภาพแรงงานและบริษัท รวมถึงลักษณะของการ
เจรจาตอรองรวม  อยางไรก็ตาม จากการศึกษาที่ผานมา สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจบางอยาง เชน  
การแขงขันในตลาดสินคา การไมกําหนดใหเปนสมาชิกสหภาพกอนทํางาน และลักษณะอยางอ่ืนๆ ชวยลด
ตนทุนจากการมีสหภาพแรงงาน หรือชวยเพิ่มประโยชนจากการมีสหภาพแรงงาน   
 4.2 ผลทางดานเศรษฐกิจมหภาค 
 ไดมีการศึกษาถึงผลของการตอรองรวมตอดัชนีเศรษฐกิจมหภาค การศึกษาที่ผานมาพบวา ความ
หนาแนนของสหภาพ (Union Density) (สัดสวนของแรงงานท่ีเปนสมาชิกสหภาพแรงงานตอแรงงานทั้งหมด) 
แทบไมมีความสัมพันธจนถึงไมมีความสัมพันธกับดัชนีเศรษฐกิจมหภาคหลายดัชนี เชน อัตราการวางงาน เงิน
เฟอ อัตราการจางงาน อุปทานแรงงาน ความยืดหยุนของคาจางที่แทจริง (Real wage flexibility) ผลิตภาพ
แรงงาน (Labor productivity) และผลิตภาพปจจัยการผลิตโดยรวม (Total factor Productivity)144  อยางไร 
ก็ตาม การศึกษาที่ผานมาพบวา ความหนาแนนของสหภาพแรงงานกลับมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม
กับความเหล่ือมลํ้าดานรายไดของแรงงาน (Labor earning inequality) และความแตกตางของคาจาง (Wage 
dispersion)145 กลาวคือ ถาหากมีความหนาแนนของสหภาพแรงงานสูง ความเหล่ือมลํ้าดานรายไดของ

                                                            
140 Bellman (1992) 
141 Bellman (1992), Gobeille (1983) 
142 Booth (1995), Bellman (1992) 
143 Booth (1995) 
144Freeman (1988a), Blanchflower (1996b) 
145 OECD (1997)  
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แรงงานและความแตกตางของคาจางจะลดลง หรือในทางกลับกัน หากความหนาแนนของสหภาพแรงงานต่ํา 
ก็จะทําใหมีความเหล่ือมล้ําดานรายไดของแรงงานและความแตกตางของคาจางเพิ่มมากข้ึน   
 การศึกษาที่ผานมานอกจากใชความหนาแนนของสหภาพแรงงานเปนดัชนีแทนสหภาพแรงงานแลว 
ยังมีการใชความครอบคลุมของการตอรอง (Bargaining coverage) เปนดัชนีแทนการตอรองรวมอีกดวย  
ความครอบคลุมของการตอรองคือ สัดสวนของแรงงานที่อยูภายใตความตกลงรวมตอแรงงานท้ังหมด  
การศึกษาที่ผานมาพบวา หากมีความครอบคลุมของการตอรองเพิ่มมากข้ึน ก็จะทําใหมีการเติบโตของคาจางที่
แทจริงเพิ่มมากข้ึน มีอัตราการจางงานลดลง มีอัตราการวางงานเพิ่มมากข้ึน และมีเงินเฟอเพ่ิมมากขึ้น146  
อยางไรก็ตาม ความครอบคลุมของแรงงานไมมีความสัมพันธกับการเติบโตของผลิตภาพ147  นอกจากนี้ 
การศึกษายังพบวา เชนเดียวกับกรณีของการใชความหนาแนนของสหภาพแรงงานดังกลาว เมื่อมีความ
ครอบคลุมของการตอรองเพิ่มมากข้ึน ทําใหความเหล่ือมลํ้าดานรายไดของแรงงานและความแตกตางดาน
คาจางลดลง 
 การตอรองรวมเปนความรวมมือในการตอรองรูปแบบหนึ่ง นอกจากการตอรองรวมแลว ยังมีความ
ประสานงานในการตอรอง (Bargaining coordination) ระหวางสหภาพแรงงานกับสมาคมนายจางในเร่ือง
คาจางและเร่ืองแรงงานสัมพันธรูปแบบอ่ืนๆ ไดแก การรวมศูนยสหภาพแรงงาน (Union centralization) การ
กระจุกตัวของสหภาพแรงงาน (Union concentration) การรวมศูนยของนายจาง (Employer centralization) 
ระดับของการตอรองรวม (Level of collective bargaining) การประสานงานอยางไมเปนทางการ (Informal 
coordination) และบรรษัทนิยม (Corperatism) 

ท่ีผานมาไดมีการศึกษาประเด็นหนึ่งคือ ความสัมพันธระหวางการประสานงานในการตอรองกับ 
ผลทางดานเศรษฐกิจ โดยมีสมมติฐาน 2 อยางคือ  

สมมติฐานแรก การตอรองรวมที่รวมมือกัน (Coordinated collective bargaining) นําไปสูผลทางดาน
เศรษฐกิจที่ดีกวาการตอรองรวมที่รวมมือกันบาง (Semicoordinated collective bargaining)  และการตอรอง
รวมที่ไมรวมมือกัน (Uncoordinated collective bargaining) ใหผลทางดานเศรษฐกิจที่ดีกวาการตอรองรวมที่
ไมรวมมือกัน  และ 

สมมติฐานที่ 2 คือ การตอรองรวมที่รวมมือกันบางสงผลทางดานเศรษฐกิจแยกวาการตอรองรวมมือ
รวมมือกันและการตอรองรวมที่ไมรวมมือกัน  จากการศึกษาท่ีผานมาพบวา การตอรองรวมสงผลดีตอ

                                                            
146  OECD (1997), Jackman (1993),  
147 Nickell and Layard (1999), Nickell (1997) 
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เศรษฐกิจระดับมหภาคในชวงทศวรรษที่ 1970 และทศวรรษที่ 1980148 แตการตอรองรวมกับผลทางดาน
เศรษฐกิจมีความสัมพันธลดลงในชวงทศวรรษที่ 1990149  
 การศึกษาที่ผานมาพบวา ประเทศที่มีการตอรองรวมที่รวมมือกันอยางมากมีแนวโนมที่จะมีการ
วางงานนอยกวา มีความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดและความแตกตางดานคาจางนอยลง และมีจํานวนการหยุด
งานประทวงและระยะเวลาหยุดงานประทวงนอยกวา ประเทศที่มีการตอรองรวมที่รวมมือกันบาง (เชน การ
ตอรองในระดับอุตสาหกรรม) และประเทศที่มีการตอรองรวมที่ไมรวมมือกัน (การตอรองรวมในระดับบริษัท 
หรือกรณีตางแรงงานคนตางทําสัญญาจางงานกัน)  ในสวนของการเติบโตของผลิตภาพและความยืดหยุนของ
คาจางที่แทจริง ประเทศที่มีการตอรองรวมที่ประสานงานกันมีแนวโนมที่จะมีการเติบโตของผลิตภาพและมี
ความยืดหยุนของคาจางที่แทจริงมากกวาประเทศที่มีการตอรองรวมที่ประสานกันบาง แตมีการเติบโตของผลิต
ภาพและมีความยืดหยุนของคาจางที่แทจริงไมแตกตางจากประเทศที่มีการตอรองรวมที่ไมประสานกัน  ผล
การศึกษาเชนนี้เปนไปตามขอสมมติฐานแรก150 อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกลาวเปนการศึกษาในชวง
ทศวรรษที่ 1970 และ 1980 เทานั้น  แตการศึกษาในชวงทศวรรษ 1990 กลับพบวา การตอรองรวม ไมวาจะมี
การประสานกันหรือไมก็ตามแทบไมแตกตางกัน ยกเวนเร่ืองความเหลื่อมลํ้าดานรายได และความแตกตางกัน
ของคาจาง  กลาวคือ ความเหลื่อมลํ้าดานรายไดและความแตกตางกันของคาจางจะตํ่าในประเทศที่มีการ
ตอรองรวมที่มีการประสานกัน 
 การศึกษาที่ผานมาพบวา แมวาประเทศที่ มีการตอรองรวมแบบไมประสานงานกันหรือแบบ
ประสานงานกันตางมีการวางงานนอยกวา และมีการเติบโตผลิตภาพมากกวา ประเทศที่มีการตอรองรวมที่
ประสานงานกันบางในชวงทศวรรษ 1960-1990  ลักษณะดังกลาวน้ีสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 2 ดังกลาว 
 ในสวนของผลตออัตราเงินเฟอและอัตราการจางงานนั้น การศึกษาที่ผานมาพบวา ประเทศที่มีการ
ตอรองรวมแบบประสานงานกัน ประสานงานกันบาง และไมประสานงานกัน มีอัตราเงินเฟอและอัตราการจาง
งานไมแตกตางกัน 
 ผลการศึกษาถึงลักษณะของการตอรองรวมดังกลาวตอผลการดําเนินการทางดานเศรษฐกิจมหภาค
นั้น เปนการศึกษาเฉพาะลักษณะการตอรองรวมที่แตกตางกันไปตามการประสานงาน โดยกําหนดใหปจจัย
อ่ืนๆ คงที่  ดังนั้น หากพิจารณารวมปจจัยอ่ืนๆ แลว เชน ความหนาแนนของสหภาพแรงงาน และความ
ครอบคลุมของการตอรองแลว อาจเปนไปไดวาปจจัยอื่นๆ เหลาน้ีอาจเปนปจจัยที่เสริมกับการตอรองรวมก็ได  

                                                            
148 Calmfors and Driffill (1998), Cameron (1984), Tarantelli (1986) 
149 OECD (1997) 
150 Calmfors and Driffill (1998), Dowrick (1993), Freeman (1988a), OECD (1988) OECD (1997) 
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ดังท่ีการศึกษาที่ผานมาพบวา ประเทศที่มีความหนาแนนของสหภาพและความครอบคลุมของการตอรองสูง 
และมีการตอรองรวมที่ประสานงานกันแลว ไมไดทําใหมีการวางงานเพิ่มขึ้น 
 เชนเดียวกัน การประสานงานกันดานการตอรองนั้นก็มีความสัมพันธกับแรงงานสัมพันธประเด็นอื่นๆ 
เชนกัน เชน การรวมศูนยของการตอรองรวม บรรษัทนิยม การประสานงานกันอยางไมเปนทางการระหวาง
นายจางกับสหภาพแรงงาน  ในประเด็นเร่ืองความสัมพันธดังกลาวนั้น จะมีผลตอผลการดําเนินการทางดาน
เศรษฐกิจมหภาคอยางไร การศึกษาที่ผานมาพบวา ในประเทศท่ีมีการประสานงานกันอยางไมเปนทางการใน
การตอรองเร่ืองคาจาง และการตอรองรวมมีการประสานงานกันบาง (การตอรองรวมระดับอุตสาหกรรม) มี
อัตราการวางงานไมสูงมาก  แตถาหากเปนประเทศท่ีมีการประสานงานกันอยางไมเปนทางการ และมีความ
หนาแนนของสหภาพแรงงานและความครอบคลุมของการตอรองคอนขางตํ่าแลว จะมีอัตราการวางงานท่ี
สูงข้ึน151 
 การศึกษาที่ผานมายังพบอีกวา การประสานงานกันในฝายนายจางชวยลดการวางงานลงมากกวา 
การประสานงานกันในฝายลูกจาง  กลาวอีกนัยหนึ่งคือ สมาคมนายจางสามารถควบคุมการจายคาจางสูงกวา
อัตราที่ตกลงกันในความตกลงรวมไดมากกวาสหพันธแรงงาน152 
 ในสวนของอัตราการวางงานกับเงินเฟอนั้น การศึกษาท่ีผานมาพบวา ประเทศที่มีสหภาพแรงงาน
หลายสหภาพ (Multiunionism) และมีสหพันธสหภาพแรงงานจํานวนมาก มีแนวโนมที่จะมีการวางงานและ 
เงินเฟอมากกวาประเทศอ่ืน153 
  
  
  
  
  

                                                            
151 Adist and Tzannatos (2002), Adist and Tzannatos (2008) 
152 Bean (1994), Jackman (1993), Scarpetta (1996) 
153 Golden (1993) 



41 
 

5. การจัดการมาตรฐานระหวางประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
5.1 การแกไขกฎหมายภายในประเทศเพ่ืออนุวัติการตามอนุสัญญา 
แมวาคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญวาดวยการนําอนุสัญญาและขอแนะไปใชจะเห็นการการปฏิบัติตาม

อนุสัญญาน้ัน ไมไดมีเฉพาะวิธีการแกไขกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับอนุสัญญาเทานั้น การปฏิบัติ
ตามอนุสัญญา อาจดําเนินการไดโดยการออกกฎระเบียบหรือการบังคับใชที่สอดคลองกับอนุสัญญาก็ได  
อยางไรก็ตาม หากไทยใหสัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98  ไทยก็มีพันธกรณีประการหน่ึงคือ การ
เปล่ียนแปลงแกไขกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับอนุสัญญาฉบับดังกลาว  ในสวนน้ี จะไดกลาวถึง
การแกไขกฎหมายภายในประเทศ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พุทธศักราช 2518 (ตอไปเรียก 
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ) และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พุทธศักราช 2543 (ตอไปเรียก พ.ร.บ.
แรงงานวิสหากิจสัมพันธ) ซึ่งเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับอนุสัญญาท้ังสองฉบับโดยตรง 
 5.1.1 อนุสัญญา ฉบับที่ 87 

1) บุคคลท่ีอยูภายใตอนุสัญญา 
 อนุสัญญา ฉบับท่ี 87 ใหสิทธิคนงานและนายจาง รวมถึงองคการของคนงานและนายจาง จัดต้ังหรือ
เปนสมาชิกองคการที่ตนเลือกไดอยางเสรี  ดังนั้น ในสวนนี้ จะตองแกไขขอบเขตของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ ให
ครอบคลุมถึงคนงานทุกประเภท ยกเวนแตเฉพาะทหารและตํารวจเทานั้น ที่ยกเวนการจัดต้ังหรือเปนสมาชิก
องคการได  
 2) สิทธิโดยไมมีความแตกตางกันอยางใดๆ ในการจัดตั้งหรือเปนสมาชิกองคการที่เลือก 

คณะกรรมการผูเช่ียวชาญไดมีความเห็นวา การหามพนักงานของรัฐระดับอาวุโสเขารวมสหภาพ
แรงงานที่เปนตัวแทนของคนงานกลุมอ่ืนในภาครัฐ ทําไดภายใตเงื่อนไขวา พนักงานของรัฐระดับอาวุโสนั้นตอง
มีสิทธิจัดต้ังสหภาพแรงงานของตนเอง และกฎหมายหามพนักงานของรัฐระดับอาวุโสจัดต้ังสหภาพแรงงานได
เฉพาะบุคคลที่ใชอํานาจบริหารระดับสูงหรือตองรับผิดชอบตอการจัดทํานโยบาย154 ดังนั้น บทบัญญัติใน
มาตรา 41 ของ พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ ที่วา “บุคคลดังตอไปนี้ มีสิทธิรวมตัวกันจัดต้ังสหภาพแรงงานได (1) 
เปนลูกจางในรัฐวิสาหกิจเดียวกันที่มิใชฝายบริหาร…” จึงอาจขัดแยงกับความเห็นดังกลาว  

คณะกรรมการผูเช่ียวชาญไดมีความเห็นวา โดยทั่วไปแลว ประเทศตางๆ มักไมกีดกันสิทธิการจัดต้ัง
และเขารวมองคการตามเพศ สถานภาพสมรส หรืออายุข้ันตํ่า แตก็ยังมีการกีดกันเสรีภาพการสมาคมบางอยาง
ที่ไมสอดคลองกับอนุสัญญา เชน การกําหนดสัญชาติ ภูมิลําเนา และทัศนคติทางการเมือง155 ดังนั้น 

                                                            
154 Para.66, ILO (2012). 
155 Para.78-81, ILO (2012). 
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บทบัญญัติในมาตรา 41(3) ของ พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ ความวา “บุคคลดังตอไปนี้ มีสิทธิรวมตัวกัน จัดต้ัง
สหภาพแรงานได … (3) มีสัญชาติไทย” จึงอาจขัดกับความเห็นของ คณะกรรมการผูเช่ียวชาญดังกลาว 

คณะกรรมการผูเช่ียวชาญไดมีความเห็นวา เง่ือนไขที่กําหนดใหสมาชิกสหภาพแรงงานนั้นตองเปน
คนงานอาชีพเดียวกันหรืออาชีพคลายคลึงกันนั้น หรืออยูในสาขากิจกรรมเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ใชได
ภายใตเง่ือนไขวาองคการเหลานี้มีเสรีภาพจัดต้ังองคการหลากหลายอาชีพ และเขารวมสหพันธและสมาพันธที่
เหมาะสมกับคนงานหรือนายจาง156 ดังน้ัน บทบัญญัติในมาตรา 94 ของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ ความวา   
“ผูซ่ึงจะเปนสมาชิกของสหภาพแรงานไดจะตองเปนลูกจางของนายจางคนเดียวกันกับผูขอจดทะเบียนสหภาพ
แรงงาน หรือเปนลูกจางซ่ึงทํางานในกิจการประเภทเดียวกันกับผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน…” และ
บทบัญญัติในมาตรา 41(1) ของ พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ ความวา “บุคคลตอไปนี้ มีสิทธิรวมตัวกัน จัดต้ัง
สหภาพแรงานได (1) เปนลูกจางในรัฐวิสาหกิจเดียวกันที่มิใชฝายบริหาร…” จึงอาจขัดตอความเห็นของ
คณะกรรมการผูเช่ียวชาญดังกลาวได 

คณะกรรมการผูเช่ียวชาญไดเคยมีความเห็นวา การกําหนดใหคนงานเปนสมาชิกสหภาพไดเพียงแหง
เดียวเปนการกําหนดที่เส่ือมเสียตอสิทธิของคนงานในการจัดต้ังหรือเขารวมเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน ดังนั้น 
บทบัญญัติตามในมาตรา 43 วรรค 3 พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสหากิจสัมพันธ ความวา “ลูกจางคนหนึ่งจะเปน 
สมาชิกสหภาพแรงงานไดเพียงแหงเดียว” น้ัน จึงเปนบทบัญญัติที่ขัดแยงกับความเห็นของคณะกรรมการ
ผูเช่ียวชาญดังกลาว 

3) สิทธิการรางธรรมนูญและกฎระเบียบ และสิทธิการบริหารจัดการและจัดกิจกรรม 
ในสวนของคุณสมบัติผูแทนสหภาพแรงงานนั้น คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา การกําหนด

คุณสมบัติเร่ืองอาชีพและสัญชาติควรมีความยืดหยุน157 ดังนั้น บทบัญญัติตามมาตรา 101 (2) พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ ความวา “ผูซ่ึงจะไดรับเลือกต้ังหรือแตงต้ังเปนกรรมการหรืออนุกรรมการตามมาตรา 100 ตองมี
คุณสมบัติ ดังตอไปนี้ … (2) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด …” และบทบัญญัติตามมาตรา 56 วรรกแรก ความวา 
“กรรมการสหภาพแรงงานหรือนุกรรมการสหภาพแรงงานตามมาตรา 55 ตองเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน
นั้น” ประกอบมาตรา 41 (3) ของ พร.บ.แรงงานรัฐวิสหกิจสัมพันธ ความวา “บุคคล ดังตอไปนี้ มีสิทธิรวมตัวกัน
จัดต้ังสหภาพแรงงานได … (3) มีสัญชาติไทย” จึงอาจขัดตอความเห็นของคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญดังกลาว
ได  

                                                            
156 Para.91, ILO (2012). 
157 Para.102-103, ILO (2012). 



43 
 

4) สิทธิการหยุดงานประทวง 
คณะกรรมการผูเช่ียวชาญเห็นวา อนุสัญญา ฉบับที่ 87 ใหสิทธิคนงานและองคการของคนงาน หยุด

งานประทวงได  ในสวนการจํากัดหรือหามการใชสิทธิหยุดงานประทวงนั้น คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญเห็นวา 
ทําไดในกรณี (1) สถานการณวิกฤต และ (2) บริการที่มีความจําเปนอยางมาก  ดังนั้น บทบัญญัติตามมาตรา 
33 ของ พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสหากิจสัมพันธ ความวา “ไมวากรณีใดหามมิใหนายจางปดงานหรือลูกจาง นัดหยุด
งาน” จึงขัดตอความเห็นของกรรมการผูเช่ียวชาญดังกลาว 

5) การหลีกเลี่ยงการเขาไปแทรกแซงท่ีกอใหเกิดการจํากัดการใชสิทธิตามกฎหมายดังกลาว 
ในสวนของการส่ังยุบหรือระงับองคการของคนงานและของนายจางนั้น คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ 

เห็นวา หนวยงานที่มีอํานาจหนาท่ีฝายบริหารไมสามารถส่ังยุบหรือระงับองคการของคนงานหรือของนายจาง 
การยุบหรือระงับนั้นเปนอํานาจของศาล158  ดังนั้น บทบัญญัติในมาตรา 82(3) พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ ความวา 
“สมาคมนายจางยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ … (3) เมื่อนายทะเบียนมีคําส่ังใหเลิก …” มาตรา 83 
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ ความวา “นายทะเบียนมีอํานาจส่ังใหเลิกสมาคมนายจางไดในกรณี ดังตอไปนี้ …” 
มาตรา 111 พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ ความวา “ใหนํามาตรา 82 มาตรา 83 … มาใชบังคับแกการเลิกสหภาพ 
แรงงานโดยอนุโลม” และมาตรา 118 พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ ความวา “ใหนําบทบัญญัติวาดวยสมาคม
นายจางในหมวด 6 และสหภาพแรงงานในหมวด 7 มาใชบังคับแกสหพันธนายจางและสหพันธแรงงานโดย
อนุโลม” จึงอาจขัดตอความเห็นของคณะกรรมการผูเช่ียวชาญดังกลาวได  นอกจากนี้ บทบัญญัติใน มาตรา 65 
(4) พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ความวา “สหภาพแรงงานยอมเลิกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ (4) 
นายทะเบียนมีคําส่ังใหเลิกตามมาตรา 66” และมาตรา 66 พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ความวา “นาย
ทะเบียนมีคําส่ังใหเลิกสหภาพแรงงานไดกรณีดังตอไปนี้ ...” ก็อาจขัดตอความเห็นของคณะกรรมการ
ผูเช่ียวชาญดังกลาวได 
 5.1.2 อนุสัญญา ฉบับที่ 98  

1) บุคคลท่ีอยูภายใตอนุสัญญา 
 อนุสัญญา ฉบับที่  98 คุมครองสิทธิจากการถูกแทรกแซง และคุมครองสิทธิการเจรจาตอรองรวม 
ระหวางฝายคนงานกับฝายนายจาง ใหแกคนงานทุกประเภท ยกเวน (1) ทหารและตํารวจที่ใหเปนไปตาม 
กฎหมายภายในประเทศ และ (2) พนักงานของรัฐที่มีตําแหนงบริหาร  ดังนั้นตองขยายขอบเขต พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ ใหใชกับคนงานทุกประเภท ซ่ึงครอบคลุมถึงพนักงานของรัฐ ไมวาเปนขาราชการ พนักงานของรัฐ 
ลูกจาง แรงงานตางดาว คนทํางานบาน และแรงงานในภาคเกษตร เปนตน  โดยยกเวนไดเฉพาะทหารและ
ตํารวจ และพนักงานของรัฐท่ีมีตําแหนงบริหารเทานั้น 
                                                            
158 Para.162, ILO (2012). 
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2) การใชมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการใชกลไกการ
เจรจาอยางสมัครใจระหวางองคการคนงานกับองคการนายจาง 
 ในการเจรจากับตัวแทนคนงานท่ีไมใชสหภาพแรงงาน คณะกรรมการผูเช่ียวชาญไดเรียกรองให รัฐบาล
ใชมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการใชการเจรจาโดยตรงกับตัวแทนแรงงานที่มิใชสหภาพแรงงานไปเพื่อการ
กระทําการอันเปนปฏิปกษตอสหภาพแรงงาน159  ดังนั้น บทบัญญัติตามมาตรา 13 วรรค 3 พ.ร.บ.แรงงาน
สัมพันธ ความวา “ในกรณีที่ลูกจางเปนผูแจงขอเรียกรอง ขอเรียกรองนั้นตองมีรายชื่อและลายมือช่ือของลูกจาง
ที่เกี่ยวของกับขอเรียกรองไมนอยกวารอยละหาสิบของลูกจางทั้งหมด ซ่ึงเกี่ยวของกับขอเรียกรองนั้น  ถา
ลูกจางไดเลือกต้ังผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจาไวแลว ใหระบุช่ือผูแทนผูเขารวมในการเจรจามีจํานวนไมเกิน
กวาเจ็ดคนพรอมกับการแจงขอรองเรียนดวย ถาลูกจางยังมิไดเลือกต้ังผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจา ให
ลูกจางเลือกต้ังผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจาและระบุช่ือผูแทนผูเขารวมในการเจรจา มีจํานวนไมเกินเจ็ดคน
โดยไมชักชา” อาจไมเปนไปตามขอเรียกรองของคณะกรรมการผูเช่ียวชาญดังกลาวได 

5.2 การจัดการมาตรฐานระหวางประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
หากไทยอนุวัติการตามอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 แลว ยอมสงผลใหความหนาแนนของ

สหภาพและความครอบคลุมของความตกลงรวมมีโอกาสเพิ่มมากข้ึน   
ในเร่ืองโอกาสความหนาแนนของสหภาพที่เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากอนุสัญญา ฉบับที่ 87 ที่รับรองสิทธิ

โดยไมคํานึงถึงความแตกตางอยางใดๆ ในการจัดต้ังและเขารวมองคการของคนงานและนายจาง ไดขยาย 
ขอบเขตคนงาน ที่ไดรับสิทธิดังกลาวเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธและ พ.ร.บ.แรงงาน รัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ ใหครอบคลุมถึงพนักงานของรัฐ (ไมรวมถึงทหารและตํารวจ) คนงานในเศรษฐกิจนอกระบบ และ
คนงานตางดาว เปนตน  นอกจากนี้ อนุสัญญา ฉบับที่ 87 ยังกําหนดใหใชมาตรการที่จําเปนและเหมาะสมเพ่ือ
ทําใหมั่นใจไดวาคนงานและนายจางไดใชสิทธิการรวมตัวกันอยางเสรี   ในสวนของอนุสัญญา ฉบับที่ 98 ยัง
กําหนดจัดต้ังกลไกที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศ หากมีความจําเปน เพ่ือทําใหมั่นใจไดวาจะมีการเคารพ
ตอสิทธิการรวมตัวดังกลาวอีกดวย 

ในเร่ืองโอกาสความครอบคลุมของความตกลงรวมที่เพิ่มมากข้ึน เนื่องจากอนุสัญญา ฉบับที่ 98 
กําหนดใหใชมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการใชกลไกการเจรจาอยางสมัคร
ใจระหวางองคการคนงานกับองคการนายจาง ทําความตกลงเจรจารวมในเร่ืองเง่ือนไขการจางงาน  นอกจากนี้ 
ขอแนะเรื่องการเจรจาตอรองรวม ฉบับที่ 163 ไดเสนอใหมีมาตรการ (1) เพ่ืออํานวยความสะดวก ในการจัดต้ัง
องคการคนงานและองคการนายจาง ท่ีเปนตัวแทนและเปนอิสระอยางสมัครใจ (2) จัดต้ังกระบวนการเพื่อ
รับรององคการที่เปนตัวแทนมากที่สุด (3) ทําใหมั่นใจไดวาจะมีการเจรจาตอรองรวมในทุกระดับ (สถาน
                                                            
159 Para.240, ILO (2012). 
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ประกอบการ อุตสาหกรรม และระดับชาติ) (4) ใหการฝกอบรมที่เหมาะสมกับนักเจรจา และฝายที่เขารวมการ
เจรจาจะเขาถึงขอมูล ที่เปนประโยชน ตอการเจรจา (เชน ขอมูลเกี่ยวกับสภาพ ทางเศรษฐกิจของสถาน
ประกอบการ) และ (5) ใชมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศเพ่ือใหคูกรณียุติขอพิพาทไดเอง 

จากโอกาสที่จะมีจํานวนสหภาพแรงงานเพิ่มข้ึน ความหนาแนนของสหภาพแรงงานเพิ่มข้ึน และความ
ครอบคลุมของความตกลงรวมที่เพิ่มข้ึน ภายหลังท่ีใหสัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98  การ
วิเคราะหวา การเปล่ียนแปลงดังกลาวนั้นจะสงผลตอการแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปญหา
ความยากจน ปญหาการกระจายรายได เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และผลิตภาพแรงงานและการผลิตอยางไร 
เปนดังนี้ 

5.2.1 การแกไขปญหาความยากจน 
จากแนวคิดทฤษฏีทางดานสหภาพแรงงานและการเจรจาตอรองรวมที่ไดกลาวแลวในหัวขอท่ี 3 และ

การทบทวนผลการศึกษาเชิงประจักษที่ผานมาในหัวขอที่ 4 พบวา ในการศึกษาทางดานจุลภาค สมาชิก
สหภาพแรงงานและแรงงานอ่ืนๆ ท่ีทําสัญญาตามความตกลงรวมในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกําลัง
พัฒนา โดยเฉล่ียแลว จะมีคาจางเพ่ิม (wage markup) มากกวาแรงงานท่ีไมไดเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน 
(หรือแรงงานท่ีไมไดทําสัญญาตามความตกลงรวม) อุตสาหกรรมใดที่มีความหนาแนนของสหภาพแรงงานสูง 
มีแนวโนมที่อุตสาหกรรมนั้นจะมีคาจางเพิ่มสูงข้ึน แรงงานที่เปนสมาชิกสหภาพแรงงานจะไดรับประโยชนที่
เกี่ยวของกับการจางงานมากกวาแรงงานท่ีไมไดเปนสมาชิกสหภาพ  ประโยชนที่เกี่ยวของกับการจางงาน
ดังกลาวไดแก คาชดเชยการเลิกจาง คาจางวันหยุด คาจางวันลาปวย  กองทุนบําเหน็จบํานาญ เปนตน  และ
ในการศึกษาทางดานมหภาค พบวา หากมีความครอบคลุมของการตอรองเพิ่มมากขึ้น ก็จะทําใหมีการเติบโต
ของคาจางที่แทจริงเพิ่มมากข้ึน  

ดังน้ันเมื่อโอกาสท่ีจะมีจํานวนสหภาพแรงงาน ความหนาแนนของสหภาพแรงงาน และความ
ครอบคลุมของความตกลงรวมเพิ่มมากข้ึนภายหลังจากการใหสัตยาบันอนุสัญญา ฉบับท่ี 87 และฉบับที่ 98 
ประกอบกับที่ผานมา คณะกรรมการผูเช่ียวชาญก็ไดตีความสิทธิในการจัดกิจกรรมของแรงงานและสหภาพ
แรงงานใหรวมถึงสิทธิการหยุดงานประทวงดวย คาจางของแรงงานท่ีเปนสมาชิกสหภาพ และแรงงานที่อยู
ภายใตความตกลงรวม นาจะเพ่ิมมากขึ้น  คาจางและประโยชนที่เกี่ยวของกับการจางงานท่ีเพ่ิมมากขึ้นจะชวย
แกไขปญหาความยากจน โดยเฉพาะแรงงานไรฝมือที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเปนประชากรที่มีความ
สุมเส่ียงตอปญหาความยากจนคอนขางมาก 
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5.2.2 การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายได 
จากการทบทวนผลการศึกษาเชิงประจักษที่ผานมาในหัวขอที่ 4 พบวา ในการศึกษาทางดานจุลภาค 

สหภาพแรงงานชวยเร่ืองการกระจายคาจางอีกดวย  และการศึกษาดานมหภาคที่ผานมาพบวา ความหนาแนน
ของสหภาพแรงงานกลับมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความเหล่ือมลํ้าดานรายไดของแรงงาน 
(Labor earning inequality) และความแตกตางของคาจาง (Wage dispersion) และเมื่อมีความครอบคลุม
ของการตอรองเพ่ิมมากขึ้น ความเหล่ือมลํ้าดานรายไดของแรงงานและความแตกตางดานคาจางจะลดลง 

ดังนั้น เมื่อมีโอกาสท่ีจะมีจํานวนสหภาพแรงงาน ความหนาแนนของสหภาพแรงงาน และความ
ครอบคลุมของความตกลงรวมเพิ่มมากข้ึนภายหลังจากการใหสัตยาบันอนุสัญญา ฉบับท่ี 87 และฉบับที่ 98 
แลว โอกาสที่ความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดในประเทศไทย ซ่ึงเปนปญหาที่สืบเนื่องยาวนาน ก็อาจมีแนวโนม 
ลดลงไดในอนาคต 

5.2.3 เสถียรภาพทางดานเศรษฐกิจ 
ในสวนของเสถียรภาพทางดานเศรษฐกิจนี้ พิจารณาเฉพาะเสถียรภาพภายในประเทศคือ เร่ืองการจาง

งาน/การวางงาน และเสถียรภาพทางดานราคาหรือปญหาเงินเฟอ 
1) การจางงาน 
จากการทบทวนการศึกษาวิจัยเชิงประจักษในหัวขอท่ี 4 พบวา ในสวนของการศึกษาเชิงจุลภาค บริษัท

ที่มีการต้ังสหภาพแรงงานจะจางงานเพ่ิมนอยกวาบริษัทท่ีไมมีสหภาพแรงงาน  อยางไรก็ตาม ผลการศึกษา
ดังกลาวมีนัยสําคัญนอยมาก และในสวนการศึกษาทางมหภาคพบวา หากมีความครอบคลุมของการตอรอง
เพ่ิมมากขึ้น ก็จะทําใหมีอัตราการจางงานลดลงและมีอัตราการวางงานเพิ่มมากข้ึน 

ดังนั้น เมื่อมีโอกาสท่ีจะมีจํานวนสหภาพแรงงาน ความหนาแนนของสหภาพแรงงาน และความ
ครอบคลุมของความตกลงรวมเพิ่มมากข้ึนภายหลังจากการใหสัตยาบันอนุสัญญา ฉบับท่ี 87 และฉบับที่ 98 
แลว จึงอาจมีโอกาสท่ีทําใหมีการจางงานลดลงหรือมีการวางงานเพิ่มมากข้ึน  อยางไรก็ตาม ในประเด็นนี้ 
ภายใตสภาพการณทางดานเศรษฐกิจของไทย การวางงานของไทยมีอัตราตํ่าและตอเนื่องเปนเวลานาน ดังนั้น 
ปญหาการวางงานจึงอาจมีไมมากภายหลังการใหสัตยาบันอนุสัญญาดังกลาวในระยะส้ัน 

2) เงินเฟอ 
จากการทบทวนการศึกษาเชิงประจักษในหัวขอที่ 4 โดยเฉพาะการศึกษาทางมหภาค พบวา หากมี

ความครอบคลุมของการตอรองเพ่ิมมากขึ้น ก็จะทําใหมีเงินเฟอเพิ่มมากข้ึน   
ดังนั้น เมื่อมีโอกาสท่ีจะมีจํานวนสหภาพแรงงาน ความหนาแนนของสหภาพแรงงาน และความ

ครอบคลุมของความตกลงรวมเพิ่มมากข้ึนภายหลังจากการใหสัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 
แลว จึงอาจมีโอกาสที่ทําใหมีเงินเฟอเพ่ิมมากข้ึน  อยางไรก็ตาม ในประเด็นนี้ ภายใตสภาพการณทางดาน
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เศรษฐกิจของไทย เงินเฟอของไทยมีอัตราตํ่าและตอเน่ืองเปนเวลานาน ดังนั้น ปญหาเงินเฟอจึงอาจมีไมมาก
ภายหลังการใหสัตยาบันอนุสัญญาดังกลาวในระยะส้ัน 

5.2.4 ผลิตภาพ 
 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีทางดานเศรษฐศาสตรในหัวขอที่ 3 พบวา สหภาพแรงงานอาจทําให
บริษัทมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาลดลงก็ได เนื่องจากกําไรสวนเกินที่บริษัทไดจากการประกอบการสวน
หนึ่งก็จะตองแบงกับสหภาพแรงงานเพิ่มมากข้ึน การลงทุนวิจัยและพัฒนาลดลงเชนน้ี สงผลใหผลิตภาพของ
แรงงานและการผลิตลดลงตามไปดวย  ในทางตรงกันขาม สหภาพแรงงานก็อาจชวยทําใหผลิตภาพการผลิต
ของบริษัทเพ่ิมข้ึนไดดวยเชนกัน จากสหภาพแรงงานเพ่ิมชองทางติดตอประสานงานระหวางฝายบริหารกับ
คนงาน คนงานก็อาจมีขอเสนอปรับปรุงกระบวนการการผลิตใหฝายบริหาร นอกจากการ สหภาพแรงงานชวย
ทําใหระบบแรงงานสัมพันธในบริษัทดีข้ึน มีการลงทุนฝกอบรมแรงงานเพ่ิมข้ึน สภาพการทํางานดีข้ึน และชวย
ลดการเปล่ียนงาน  ส่ิงเหลานี้สงผลใหประสิทธิแรงงานและการผลิตเพิ่มขึ้นได  และจากการทบวนการวิจัยเชิง
ประจักษในหัวขอที่ 4 ในการศึกษาจุลภาค พบวา การศึกษาท่ีผานมาไมพบวาสหภาพแรงงานมีผลตอระดับ
ผลิตภาพ (ไมวาเปนผลิตภาพของแรงงานหรือผลิตภาพปจจัยการผลิตโดยรวม) และในการศึกษาดานมหภาค 
พบวา ความหนาแนนของสหภาพแทบไมมีความสัมพันธจนถึงไมมีความสัมพันธกับผลิตภาพแรงงาน และผลิต
ภาพปจจัยการผลิตโดยรวม และความครอบคลุมของแรงงานไมมีความสัมพันธกับการเติบโตของผลิตภาพ  
 ดังนั้น เมื่อมีโอกาสท่ีจะมีจํานวนสหภาพแรงงาน ความหนาแนนของสหภาพแรงงาน และความ
ครอบคลุมของความตกลงรวมเพิ่มมากข้ึนภายหลังจากการใหสัตยาบันอนุสัญญา ฉบับท่ี 87 และฉบับที่ 98 
แลว จึงอาจไมสงผลตอผลิตภาพของแรงงานและผลิตภาพการผลิตมากนัก 
 
6. สรุป 

ภายหลังที่ อัตราภาษีนําเขาสินคาของประเทศตางๆ ไดลดลง อันเปนผลสวนหนึ่งจากท้ังจาก 
การเจรจาพหุภาคีภายใตองคการการคา การเจรจาเปดเสรีการคาระดับภูมิภาคและทวิภาคี และการเปดเสรี
การคาเอง กระแสการใชมาตรการกีดกันการคาที่มิใชภาษีศุลกากรไดเพิ่มขึ้นมากมายหลายรูปแบบ รูปแบบ
หนึ่งคือ การใชมาตรฐานแรงงาน 

ในดานหนึ่ง มาตรฐานแรงงานถูกมองวาเปนมาตรการที่กําหนดข้ึนเพื่อกีดกันการคาระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะสินคาท่ีมีตนทุนตํ่าจากการไมตองปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานที่เขมงวด แตอีกดานหนึ่งนั้น 
มาตรฐานแรงงานกําหนดขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานข้ันตํ่าเพื่อคุมครองแรงงาน  

ท่ีผานมาองคการแรงงานระหวางประเทศ ไดมีการกําหนดมาตรฐานแรงงานขึ้นหลายดาน ครอบคลุม
เร่ืองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน การมีงานทํา นโยบายสังคม การบริหารแรงงาน แรงงานสัมพันธ สภาพการทํางาน การ
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ประกันสังคม การทํางานของสตรี การทํางานของเด็กและเยาวชน คนงานผูสูงอายุ คนงานอพยพ ชนพื้นเมือง
และชนเผา คนงานในดินแดนอาณานิคม และอาชีพเฉพาะดาน  ในจํานวนนี้ มีอนุสัญญา 8 ฉบับที่เปนสิทธิ
พื้นฐานของคนงาน 

ในจํานวนอนุสัญญาท่ีเปนสิทธิพื้นฐานของคนงานจํานวน 8 ฉบับดังกลาว ประเทศไทยยังไมไดให
สัตยาบันอนุสัญญาอีก 3 ฉบับคือ อนุสัญญาวาดวยการเลือกปฏิบัตในการจางงานและอาชีพ ค.ศ.1958 
อนุสัญญาวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ.1948 และอนุสัญญาวา
ดวยการปฏิบัติตามหลักการแหงสิทธิในการรวมตัวกันและการตอรองรวม ค.ศ.1949 (ฉบับที่ 98)  

ไดมีความพยายามอยางตอเนื่องของกระบวนการแรงงานไทยที่เรียกรองใหรัฐบาลไทยใหสัตยาบัน
อนุสัญญาวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ.1948 (ฉบับที่ 87) และ
อนุสัญญาวาดวยการปฏิบัติตามหลักการแหงสิทธิในการรวมตัวและการตอรองรวม ค.ศ.1949 (ฉบับที่ 98) 
อยางนอยที่สุดนับต้ังแตป 2535 เปนตนมา จนถึงปจจุบัน (2556) 

นอกจากการผลักดันของกระบวนการแรงงานภายในประเทศใหสัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และ
ฉบับที่ 98 แลว ยังมีการผลักดันภายนอกประเทศใหไทยใหสัตยาบันอนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวอีกดวย   
ในการเจรจาจัดทําความตกลงเปดเสรีการคาระหวางสหภาพยุโรปกับไทย ซึ่งเร่ิมตนขึ้นต้ังแตเดือนมีนาคม 
2556  มีการคาดหมายกันวา มาตรฐานแรงงานจะเปนหนึ่งในประเด็นการเจรจาที่สหภาพยุโรปเรียกรอง 

ดวยเหตุดังกลาว หากไทยไดใหสัตยาบันวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการ
รวมตัวกัน ค.ศ.1948 (ฉบับที่ 87) และอนุสัญญาวาดวยการปฏิบัติตามหลักการแหงสิทธิในการรวมตัวและการ
ตอรองรวม ค.ศ.1949 (ฉบับท่ี 98) ไมวาจากการเคล่ือนไหวของขบวนการแรงงานภายในประเทศ หรือ 
การผลักดันจากภายนอกประเทศจากความตกลงการคา จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางไร 
แลวมีวิธีการใดที่จะใชเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการปฏิบัติตามพันธกรณีในอนุสัญญาทั้ง
สองฉบับดังกลาวได 

หากไทยใหสัตยาบันอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98  ไทยก็มีพันธกรณีประการหนึ่งคือ การ
เปล่ียนแปลงแกไขกฎหมายภายในประเทศใหสอดคลองกับอนุสัญญาฉบับดังกลาว  การศึกษาพบวา ไทยตอง
แกไขมาตรา 13 มาตรา 82 มาตรา 83 มาตรา 94 มาตรา 100 มาตรา 111 และมาตรา 118 พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พุทธศักราช 2518  และมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 65 และมาตรา 66 
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พุทธศักราช 2543  

หากไทยอนุวัติการตามอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 แลว ยอมสงผลใหความหนาแนนของ
สหภาพและความครอบคลุมของความตกลงรวมมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น  หากความหนาแนนของสหภาพแรงงาน
และความครอบคลุมของความตกลงเพ่ิมมากขึ้นแลว จะสงผลให 
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 คาจางและประโยชนที่เกี่ยวของกับการจางงานนาจะเพ่ิมมากข้ึน คาจางและประโยชนที่เกี่ยวของกับ
การจางงานที่เพิ่มมากข้ึนจะชวยแกไขปญหาความยากจน โดยเฉพาะแรงงานไรฝมือที่ทํางานใน
โรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงเปนประชากรที่มีความสุมเส่ียงตอปญหาความยากจนคอนขางมาก 

 โอกาสที่ความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดในประเทศไทย ซ่ึงเปนปญหาที่สืบเนื่องยาวนาน ก็อาจมี
แนวโนม ลดลงไดในอนาคต 

 อาจมีโอกาสที่ทําใหมีการจางงานลดลงหรือมีการวางงานเพิ่มมากขึ้น  อยางไรก็ตาม ในประเด็นนี้ 
ภายใตสภาพการณทางดานเศรษฐกิจของไทย การวางงานของไทยมีอัตราตํ่าและตอเนื่องเปน
เวลานาน ดังนั้น ปญหาการวางงานจึงอาจมีไมมากภายหลังการใหสัตยาบันอนุสัญญาดังกลาวใน
ระยะส้ัน 

 อาจมีโอกาสที่ทําใหมีเงินเฟอเพิ่มมากข้ึน  อยางไรก็ตาม ในประเด็นนี้ ภายใตสภาพการณทางดาน
เศรษฐกิจของไทย เงินเฟอของไทยมีอัตราตํ่าและตอเนื่องเปนเวลานาน ดังนั้น ปญหาเงินเฟอจึงอาจมี
ไมมากภายหลังการใหสัตยาบันอนุสัญญาดังกลาวในระยะส้ัน 

 ไมสงผลตอผลิตภาพของแรงงานและผลิตภาพการผลิตมากนัก 
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