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มาตรฐานแรงงานกับการคาระหวางประเทศ
1. บทนํา
มาตรฐานแรงงาน (labour standards)
ไดร ับ การยอมรับ วา เปน สิ ่ง สํ า คัญ ในฐานะเปน ทั ้ง
กฎเกณฑและหลักปฏิบัติในการใชแรงงาน เพราะการ
มีม าตรฐานแรงงานทํ า ใหค นทํ า งานไดร ับ ความ
คุม ครองอยา งทัดเทียมและเสมอภาค ชว ยยกระดับ
คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ความสัมพันธระหวา ง
ภาพจาก
คนทํางานและนายจาง และชวยใหคนทํางานมีขวัญและ
https://sites.google.com/site/politicsthais/
กําลังใจในการทํางาน เพราะความสํสําคัญดังกลาวจึงมีความ
พยายามจากประเทศพัฒนาแลว ในการกํา หนดมาตรฐานแรงงานใหมีค วามสํสํา คัญในระดั บสากลและ
ผลักดันใหองคกรระหวางประเทศตางๆ กําหนดมาตรการเพื
เพื่อคุมครองมาตรฐานแรงงานใหเปนสากลและ
เชื่อมโยงกับการคาระหวางประเทศมาตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สอง1 แมวาในภาพรวมประเทศตาง ๆ ที่ให
การสนับสนุนการคาระหวางประเทศจะพยายามหามาตรการเพื่อลดอุปสรรคทางการคาระหวางกันไมวา
จะเปนการลดมาตรการดานภาษีศุลกากร (tariff barriers) หรือมาตรการอื่นที่มิใชมาตรการดานภาษี
(non-tariff barriers) ภายใตการสงเสริมการคาและการระงับขอพิพาททางการคาระหวางประเทศของ
องคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) แตในเวลากวาสองทศวรรษที่ผานมานี้กลับปรากฏ
วาประเทศพัฒนาแลวไดกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อจํากัดสินคานําเขาจากประเทศกําลังพัฒนา เชน การ
กําหนดมาตรฐานดานผลิตภัณฑ (product standards) มาตรฐานดานการผลิต (production process and
methods) มาตรการดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการคา (trade-related
related environmental measures)
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รวมทั้งมาตรฐานแรงงานกําหนดเปนมาตรการที่มิใชภาษีศุลกากร โดยบรรจุ “มาตรฐานแรงงานหลั
มาตรฐานแรงงานหลัก”
ไวในขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Agreement : FTA) ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี ซึ่งกอใหเกิด
ขอถกเถียงในเวทีการคาระหวางประเทศหลายประการ อาทิ ปญหาวาเรื่องของมาตรฐานแรงงานอยูใน
ความรับผิดชอบขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization : ILO)
ในขณะที่ขอบเขตของการค
เขตของการคาระหวางประเทศอยูในความรับผิดชอบของ WTO ดังนั้นเมื่อมีปญหาความ
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International Organization of Employers, The Evolving Debate on Trade & Labour Standards
(Ioe Information Paper, March 2006) p.1
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นิรมล สุธรรมกิจ, มาตรฐานแรงงานกับการคาระหวางประเทศ (โครงการ WTO Watch (จัจับกระแสองคการการคาโลก,
โลก
มิถุนายน ๒๕๕๐) หนา ๒
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เชื่อมโยงระหวางการคาระหวางประเทศกับมาตรฐานแรงงานเชนนี้ควรจะอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงานใดระหวาง ILO และ WTO ซึ่งทั้งสององคกรตางมีมาตรการดําเนินการภายในและมีสภาพบังคับ
ที่แตกตางกัน3 นอกจากนั้นปญหาวาหากองคการระหวางประเทศตางๆ มีความประสงคดีตอแรงงาน
จริงก็ควรพิจารณาไดวา การกําหนดมาตรฐานแรงงานในการคาระหวางประเทศจะสงผลดีหรือผลรายตอ
คนทํางานในประเทศนั้น เพราะเมื่อไมสามารถสงสินคาไปจําหนายไดอาจสงผลใหเกิดความยากจนเพิ่มขึ้น
และในระยะยาวจะสงผลใหประเทศดังกลาวสูญเสียความสามารถในการแขงขัน อีกทั้งปญหาวาการใช
มาตรการคว่ํา บาตรทางการคา กับ ประเทศที่ ม ิไ ดม ีม าตรฐานแรงงานที่เ หมาะสมจะชว ยยกระดับ
มาตรฐานแรงงานใหดีขึ้นไดอยางไร การบรรจุมาตรฐานแรงงานในขอตกลงการคาระหวางประเทศมีทั้ง
เรื่องที่เปนมาตรฐานแรงงานทั่วไปของสภาพการทํางานหรือสภาพการจาง (working conditions) เชน
มาตรฐานคาจางขั้นต่ํา, กําหนดเวลาทํางานสูงสุดแตละวัน, มาตรฐานดานสุขอนามัยและความปลอดภัยใน
การทํางาน, และการประกันสังคม เปนตน และมาตรฐานแรงงานหลัก (Core Labour Standards) เชน
การหามเลือกปฏิบัติในการทํางาน, การมีเสรีภาพในการสมาคม, การคุมครองการใชแรงงานเด็ก เปนตน4
ซึ่งมาตรฐานแรงงานจะมีการกํ าหนดไว
แตกต า งกั น ตามแต ร ะดั บ ของแต ล ะ
ประเทศที่กําหนดเปน กฎหมายภายใน
นอกจากนั้นยังมีมาตรฐานที่เปนระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกที่อาจมีทั้งความ
เหมือนและความแตกตางกันอีก เชน
มาตรฐานแรงงานของ ILO ซึ่งเปน
มาตรฐานขั้ น สู ง ที่ บ างกรณี อ าจจะ
แ ต ก ต า ง จา ก ข อ ง ส ห ภ า พ ย ุโ ร ป
(European Unions: EU) แตใน
ระดับ มาตรฐานขั ้น ต่ํา ยัง คงมีก ารให
ความคุมครองแรงงานในลั กษณะที่ไม
ภาพจาก https://www.isranews.org/isranews-scoop/
38289 work_38289.html
แตกต างกั น นั ก แตสิ่ง ที่เ ห็ น ไดชัด เจน
ของความแตกตางคือในประเทศยากจนและกําลังพัฒนาจะมีการกําหนดมาตรฐานแรงงานและการบังคับ
ใหมีมาตรฐานดังกลาวในระดับต่ําแตกต า งจากประเทศพั ฒ นาแล ว ที่ จ ะกําหนดมาตรฐานแรงงานไวสูง
ซึ่งอาจจะไมเพียงแตมาตรฐานที่ ILO กําหนดไวเทานั้น แตยังรวมไปถึงมาตรฐานดานอืน่ ทีอ่ าจโยงมาถึง
แรงงานได อาทิ มาตรฐานสิ่งแวดลอม ซึ่งบทความนี้จะนําเสนอขอมูลในสวนของการกํา หนดมาตรฐาน
แรงงานเพื่อ ประโยชนในทางการค า ระหวางประเทศในเชิง ประวัติศ าสตร การเชื่อ มโยงมาตรฐาน
แรงงานกับการคาระหวางประเทศ ความสําคัญของมาตรฐานแรงงานสากล ผลในทางกฎหมายระหวาง
ประเทศของมาตรฐานแรงงานสากล และผลกระทบของมาตรฐานแรงงานสากลตอประเทศไทย เพื่อความ
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Loc.cit p.3 กลาวคือ WTO จะมีกระบวนการยุติขอพิพาทที่เปนทางการและมีสภาพบังคับไดดีกวาที่ ILO มีซงงเปนเพียง
กระบวนการตรวจสอบ (supervisory process)
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Samira Salem and Faina Rozental, Labour Standards and Trade: A Review of Recent Empirical Evidence,
(2012) Journal of International Commerce and Economics p.5
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เขาใจและสามารถกําหนดแนวทางในการทํางานสําหรับผูเกี่ยวของทั้งผูประกอบการ นายจาง ลูกจาง และ
ผูสนใจตอไป

ภาพจาก https://th.talkingofmoney.com/what-is-international-trade
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