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หวัขอวิทยานิพนธ สิทธิและเสรีภาพของคนงานตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540:
ศกึษาดานการรวมตัวและเจรจาตอรอง

ช่ือผูเขียน สุพิชัย  ศิริรักษ
อาจารยที่ปรึกษา ศาสตราจารย ดร.ธีระ  ศรีธรรมรักษ
สาขาวิชา นิติศาสตร (กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ)
ปการศึกษา 2549

บทคัดยอ

สิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวและเจรจาตอรองของคนงาน เปนสิทธิขั้นพื้นฐาน        
ทีม่คีวามส ําคญั เพราะเปนสทิธิอยางเดยีวทีจ่ะท ําใหคนงานอยูในฐานะเสมอภาคกบันายจางในอนัทีจ่ะรกัษา
และสงเสริมสภาพการทํ างานและความเปนอยูของคนงานใหดีขึ้น และเปนที่มาแหงความเปนธรรม
ในสังคม

ดังนั้น วิทยานิพนธฉบับนี้จึงมุงศึกษาถึงสิทธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัว
และเจรจาตอรองวาไดรับการรบัรองและคุมครองตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540
และกฎหมายทีเ่กีย่วของมากนอยเพยีงใด เมือ่เปรยีบเทยีบกบัอนสัุญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ  
ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98

จากการศึกษาพบวา สิทธิและเสรีภาพดานการรวมตัวของคนงาน รัฐธรรมนูญ         
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใหการรับรองและคุมครองไวโดยชัดแจงแลว แตในสวน        
ของการรวมเจรจาตอรองยังไมมีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่รับรองไวโดยแจงชัดแตอยางใด 
สํ าหรับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  
พ.ศ. 2543 นั้น มีบทบัญญัติในหลายมาตราที่ขัดกับรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
และไมสอดคลองกับอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98            
ซ่ึงควรที่จะไดมีการแกไขในโอกาสตอไป
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ABSTRACT

Rights and liberties on the collective bargaining of workers are considered as vital 
fundamental rights because they are the only type of rights whereby the worker has equal status 
with the employer. This is to preserve and promote the working environment as well as to better 
the quality of life and to prevent injustice in society.

Therefore, this thesis aims to study the rights and liberties of workers regarding 
collective bargaining in order to find out to what extent the said rights and liberties are recognized 
and protected according to the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2540 (1997) and 
related laws when compared to the International Labour Organization (ILO) Conventions, No. 87 
and No. 98.

It is found from the study that with regard to the rights and liberties on collective 
bargaining, the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2540 (1997) expressively 
recognizes and protects these rights and liberties; however no legal provisions are prescribed 
explicitly. Under the Labor Relations Act, B.E. 2518 (1975) and the State Enterprise Labor 
Relations Act, B.E. 2543 (2000), there are several legal provisions which are contrary to the 
Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2540 (1997) and not in conformity with the 
International Labour Organization (ILO) Convention, No. 87 and No. 98. This should be further 
studied.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

สิทธิ (Right) คอื ประโยชนทีก่ฎหมายรบัรองและคุมครองใหแกบคุคลในอนัทีจ่ะกระท ําการ
เกี่ยวของกับทรัพยสินหรือบุคคลอื่น สวนเสรีภาพ (Liberty) คือ ภาวะของมนุษยที่ไมอยูภายใต   
การครอบงํ าของผูอ่ืน มีอิสระที่จะกระทํ าการหรืองดเวนกระทํ าการ จากความหมายดังกลาว      
สิทธเิสรีภาพจึงมีความสํ าคัญตอมนุษยทุกคนที่รัฐจะตองใหการรับรองคุมครอง

แนวความคิดในเรื่องการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยรัฐนั้นเปนแนวความคิด
ทีค่ลาสสคินบัแตอารยประเทศทัง้หลายตระหนกัถึงการทีต่องมกีฎหมายแมบทสงูสุดเพือ่ใชในการปกครอง
และบริหารประเทศ กรณดีงักลาวเหน็ไดจากบทบญัญตัรัิฐธรรมนญูของแตละประเทศ เชน รัฐธรรมนญู
ของฝรั่งเศส ค.ศ. 1958 ไดบัญญัติคํ ารับรองสิทธิเสรีภาพไวในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญ สวน     
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับที่ผานมาตางก็บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ไวแทบทัง้ส้ิน สํ าหรบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 นัน้ถือเปนรัฐธรรมนญูฉบบัทีม่ี
การบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลไวมากที่สุดเทาที่เคยมีมา โดยรับรองไวในหมวด 1 
บททัว่ไป มาตรา 4 ความวา “ศกัดิศ์รีความเปนมนษุย สิทธิและเสรภีาพของบคุคลยอมไดรับความคุมครอง”
นอกจากนั้นยังบัญญัติรับรองไวในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ในมาตรา 26-65 
จ ํานวน 40 มาตรา และในหมวด 8 ศาล ในสวนที่ 1 บททั่วไป ในมาตรา 237-247 จํ านวน 11 มาตรา
สํ าหรับในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของคนงานนั้น เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญ ฉบับพ.ศ. 2540 
แลว จะเห็นวาไดใหการรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของคนงานในดานการรวมตัวและ
การเจรจาตอรองไวเชนเดียวกัน แตเปนการรับรองโดยมีเงื่อนไขไวในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
หรือการรับรองไวภายใตบังคับแหงกฎหมาย ซ่ึงรัฐหรือฝายปกครองสามารถที่จะออกกฎหมาย    
มาจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของคนงานไดภายใตเงื่อนไขที่กํ าหนดในกฎหมาย ดังเชนกรณีที่         
พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ พ.ศ. 2518 และพระราชบญัญตัแิรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ พ.ศ. 2543
มบีทบญัญตัหิลายมาตราทีบ่ญัญตัขิึน้จากบทรบัรองสทิธแิละเสรภีาพของคนงานตามเงือ่นไขในรฐัธรรมนญู
ซ่ึงเปนการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของคนงานตามกฎหมายอยางหนึ่ง
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เนือ่งจากสทิธแิละเสรภีาพในการรวมตวัและเจรจาตอรองเปนสทิธมิลูฐานและเปนหวัใจ
ของกฎหมายแรงงาน เพราะเปนสิทธิอยางเดียวที่จะทํ าใหคนงานอยูในฐานะเสมอภาคกับนายจาง1

ในอันที่จะรักษาและสงเสริมสภาพการทํ างาน และเศรษฐกิจของคนงานใหดีขึ้น และเปนที่มา      
ซ่ึงความเปนธรรมในสงัคม สิทธดิงักลาวจงึเปนหลักการพืน้ฐานทีสํ่ าคญัของมนษุยในการทีจ่ะอยูรวมกนั
ในสังคมอยางสันติสุขและเปนธรรม หลักการดังกลาวนี้เปนที่ยอมรับทั้งในปฎิญญาสากลวาดวย
สิทธมินุษยชนขององคการสหประชาชาติ และโดยอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ

ดงันัน้ วทิยานพินธฉบบันีจ้งึมุงทีจ่ะศกึษาวจิยัวา สิทธิและเสรภีาพของคนงานดานการรวมตวั
และเจรจาตอรองไดรับการรับรองและคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
และกฎหมายที่เกี่ยวของมากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ

1.2  วตัถุประสงคในการศึกษา

1.2.1 ศึกษาถึงสิทธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรองตาม     
พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ พ.ศ. 2518 และพระราชบญัญตัแิรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ พ.ศ. 2543
เพือ่เปรยีบเทยีบและวเิคราะหถึงความสอดคลองหรือขดักบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พ.ศ. 2540

1.2.2 ศกึษาสทิธิและเสรภีาพของคนงาน ดานการรวมตวัและเจรจาตอรองตามรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะหถึงความสอดคลองหรือขัดกับ 
มาตรฐานแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ

1.2.3 ศกึษาสทิธแิละเสรภีาพของคนงานดานการรวมตวัและเจรจาตอรองตามพระราชบญัญตัิ
แรงงานสมัพนัธ พ.ศ. 2518 และพระราชบญัญตัแิรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ พ.ศ. 2543 เพือ่เปรยีบเทยีบ
และวเิคราะหถึงความสอดคลองหรือขัดกับมาตรฐานแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ

                                                          
1 ไพศิษฐ พิพัฒนกุล. (2524). คํ าอธิยานกฎหมายแรงงาน (พิมพครั้งที่ 3).
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1.3  สมมติฐานในการศึกษา

สิทธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรอง เปนสิทธิมนุษยชน      
ขัน้พืน้ฐานทีจ่ะตองไดรับความเคารพ การบญัญตักิฎหมายของรฐัจะตองเปนไปเพือ่รับรองและคุมครอง
สิทธดิงักลาว ดงันัน้จงึควรปรบัปรงุกฎหมายแรงงานของไทย และรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พ.ศ. 2540 เพือ่ใหสอดคลองกับอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ

1.4  วิธีการศึกษา

ศึกษาคนควาโดยวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษารัฐธรรมนูญ        
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติ    
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 ตลอดจนบทความทางวิชาการเกี่ยวกับการรวมตัวและ  
เจรจาตอรองทั้งกฎหมายไทยและตางประเทศ มาวิเคราะหเปรียบเทียบกับหลักการของอนุสัญญา
องคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98

1.5  ขอบเขตในการศึกษา

วิทยานิพนธฉบับนี้ ศึกษาเฉพาะสิทธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและ  
เจรจาตอรองทีรั่ฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ใหการรบัรองและคุมครองไว ตลอดจน
พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ พ.ศ. 2518 และพระราชบญัญตัแิรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ พ.ศ. 2543
เพือ่เปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซ่ึง “คนงาน” (workers) 
หมายความวา คนท ํางานทกุคนทัง้ภาคเอกชน ภาครฐั หรือรัฐวสิาหกจิ และหมายความรวมถงึผูประกอบอาชพี
อิสระ ผูรับงานไปทํ าที่บาน เปนตน

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.6.1 ทํ าใหไดทราบถึงสิทธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรอง
ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 วาไดรับรองและคุมครองไวอยางไร
และไดทราบผลการศกึษาเปรยีบเทยีบวาสิทธแิละเสรภีาพทีรั่ฐธรรมนญูไดใหการรบัรองและคุมครอง
ไวนัน้สอดคลองหรือขัดกับมาตรฐานแรงงานขององคการระหวางประเทศหรือไมอยางไร
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1.6.2 ทํ าใหไดทราบถึงความสอดคลองและความแตกตางของพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพนัธ พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 กับรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ

1.6.3 ทํ าใหเปนแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ 
พ.ศ. 2518 และพระราชบญัญตัแิรงงานรฐัวสิาหกจิสัมพนัธ พ.ศ. 2543 เพือ่ใหสอดคลองกบัรัฐธรรมนญู
และอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศDPU



บทที่ 2
วิวัฒนาการของการคุมครองเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

สิทธิและเสรีภาพของคนงาน

2.1  แนวความคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติและสิทธิตามธรรมชาติ1

แนวความคดิในการคุมครองสทิธิมนษุยชนนัน้มมีาแตครัง้โบราณกาล ตัง้แตสมยัของกรซี
และโรมนั และในทางวชิาการถอืกนัวาสวนใหญเปนแนวความคดิของชาวตะวนัตก ซ่ึงเปนแนวความคดิ
ที่คนหาหลักประกันคุมครองสิทธิของประชาชนมิใหถูกละเมิดโดยอํ านาจของรัฐ หรือกลาวถึง    
อีกนยัหนึง่ ก็คอื เปนแนวความคดิทีจ่ะจ ํากดัอํ านาจของรฐันัน่เอง เพราะในสมยัโบราณ การปกครอง
ยงัไมมกีารแบงแยกอํ านาจตามระบอบประชาธิปไตย ไมมีการจัดทํ ารัฐธรรมนูญเพื่อกํ าหนดรับรอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนผูอยูใตอํ านาจการปกครอง ไมมีการกํ าหนดขอบเขตอํ านาจของรัฐ      
ในการบริหารประเทศ ทั้งหมดขึ้นอยูกับดุลพินิจของผูปกครองรัฐที่จะกระทํ าตามที่เห็นสมควร    
จงึเกดิการยํ่ ายีละเมิดสิทธิประชาชนไดตามอํ าเภอใจ กอใหเกิดความทุกขยากแกประชาชน

ดงันัน้ จงึเกดิแนวความคดิในเรือ่งของ “กฎหมายธรรมชาต ิ(Natural law) และสิทธิธรรมชาติ
(Natural rights)” เพือ่ใชเปนขอกลาวอางตอสูกบัอ ํานาจของรฐัหรือผูปกครองรฐั ซ่ึงมอํี านาจเดด็ขาด
ในการใชอํ านาจเบด็เสรจ็ปกครองประชาชน ทัง้อ ํานาจนติบิญัญตั ิอํ านาจบรหิาร และอ ํานาจตลุาการ

2.1.1 กฎหมายธรรมชาติ
แนวความคิดในเรื่องกฎหมายธรรมชาตินั้นมีมาตั้งแตเดิม และเปนความคิด    

ในทาง “อุดมคต”ิ โดยแท อิทธพิลของแนวความคดิดงักลาวมผีลท ําใหเกดิการเคลือ่นไหวเพือ่เรียกรอง
ใหมกีารคุมครองสทิธเิสรภีาพของประชาชนอยางส ําคญัตามมา จนกระทัง่เกดิ “ปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ” ในที่สุด

กฎหมายธรรมชาตนิัน้เปนแนวความคดิโดยอางวาเปนกฎหมายทีม่อียูตามธรรมชาติ
คอื เกดิมามเีองโดยมนุษยไมไดทํ าขึ้น เปนกฎหมายที่อยูเหนือรัฐและใชไดโดยไมจํ ากัดกาลเวลา

                                                 
1 กุลพล พลวัน. (2543). สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก. หนา 5.
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บอเกิดแหงกฎหมายธรรมชาตินี้มีผูใหความเห็นแตกตางกัน บางทานเห็นวา  
เกิดจากธรรมชาติโดยตรง บางทานเห็นวากฎหมายธรรมชาติเกิดจากพระเจา บางทานเห็นวา
กฎหมายธรรมชาติเกิดจากความรูสึกผิดชอบของมนุษย

สํ าหรบัลักษณะส ําคญัของกฎหมายธรรมชาตนิัน้ มทีานผูทรงคณุวฒุใิหค ําอธบิาย
ไววาอยางนอยมีลักษณะ 3 ประการดังตอไปนี้ คือ

ประการแรก เปนกฎหมายทีใ่ชไดโดยไมจ ํากดัเวลา คอื ไมมเีวลาลวงพนสมยั
ประการที่สอง ใชไดทุกแหงไมจํ ากัดวาตองใชในรัฐใดรัฐหนึ่ง
ประการทีส่าม อยูเหนอืกฎหมายของรฐั คอื รัฐจะตรากฎหมายใหขดัแยงกบักฎหมาย

ธรรมชาติไมได มิฉะนั้นกฎหมายของรัฐจะใชบังคับไมได

2.1.2 สิทธิตามธรรมชาติ2
แนวความคดิในเรือ่ง “สิทธิตามธรรมชาต”ิ เปนผลสบืเนือ่งมาจากกฎหมายธรรมชาติ

ซ่ึงเปนเรื่องของอุดมคติเชนกัน โดยสรุปไดวาเปนความคิดที่ถือวา “มนุษยเกิดมาเทาเทียมกันและ
พระเจาซึ่งเปนผูสรางมนุษยมาไดใหสิทธิบางอยางแกมนุษย สิทธิเหลานี้ไมอาจโอนใหแกกันได
และไมมใีครจะลวงละเมดิได ซ่ึงไดแก สิทธใินชวีติ เสรภีาพ และสิทธทิีจ่ะหาความสขุ และรัฐทัง้หลาย
จะตองกระจายอ ํานาจเพือ่ใหมนษุยมสิีทธเิหลานีอ้ยางเตม็ที ่ วธีิการเชนนีท้ ําใหมนษุยซ่ึงเปนสตัวโลก
ทีใ่ชเหตผุลยอมรับวาเปนหลักการทีด่ ี และเชือ่วาจะท ําใหมนษุยอยูในสงัคมอยางสนัตแิละมคีวามสขุ”
แตกม็แีนวคิดทั้งที่สนับสนุนและขัดแยงเปน 2 แนวทาง  คือ

1. แนวคดิท่ีสนับสนุนเรื่องกฎหมายธรรมชาติและสิทธิตามธรรมชาติ
นักปราชญในอดีตที่มีความคิดสนับสนุนในเรื่องกฎหมายธรรมชาติและ

สิทธิตามธรรมชาติมีอยูหลายทาน  เชน
เฮราลิตัส (Heralitus) ชาวกรกี กลาวถึง กฎหมายธรรมชาติวาเปนกฎหมาย 

ทีไ่มไดเขยีนไวเปนลายลักษณอักษร โดยมีหลักอยูวาทุกสิ่งเกิดขึ้นตามที่มันควรจะเปนเชนนั้น
เพลโต (Plato) ไดยืนยันในเรื่องความแตกตางระหวางกฎหมายตาม      

ความเปนธรรมกับกฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้น
อริสโตเติล (Aristotle) กลาวถึง “ความเปนธรรมตามธรรมชาติวา เปน  

ความเปนธรรมทีส่มบรูณ กบัสิง่ซ่ึงเปนความเปนธรรมตามกฎหมาย อันเปนความเปนธรรมทีไ่มสมบรูณ”

                                                       
2 กุลพล พลวัน. แหลงเดิม. หนา 8 – 9.
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นักปราชญกลุม Stoics ซ่ึงเปนกลุมที่มีช่ือเสียง เมื่อประมาณสี่ศตวรรษ     
กอนคริสตศักราช และไดรับแนวความคิดมาจากเพลโตและอริสโตเติล มีความเชื่อวากฎหมาย 
ธรรมชาตนิัน้ใชบงัคบัเหนอืพระเจาและมนษุย และเปนกฎหมายซึง่แนะน ําวา “อะไรคอืส่ิงทีต่องกระท ํา
และหามมิใหกระทํ า”

โดยเฉพาะอยางยิ่ง แนวความคิดของนักปราชญในทางคริสตศาสนาและ  
นกัเทววทิยาไดใหความสํ าคัญแกกฎหมายธรรมชาติอยางยิ่ง เชน

เซนต พอล (ST.Paul) ไดเผยแพรความคิดวามีคนจํ านวนมากที่ไมมีความรู
ทางกฎหมายเลยแตปฏิบัติตามกฎหมายโดยสัญชาติญาณ คนเหลานั้นไดแสดงใหเห็นวามีกฎหมาย
อยูในตวัพวกเขาเอง ความรูสึกสํ านึกของพวกเขาไดรับรองความมีอยูซ่ึงกฎหมายดังกลาว เพราะมี
บางสิง่บางอยางซึ่งจะคอยตํ าหนิหรือวิจารณการกระทํ าของพวกเขา

เซนตโธมัส อไควนัส (ST. Thomas Aquinas) (ค.ศ. 1225-74) นักปรัชญา
ชาวอิตาเลยีนสมัย Middle Ages ไดกลาวถึง กฎหมายธรรมชาติไววาเปนกฎหมายที่ไมมีที่ส้ินสุด 
(Etemal Law) โดยครอบงํ าโลกตามเจตนารมณของพระผูเปนเจาและความฉลาดของพระองค  
กฎหมายชนิดนี้ไดกลายเปนกฎหมายทางศีลธรรมตามธรรมชาติอันเปนหลักดั้งเดิมของชีวิตมนุษย  
ซ่ึงจะตองปฏิบัติใหสอดคลองกับศีลธรรม กฎหมายที่มนุษยบัญญัติขึ้นไมควรจะขัดกับกฎหมาย
ธรรมชาติ  ถาขัดกไ็มเปนกฎหมายและไมมีความผูกพันความรูสึกผิดชอบของผูอยูใตบังคับ

วิลเลียม แบลคสโตน (William Blackstone) นกัปรัชญาและนักนิติศาสตร
ขององักฤษไดกลาวไวในหนังสือ “Commentaries on the Laws of England” มีขอความตอนหนึ่งวา
“กฎหมายธรรมชาตนิัน้เกดิขึน้พรอมกบัมนษุยชาต ิ และอยูใตการบงัคบับญัชาของพระผูเปนเจาโดยแท
ดังนั้นจึงมีผลผูกพันเหนือกฎหมายอื่นใด กฎหมายธรรมชาติมีผลผูกมัดทั่วโลกและทุกกาลเวลา  
กฎหมายตางๆ ที่มนุษยบัญญัติขึ้นถาขัดกับกฎหมายธรรมชาติแลวไมมีผลใชบังคับ”

สรุปไดวา แนวความคิดของนักปราชญกลุมที่สนับสนุนในเรื่องกฎหมาย
ธรรมชาตแิละสิทธิตามธรรมชาตนิัน้มุงรับรองสทิธทิีม่อียูประจ ําตวัของบคุคลซึง่มอียูแลวตามธรรมชาติ
ที่ไมอาจโอนใหแกกันไดเหมือนสิทธิตามกฎหมายทั่วไป และรัฐจะตรากฎหมายในทางจํ ากัดหรือ
ยํ่ ายีสิทธิดังกลาวนี้ไมได นอกจากนั้นยังถือวากฎหมายธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นเองพรอมกับธรรมชาติ
ไมจ ํากดัเขตดนิแดน และมลัีกษณะอยูคูกบัโลกตลอดกาล โดยเฉพาะอยางยิง่อยูเหนอืกฎหมายของรฐั
หากรฐัตรากฎหมายใดทีข่ดัหรือแยงกบักฎหมายธรรมชาต ิ กฎหมายทีรั่ฐบญัญตัขิึน้ยอมไมมผีลใชบงัคบั  
ตามแนวความคดินีไ้ดใหความส ําคญัแก “ความเปนธรรมตามความเปนจรงิ” ยิง่กวา “ความเปนธรรม
ตามกฎหมายของรัฐ”
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3อนึ่ง แนวความคิดในเรื่องกฎหมายธรรมชาติกับสิทธิตามธรรมชาติตาม
ความหมายดงักลาวขางตน มไิดมเีฉพาะในประเทศกลุมตะวนัตกเทานัน้ แนวความคดิของทางตะวนัออก
ก็ไดมีมาแลวตั้งแตสมัยโบราณเชนกัน ยกตัวอยางคํ าสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา ซ่ึงไดรับ
การยกยองวาเปนนกัปราชญทีย่ิง่ใหญของโลก กไ็ดทรงเผยแพรความคดิเชนนีม้าตัง้แตสมยัพระพทุธองค
ดงัปรากฏในหลักคํ าสอนของทางพุทธศาสนาหลายแหง เชน ถาเราศึกษาทางพุทธศาสนาจะพบวา
พระพุทธเจาทรงสอนใหมนุษยทุกคนมีความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชน เชน ในเรื่องการเลิก    
ช้ันวรรณะ การเลิกทาส การหามใชกฎหมายยอนหลัง เปนตน

พระพทุธเจาทรงสัง่สอนใหมนษุยเลิกดหูมิน่เหยยีดหยามกนั โดยถือเอาวรรณะ
เปนเครือ่งแบงชัน้วรรณะกนัอยางรนุแรง พระพทุธเจาทรงสัง่สอนใหเลิกความคดิในเรือ่งชัน้วรรณะ
โดยส้ินเชิง เชน ในสลีวีมังสชาดก (ปจจกนิบาตชาดก สุตตันตปฏก เลม 27 หนา 175) ทรงตรัสวา 
“ชาตแิละวรรณะเปนของเปลา ศีลตางหากที่เปนของสูงสุด ถาไมมีศีลแลว สุตะจะไมมีประโยชน
อะไร”

ในกณัณกัตถลสูตร (มชัฌิมนิกาย มชัฌิมปณณาสกสุตตันตปฎก เลม 13 
หนา 517) ทรงตรัสวา “วรรณะทั้ง 4 คือ กษัตริย พราหมณ แพศย และสูตร ถามีคุณธรรมแลวก็ช่ือวา
เสมอกนั” เร่ืองความเสมอภาคนีป้รากฏใหเหน็ชดัแจงในเรือ่งธรรมวนิยั คอื ภกิษใุดบวชกอนจะไดรับ
ความเคารพจากผูบวชทีหลัง แมผูบวชทีหลังจะเกิดในสกุลหรือวรรณะที่สูงกวาก็ตาม ตัวอยาง      
ในสมัยพุทธกาล ก็เชนพระราหุลซ่ึงเปนพระราชโอรส เมื่อบวชเปนสามเณรก็ตองใหความเคารพ 
แกผูบวชกอนเชนกันหรืออยางเชนเรื่องการเลิกทาส พระพุทธเจาทรงสั่งสอนใหพุทธศาสนิกชน 
เลิกทาสเสยีเพราะในสมยัโบราณ ไดมกีารน ําคนมาซือ้ขายเปนทาสเพือ่น ําคนไปท ํางาน ทาสนีถื้อไดวา
ไมมีสิทธิเหมือนบุคคลอื่นๆ บางแหงเชนสมัยโรมันถือวาทาสเปนพลเมืองชั้นสองเทานั้น ซ่ึงเปน
การเหยยีดหยามศกัดิศ์รีของมนษุยอยางรนุแรง พทุธศาสนาไมสนบัสนนุใหมทีาส และใหศาสนกิชน
เลิกมทีาส เชน ในวินัยปฎก เลม 7 หนา 346 ทรงหามภิกษุมีทาสหญิงชายไวใชในวินัยปฎก เลม 4 
หนา 150 ทาสที่มาบวชแลวไดรับสิทธิทั้งปวงเทาเทียมกับภิกษุอ่ืนในสุตตันตปฎก เลม 22 หนา 232  
ทรงสอนวา อุบาสกควรงดเวนการคาทาส

ในสมยัพอขุนรามคํ าแหงก็ปรากฏในหลักศิลาจารึกวา สมัยนั้นเรามีหลักการ
คุมครองมนษุยชนกันอยางดียิ่ง เชน สิทธิในการประกอบอาชีพ สิทธิในการยื่นเรื่องราวรองทุกข  
ตอพอขุน สิทธิของเชลยศึก เปนตน

                                                       
3 กุลพล พลวัน. แหลงเดิม. หนา 16 – 17.

DPU



9

2. ความคิดท่ีขัดแยงกับกฎหมายธรรมชาติและสิทธิตามธรรมชาติ
ขณะที่นักปราชญจํ านวนหนึ่งไดใหการสนับสนุนในเรื่องของกฎหมาย

ธรรมชาติและสิทธิตามธรรมชาติมาตั้งแตสมัยโบราณกาลดังกลาวขางตน แตก็มีนักปราชญ         
อีกจํ านวนไมนอยที่มีแนวความคิดไปในทางขัดหรือแยงกับกลุมแรก ซ่ึงเราเรียกนักกฎหมายหรือ
นกัปราชญกลุมนี้วา “สํ านักกฎหมายเครงครดั” (Positivists) เชน

จอรน ออสติน (John Austin) เหน็วา กฎหมายคือคํ าบัญชาของอธิปตย 
กฎหมายลายลกัษณอักษรทีบ่ญัญตัขิึน้ (Positive Law) เปนหลักทัว่ไปของความประพฤต ิซ่ึงก ําหนดขึน้
โดยผูมอํี านาจทางการเมืองแกผูที่อยูในฐานะตํ่ ากวา ผูใดไมปฏิบัติตามก็จะไดรับโทษ และออสติน
ไมยอมรับในเรื่องกฎหมายธรรมชาติ

เบนเธม (Bentham) ไดเขียนไวในหนังสือช่ือ “Anarchical Fallacies” วา  
“สิทธิเปนทายาทของกฎหมายจากกฎหมายที่แทจริงมาเปนสิทธิที่แทจริง แตจากกฎหมายตาม  
ความนึกคิดหรือจากกฎหมายธรรมชาติมาเปนสิทธิตามความนึกคิด... สิทธิตามธรรมชาตินั้นเปน
เรือ่งเหลวไหล  และเปนการพูดเลนสํ านวน”

ตามความเห็นของเบนเธม  กฎหมายลายลักษณอักษรที่รัฐบัญญัติขึ้น 
(Positive Law) เทานัน้ทีเ่ปนกฎหมายที่แทจริง (Real Law)  สวนกฎหมายธรรมชาติไมเปนกฎหมาย
แตอยางใด

ความคิดของเบนเธมไดรับการสนับสนุนจากนักกฎหมายคนอื่นๆ ที่คัดคาน
เร่ืองสิทธิตามธรรมชาติ  เชน  Edmund Burke  เปนตน  แต Burke มีความเห็นตางกับเบนเธมอยูบาง  
กลาวคอื เบนเธมเหน็วาการทีรั่ฐตางๆ ประกาศรบัรองสทิธิของพลเมอืงนัน้ เปนการเลนโวหารเทานัน้
และไมมีผลอะไรเลย สวน Burke นั้นเห็นวา การพูดถึงสิทธิตางๆ ของมนุษยเทากับเปนการยุยง   
ใหเกิดการปฏิวัติ เพราะมันชักนํ าใหคนเราคิดวาตนมีสิทธิที่จะไดรับสิทธิตางๆ ซ่ึงความจริงแลว  
ไมอาจมีไดเลย

บรูค (Burke) เขยีนในหนังสือช่ือ “Reflection on the Revolution in France”  
วามีผูสนับสนุนใหมีการประกาศปฏิญญาแหงสิทธิของบุคคลและพลเมือง ค.ศ. 1789 ของฝรั่งเศส 
(The French Declaration of the Rights of Man and the Citizen) นัน้ ท ําใหเกิดอันตรายแกสังคม
อยางใหญหลวง เพราะเปนการประกาศถงึสิง่ซึง่ Burke เรยีกวา “นยิายเรือ่งใหญ” เกีย่วกบัความเทาเทยีม
ของมนษุย เขากลาววาความแตกตางตามธรรมชาติของมนุษยนั้นเปนเรื่องใหญมาก และเขาคัดคาน
วาการเทาเทียมกันเปนเรื่องที่เปนไปไมได การสรางเรื่องนี้ขึ้นมาราวกับวามันเปนเรื่องจริงนั้น  
“เปนการซํ้ าเติมทํ าใหเกิดความขมขื่นเมื่อบุคคลเหลานั้นไดทราบขาววาความไมเทาเทียมกันซึ่งมีกัน
อยูแทจริงนั้น ไมอาจจะขจัดใหหมดสิ้นไปไดเลย”
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จากที่กลาวมาแลวเราอาจสรุปไดวา แนวคิดในเรื่องสิทธิตามธรรมชาตินั้น 
มทีีม่าไดสามทางคือทางแรกเกิดจากหลักแหงเหตุผล (Rationalism) ซ่ึงถือวา “สิทธิตามธรรมชาติ
ของมนษุย” ไดถูกคิดขึ้นจาก “หลักการแทๆ และไมอาจโตแยงได” หลักแหงเหตุผลนี้มีรากฐาน    
มาจากความคดิเรือ่งกฎหมายธรรมชาตแิละเกีย่วของกบัเรือ่ง “เหตผุลตามธรรมชาต”ิ (Natural Reason)
กลาวคือ คิดจากเหตุผลทั่วๆ ไปวา บุคคลควรมีสิทธิอะไรบาง โดยคํ านึงจากเกียรติภูมิ อํ านาจ   
ความจริงใจหรือความสุจริตใจของมนุษย

ทางที่สองเกิดจากลัทธิปจเจกชน (Individualism) ซ่ึงมีแนวความคิดวา   
สิทธิตามธรรมชาติของบุคคลเปนสิทธิที่ไมอาจโอนใหแกกันได สิทธิตามธรรมชาตินั้นเกิดขึ้น
พรอมกบับคุคล และเปนสิทธปิระจ ําตวัของบคุคลนัน้ จะจ ํากดั ลิดรอน หรือโอนใหแกผูอ่ืนไมไดเลย

ทางทีส่ามเกิดจากลัทธินิยมความรุนแรง (Radicalism) โดยถือวาการใชกํ าลัง 
“จะถูกกลาวอางเวลาหนึ่งเวลาใดวาเปนจุดมุงหมายของสถาบันการเมืองทั้งมวล” และจุดมุงหมาย
ของสถาบันการเมืองดังกลาวนั้น คือ “การรักษาไวซ่ึงสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย” ตัวอยางของ
ความคดินี้จะเห็นไดใน American Declaration of Independence ซ่ึงไดกลาวอาง “...หากรัฐบาล
ดํ าเนินการปกครองไปในทางที่เปนปรปกษตอหลักการดังกลาวเมื่อใด เมื่อนั้นก็เปนสิทธิของ
ประชาชนที่จะเปลี่ยนแปลงหรือลมเลิกรัฐบาลนั้นเสียก็ได และกลับสถาปนารัฐบาลใหมขึ้นตามที่
เหน็วาจะทํ าใหเขาไดรับความปลอดภัยและยังความผาสุขใหเกิดมากขึ้นในที่สุด”4

ดังที่กลาวมาแลวจะเห็นวา กฎหมายธรรมชาติและสิทธิตามธรรมชาติ     
เปนแนวความคิดที่เกิดขึ้นโดยอางวา “กฎหมายธรรมชาติ” เปนกฎหมายที่มีอยูตามธรรมชาติ คือ  
เกิดมามีเองโดยมนุษยไมไดทํ าขึ้น เปนกฎหมายที่อยูเหนือรัฐและใชไดโดยไมจํ ากัดกาลเวลา     
สวน “สิทธิตามธรรมชาติ” เปนผลมาจากกฎหมายธรรมชาติ เปนความคิดที่ถือวา มนุษยเกิดมา    
เทาเทียมกันและพระเจาซ่ึงเปนผูสรางมนุษยมาใหสิทธิบางอยางแกมนุษย โดยสิทธิเหลานี้ไมอาจ
โอนใหแกกันไดและไมมีใครจะลวงละเมิดได ซ่ึงไดแก สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และสิทธิที่จะหา
ความสขุ และรัฐทั้งหลายจะตองกระจายอํ านาจเพื่อใหมนุษยมีสิทธิเหลานี้อยางเต็มที่ วิธีการเชนนี้
ท ําใหมนษุยซ่ึงเปนสตัวโลกทีใ่ชเหตผุลยอมรบัวาเปนหลักการทีด่ ี และเชือ่วาจะท ําใหมนษุยอยูในสงัคม
อยางสันติและมีความสุข

                                                       
4 กุลพล พลวัน. แหลงเดิม. หนา 14 – 28.
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อิทธพิลของแนวความคิดดังกลาวมีผลทํ าใหเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรอง
ใหมีการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยางสํ าคัญ จนกระทั่งเกิด “ปฏิญญาสากลวาดวย  
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ” ในที่สุดซึ่งสหประชาชาติไดประกาศปฏิญญาสากลวาดวย   
สิทธิมนุษยชน เมือ่วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 เพื่อแสดงเจตจํ านงอันแนวแนของบรรดาประเทศ
สมาชิกขององคการสหประชาชาติที่จะคุมครองสิทธิมนุษยชนใหเกิดผลอยางจริงจังตามเจตนารมณ
ทีก่ ําหนดไวในกฎบตัรสหประชาชาต ิและเพือ่ใชเปนแนวทางปฏบิตัใิหเกดิผลภายในประเทศของตน

นบัแตนัน้มา  การสงเสรมิและคุมครองสทิธิมนษุยชนไดทวคีวามส ําคญัมากขึน้
เปนลํ าดบั ไดมีความรวมมือกันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อพัฒนาบรรดามาตรการและ
กลไกทัง้ในประเทศและกลไกระดบันานาชาต ิ ใหการคุมครองสทิธิมนษุยชนไดด ําเนนิไปอยางมรีะบบ
ในมาตรฐานเดียวกันหรือใกลเคียงกัน โดยไมคํ านึงถึงความแตกตางในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ 
ภาษา ศาสนา วฒันธรรม หรือลัทธิทางการเมือง การปกครอง เปนตน

สํ าหรับประเทศไทยนัน้ไดรวมลงมตรัิบรองปฏญิญาสากลวาดวยสิทธมินษุยชน
มาตั้งแตตน แมปฏิญญาดังกลาวจะมิไดมีลักษณะเปนขอตกลงระหวางประเทศ อันจะกอใหเกิด
พันธะกรณีตามหลักกฎหมายระหวางประเทศก็ตาม ประเทศไทยก็ไดพยายามปฏิบัติการใหเปนไป
ตามหลกักฎหมายพืน้ฐานทีก่ ําหนดไวในปฏญิญาดงักลาวดวยดมีาตลอด โดยเฉพาะอยางยิง่ประเทศไทย
ไดประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงนับเปนรัฐธรรมนูญที่ไดมา
จากการรางอยางเปนประชาธปิไตยโดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามสีวนรวมในการแสดงความคดิเหน็
อยางกวางขวางมากที่สุดเทาที่เคยมีการยกรางรัฐธรรมนูญในประเทศไทย และเปนรัฐธรรมนูญ 
ฉบบัแรกที่ไดนํ าหลักการเรื่อง “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” มารับรองคุมครองไวในรัฐธรรมนูญ ซ่ึง 
“ศกัดิศ์รคีวามเปนมนุษย” นี้เอง ที่ยอมรับกันวาเปนมูลฐานอยางหนึ่งของสิทธิมนุษยชน

2.2   ความหมายและสถานะของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย”5

ปฏิญญาสากลขององคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชนเปนแบบแผนหนึ่ง    
ของหลักการคุมครองสทิธิเสรภีาพทีเ่ปนรูปธรรม ซ่ึงมพีืน้ฐานแนวความคดิส ําคญัในเรือ่งการคุมครอง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อันเปนคุณคาทั่วไปที่อยูเหนือความเปนสวนตัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เปนการเฉพาะ ถึงแมจะมขีอโตแยงอยูบางเกีย่วกบัความเปนสากลแทจริงของแนวความคดิ อันเปนทีม่า

                                                       
5 อุดม รัฐอมฤต, นพนิธิ สุริยะ และบรรเจิด สิงคะเนติ. (2543). การอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือ

ใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย: พ.ศ. 2540. หนา 32-33.
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ของปฏิญญาสากล แตในการศึกษาพัฒนาการของหลักการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ
และเสรภีาพ โดยยึดเอาความเปนมา เนื้อหา และวัตถุประสงคของปฏิญญาสากลเปนเสนแบงแลว
ยอมสามารถเขาใจถงึพฒันาการในเรือ่งดงักลาวได และกฎหมายของนานาประเทศกไ็ดใหความส ําคญั
โดยก ําหนดหลกัเกณฑการรบัรองเนือ้หาสาระตลอดจนวางกลไกใหความคุมครองหลกัการดงักลาวไว

แมปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ไมกอใหเกดิผลผูกพนัในทางกฎหมาย
ระหวางประเทศใหประเทศสมาชิกที่ไมไดลงนามรับรองตองปฏิบัติตาม แตการนํ าเอาหลักการเรื่อง
สิทธมินษุยชนมาเปนแนวทางปฏิบัติเร่ือยมาเปนระยะเวลานานกวา 50 ป ทํ าใหกลาวไดวา หลักการ
ดังกลาวไดกลายมาเปนกฎจารีตประเพณีระหวางประเทศไปแลว เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาใน
ปฏิญญาสากล จะพบวาส่ิงที่ปฏิญญาสากลมุงที่จะคุมครอง ก็คือ “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights)  
โดยการอางถึง “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” (Human Dignity) ในฐานะที่เปนวัตถุประสงค (Object) 
อันหนึง่ในการคุมครองสทิธแิละเสรภีาพขัน้พืน้ฐานของมนษุย ในระหวางสทิธิมนษุยชนและศกัดิศ์รี
ความเปนมนษุยนัน้ หากพจิารณาในดานเนือ้หาหรือเปาหมายสดุทายของเรือ่งแลว สามารถกลาวไดวา
ทั้งสองเรื่องตางก็มุงที่จะสรางความสงบและสันติสุขใหเกิดขึ้นและดํ ารงอยูในสังคมของมนุษย
ตลอดไป ในแงนี้ทั้งสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมมีความแตกตางกับความเชื่อ      
ในศาสนาที่ตางก็สอนใหคนเปนคนดีและมุงใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมนั้นๆ  
หากจะมีความแตกตางกันก็เปนเพียงวิธีการอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามศาสนบัญญัติเทานั้น    
ซ่ึงแนวปฏบิตัทิีเ่หน็แตกตางกนันัน้จะเขาลักษณะเปนการละเมดิสิทธิมนษุยชนและศกัดิศ์รีความเปนมนษุย
ไดหรือไมนั้น ในกรณีเชนนี้ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” และ “สิทธิมนุษยชน” ไมมีความแตกตาง
จากเรื่องศีลธรรมแตอยางใด และในการตัดสินใจวาศีลธรรมอันไหนจะเปนสิ่งที่ถูกตองแทจริง    
ในเรื่องของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและสิทธิมนุษยชน การตัดสินใจเชนนี้เทากับเปนการบอกวา  
ศลีธรรมของอกีสงัคมหนึง่ดอยหรือปาเถือ่น ซ่ึงยอมกอใหเกดิขอโตแยงและขอถกเถียงตามมามากมาย  
และอาจน ําไปสูปญหาการไมยอมรับหลักการเรื่องสิทธิมนุษยชนในระดับระหวางประเทศได

ในแงมมุทางดานมานษุยวทิยาทางวฒันธรรมสามารถกลาวไดวา สิทธิมนษุยชนเปนเรือ่ง
ของวฒันธรรม ระบบความเชือ่ คานยิมทางสงัคม เปนแนวความคดิทีม่รีวมกนัของมนษุยในสงัคมโลก
เปนภมูปิญญาและองคความรูทีไ่ดจากประสบการณในอดตีซึง่มคีวามเปนสากลในระดบัหนึง่โดยเฉพาะ
ในแงของวัตถุประสงคนี้เองทํ าใหหลักสิทธิมนุษยชนเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในระบบ      
วฒันธรรมของสังคมที่ตางออกไปโดยไมอาจสรุปไดวา สิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
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เปนเรื่องที่มาจากสังคมที่มีวัฒนธรรมที่สูงกวาหรือเปนเรื่องผลประโยชนในทางการเมืองระหวาง
ประเทศ6

“ศกัดิศ์รีความเปนมนษุย” อาจมคีวามหมายวาเปนการใหการยกยองหรือเชดิช ู “คณุคาสากล”  
ของความเปนมนุษย มากกวาเปนเรื่องของปจเจกบุคคล การละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย คือ    
การทีม่นษุยผูหนึง่ไดกระท ําการอนัเปนการลดคณุคาแหงความเปนมนษุยของบคุคลอืน่ลงในแงมมุหนึง่
นอกจากเรื่องความเทาเทียมกันในทางสังคมและในทางกฎหมายที่ผูถูกละเมิดไดรับการปฏิบัติ   
โดยไมเทาเทียมกับสมาชิกคนอื่นๆ ในสังคม โดยที่ไมใชเร่ืองที่เกิดขึ้นเพราะสถานะในทางสังคม   
ทีแ่ตกตางกนัแลว การกระท ําเชนนัน้อาจกลาวไดวาเปนการละเมดิศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยของบคุคล
นั้นได เชน การใชอํ านาจของพนักงานสอบสวนที่กระทํ าตอผูตองหาหรือจํ าเลยในคดีอาญา    
เสมอืนเปนบคุคลทีก่ระท ําความผดิกอนทีศ่าลจะมคี ําพพิากษาวาเปนผูกระท ําความผดิ ยอมเปนการกระท ํา
ที่มิชอบ เชน เกี่ยวกับการวิสามัญฆาตกรรม หรือการนํ าผูตองหามาแถลงขาวตอหนาส่ือมวลชน 
เปนตน ในการพจิารณา “คณุคา” ของความเปนมนษุยนัน้ สามารถทีจ่ะพจิารณาทีเ่นือ้หาในการปฏบิตัวิา
หากมาตรฐานที่ใชในการปฏิบัติตอผูถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น ไดถูกนํ ามาเปนมาตรฐาน
ในการปฏิบัติตอบุคคลอื่นเปนการทั่วไป หรือถูกนํ ามาเปนมาตรฐานในการปฏิบัติตอตัวเราเองแลว 
จะสามารถยอมรับไดหรือไม อาจกลาวไดวาความหมายของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ในแงมุม
ทางวัฒนธรรมและกฎหมายเปนกระบวนการในทางความคิดที่พัฒนามาจากศีลธรรมและจิตใจ      
ที่มีอยูในตัวมนุษย ซ่ึงกอใหเกิดความเปนเอกภาพที่อยูเหนือตัวบุคคลเหนือเร่ืองสวนบุคคลใดๆ  
เปนสวนประกอบพิเศษที่อยูในตัวมนุษยโดยธรรมชาติ เปนศีลธรรมขั้นสูง และเปนหลักประกัน  
ในการดํ าเนินชีวิตของสมาชิกในสังคม7

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดบญัญตัคิ ําวา “ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย”  
ไวในมาตราตางๆ อยางนอย 3 มาตรา คือ มาตรา 4 มาตรา 26 และมาตรา 28 สถานะทางกฎหมาย
ของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ในแตละมาตราของรัฐธรรมนญูมีสถานะที่แตกตางกัน

ในมาตรา 4 บัญญัติวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับ
ความคุมครอง” ในการอภิปรายของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนญู โดยเฉพาะผูที่มีสวนในการยกราง
บทบัญญัติมาตรา 4 ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แสดงใหเห็นสถานะของ 
“ศกัดิศ์รีความเปนมนษุย” ตามบทบญัญตัมิาตรา 4 วามสีถานะเปนการวางหลกัทัว่ไป เปนการประกาศ
เจตนารมณของรัฐที่จะใหการรับรองและคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ทั้งนี้เนื่องจากบทบัญญัติ

                                                       
6 อุดม รัฐอมฤต และคณะ. แหลงเดิม. หนา 21 – 26.
7 แหลงเดิม. หนา 28 – 29.
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มาตรา 4 ของรัฐธรรมนญูอยูในหมวด 1 บททั่วไป ซ่ึงเปนหมวดที่กํ าหนดหลักการทั่วไปของรัฐ  
อันถือเปนสาระสํ าคัญที่มีลักษณะทั่วไป หรือเปนการกํ าหนดขอบเขตกวางๆ ของรัฐธรรมนูญวา
สาระสํ าคัญของบทบัญญัติรัฐธรรมนญูในหมวดตอๆ มา จะตองสอดคลองกับหลักทั่วไปดังกลาว 
สถานะดังกลาวนี้เองกอใหเกิดผลดังนี้คือ

1. บทบัญญัติมาตรา 4 จึงเปนการกํ าหนดหลักพื้นฐานความสัมพันธระหวางรัฐกับ
ปจเจกบุคคลวา รัฐจะใหความคุมครองตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคล     
ซ่ึงการกํ าหนดหลักพื้นฐานของความสัมพันธดังกลาว เปรียบเสมือนการกํ าหนดใหคุณคาศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยมีสถานะในระดับของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงกอใหเกิดผลตอการกํ าหนดทิศทางของรัฐ  
โดยศกัดิศ์รีความเปนมนษุยเปนตวัก ําหนดและจ ํากดัความประสงคและภาระหนาทีข่องรฐั เปนตวัก ําหนด
และจํ ากัดความชอบธรรมของการกระทํ าของรัฐ และกฎหมายที่มีตอคุณคาดังกลาว นอกจากนี้   
การบญัญตัรัิบรองศกัดิศ์รีความเปนมนษุยบงัคบัใหรัฐตองก ําหนดเปนหลักกฎหมายทัว่ไปวาอ ํานาจอืน่ๆ
รวมถึงอํ านาจรัฐ ไมอาจที่จะละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไดและตองตีความบทกฎหมายที่มีอยู  
ใหสอดคลองกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

2. การตีความเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลายจะตองตีความวาสิทธิขั้นพื้นฐานทั้ง
หลายลวนแตมีผลมาจากศักดิ์ศรีความเปนมนุษยทั้งส้ิน  โดยจะตองถือวาเนื้อหาของศักดิ์ศรีความ
เปนมนษุยจะตองนํ ามาใชประกอบในการตีความสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ดวย  นอกจากนี้ในสวนที่
เปนความสัมพันธระหวางรัฐกับปจเจกบุคคลกอใหเกิดบทสันนิษฐานที่เปนคุณตอปจเจกบุคคล  
และยังถือวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นเปนสารัตถะของสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหลายภายในขอบเขตดัง
กลาวรฐัไมอาจเขาไปแทรกแซงได  ในกรณีที่เปนความสัมพันธระหวางอํ านาจรัฐกับปจเจกบุคคล

สํ าหรับมาตรา 26 บัญญัติวา “การใชอํ านาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํ านึงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” ในการพิจารณา      
ของคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญและการอภิปรายของสมาชิกรางรัฐธรรมนูญ แสดงใหเห็น
สถานะของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ตามมาตรา 26 วามีสถานะเชนเดียวกับ “สิทธิและเสรีภาพ”   
ในการคํ านึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพขององคกรผูใชอํ านาจรัฐ แสดงออกได  
ใน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกองคกรของรัฐจะไมกระทํ าการใดๆ ในลักษณะที่จะเปนการละเมิด 
ตอศกัดิศ์รคีวามเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล หรือละเวนการกระทํ าใดๆ ที่จะเปน
การละเมิดตอส่ิงดังกลาว ลักษณะที่สอง รัฐมีภาระหนาที่ที่จะดํ าเนินการใดๆ ในทางที่จะทํ าให  
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ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลเอื้อตอการดํ ารงชีวิตอยูของมนุษย    
อยางมีศักดิ์ศรี หรือเอ้ือตอการใชสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองคุมครองไว8

สวนในมาตรา 28 บัญญัติไววา “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หรือใชสิทธิ
และเสรภีาพของตนไดเทาทีไ่มละเมดิสทิธแิละเสรภีาพของบคุคลอืน่ ไมเปนปฏปิกษตอรัฐธรรมนญู
หรือไมขดัตอศลีธรรมอนัดขีองประชาชน บคุคลซึง่ถูกละเมดิสทิธหิรือเสรภีาพทีรั่ฐธรรมนญูรับรองไว
สามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเปนขอตอสูคดีในศาลได”

ในการพจิารณาของคณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญู คณะท ํางานของคณะกรรมาธกิาร
ยกรางรฐัธรรมนญูชีแ้จงวา “ศกัดิศ์รีความเปนมนษุย” เปนสทิธิอยางหนึง่ทีรั่บรองคุมครองใหแกบคุคล
มใิหไดรับการปฏบิตัทิีไ่มสมกบัความเปนมนษุยของบคุคลนัน้ โดยพจิารณาเชงิภววสัิยวา การกระท ําใด
ที่เห็นทั่วไปวาละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มิใชการพิจารณาในลักษณะอตัวิสัยตามความคิดเห็น
ของแตละบุคคล สวนการใชสิทธิทางศาลนั้นบุคคลที่ถูกกระทํ าละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
สามารถน ําคดมีาฟองไดตามลกัษณะการกระท ําละเมดิวาเปนประการใด เชน ขอพพิาทระหวางเอกชน
กบัเอกชน กฟ็องศาลยตุธิรรม ฝายปกครองกบัเอกชนกฟ็องศาลปกครอง เปนตน และในการพจิารณา
ของสภารางรัฐธรรมนญูแสดงใหเห็นสถานะของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ตามมาตรา 28 วาเปน
ส่ิงทีบ่คุคลสามารถยกขึ้นกลาวอางได “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ในมาตรานี้จึงมีสถานะเชนเดียวกับ 
“สิทธแิละเสรภีาพ” ซ่ึงเทากบัวาบคุคลทีถู่กละเมดิศกัดิศ์รีความเปนมนษุยสามารถจะใชสิทธทิางศาล
หรือยกขึน้เปนขอตอสูคดีในศาลได และเมื่อ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” มีสถานะเชนเดียวกับสิทธิ
และเสรภีาพ การใช “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ยอมอยูภายใตเงื่อนไขเชนเดียวกับสิทธิและเสรีภาพ 
กลาวคือ การใชศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจะใชไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น     
ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญหรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน สํ าหรับปญหาเรื่อง  
สารัตถะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับพัฒนาการในทางวิชาการ การยอมรับ  
แนวคดิเรือ่ง “ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย” ของสงัคมตะวนัตก ตลอดจนแนวการตคีวามขององคกรตลุาการ
วาจะยอมรบัศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในขอบเขตแคไหนเพียงใด ซ่ึงอาจกลาวไดโดยสรุปวา “ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย” เปนวัตถุในทางกฎหมายที่อาจใหความคุมครองแกประชาชนได มีสารัตถะ  
เฉพาะของตนทีแ่ตกตางไปจากสทิธิและเสรภีาพในแตละเรือ่ง ซ่ึงรัฐธรรมนญูมุงทีจ่ะใหความคุมครอง
เชนเดียวกับสิทธิและเสรีภาพ9

                                                       
8 อุดม รัฐอมฤต และคณะ. แหลงเดิม. หนา 150 – 161.
9 แหลงเดิม. หนา 21 – 26.
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2.3  ความหมายและสถานะของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

2.3.1 สิทธิตามรัฐธรรมนูญ10

“สิทธิ” ตามความหมายทั่วไป หมายถึง อํ านาจที่กฎหมายรับรองคุมครอง        
ใหแกบุคคลในอันที่จะเรียกรองใหบุคคลอื่นกระทํ าการอยางใดอยางหนึ่งสิทธิจึงกอใหเกิดหนาที่ 
แกบุคคลดวย

“สิทธิตามรัฐธรรมนญู” ถือวาเปน “สิทธิตามกฎหมายมหาชน” หมายถึง อํ านาจ
ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดไดบัญญัติใหการรับรองคุมครองแกปจเจกบุคคลในอันที่จะ
กระทํ าการใดหรือไมกระทํ าการใด การใหอํ านาจแกปจเจกบุคคลดังกลาวกอใหเกิดสิทธิเรียกรอง  
ทีจ่ะไมใหบุคคลใดแทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตนโดยเฉพาะอยางยิ่ง เรียกรองตอองคกร
ของรัฐมิใหแทรกแซงในขอบเขตของตน และบางกรณีกอใหเกิดสิทธิเรียกรองใหรัฐดํ าเนินการ
อยางใดอยางหนึ่ง สิทธิจึงเปนอํ านาจที่บุคคลมีเพื่อเรียกรองใหผูอ่ืนหรือรัฐกระทํ าการหรือละเวน
กระท ําการอยางใดอยางหนึง่ เชน สิทธใินการไดรับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (มาตรา 43) สิทธิในการรวมกนั
เปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคกรเอกชน หรือหมูคณะอื่น (มาตรา 45) 
เปนตน11

ในปจจบุันมีการใชคํ าวา สิทธิและเสรีภาพปนๆ กันไป และเรียกบรรดาสิทธิและ
เสรภีาพที่มนุษยแตละคนพึงมีวาเปน “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) หรือในสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนัเรยีกบรรดาสทิธิและเสรภีาพทีรั่ฐธรรมนญูไดรับรองไววา “สิทธิขัน้พืน้ฐาน” (Basic Rights)
กระนัน้กต็าม ส่ิงทีต่องระลกึไวเสมอ กค็อื ไมวาจะเปนสทิธิมนษุยชนหรอืสิทธิพืน้ฐานโดยสวนใหญแลว
หาใชสิทธโิดยแทซ่ึงเปนอ ํานาจของบคุคลทีจ่ะเรยีกรองใหรัฐกระท ําการอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ
เจาะจงใหเกิดประโยชนแกตนไม แตจะเปน “สิทธิในเสรีภาพ” (Right of Liberty) กลาวคือ        
เปนอํ านาจตามกฎหมายในอันที่กระทํ าการตางๆ โดยปราศจากการรบกวนขัดขวางของรัฐนั่นเอง 
แตเดมิรัฐธรรมนญูของรฐัเสรปีระชาธปิไตยตางๆ มกัจะบญัญตัรัิบรองเสรภีาพหรอื “สิทธใินเสรภีาพ”
เสยีเปนสวนใหญ สิทธิโดยแทที่พอจะรับรองอยูบางคงไดแก สิทธิในชีวิตและรางกาย กรรมสิทธิ์  
และสทิธทิางการเมอืงบางประการ เชน สิทธเิลือกตัง้ สิทธสิมคัรรับเลอืกตัง้ สิทธสิมคัรเขารบัราชการ
เปนตน ตอมารัฐเสรีประชาธิปไตยบางรัฐไดบัญญัติรับรอง “สิทธิ” ของราษฎรในอันที่จะเรียกรอง

                                                       
10  บรรเจิด สิงคะเนติ ก (2543). หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

ตามรัฐธรรมนูญใหม. หนา 47.
11 แหลงเดิม. หนา 47 – 48.
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ประโยชนบางประการจากรัฐไวในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้โดยมีความมุงหมายเพื่อประกันมาตรฐาน   
แหงการด ํารงชวีติขัน้ตํ ่าแกผูดอยโอกาสในสงัคม อันจะท ําใหบคุคลเหลานีอ้ยูในวสัิยท่ีจะใชเสรภีาพตางๆ
ไดเทาเทียมกับคนที่มีฐานะดี สิทธิเหลานี้รวมเรียกวา “สิทธิทางสังคมและเศรษฐกิจ” (Social and 
Economic Rights)12

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดน ําหลักการใหมๆ  หลายหลักการ
มาบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู โดยเฉพาะการบญัญตัใิหสิทธิขัน้พืน้ฐานมผีลผูกพนัองคกรผูใชอํ านาจรฐั
โดยตรง ซ่ึงโดยแทจริงแลวสิทธิที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญยอมมีผลผูกพันองคกรผูใชอํ านาจรัฐ
โดยตรงอยูแลว แตการบัญญัติดังกลาวเพื่อตองการเนนยํ้ าเปนลายลักษณอักษรไวในรัฐธรรมนูญ13  
การบัญญัติใหสิทธิขั้นพื้นฐานมีผลผูกพันองคกรผูใชอํ านาจโดยตรง ถือวาเปนหลักการสํ าคัญ
ประการหนึ่งที่ทํ าใหสิทธิตามรัฐธรรมนูญเปนสิทธิอันมีสถานะผูกพันองคกรผูใชอํ านาจรัฐโดยตรง 
ซ่ึงมาตรา 27 ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บัญญัติวา “สิทธิและเสรีภาพ         
ที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจงโดยปริยาย หรือโดยคํ าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยอมไดรับ
ความคุมครองและผกูพนั รัฐสภา คณะรฐัมนตร ีศาล และองคกรอืน่ของรฐัโดยตรงในการตรากฎหมาย
การใชบงัคบักฎหมาย และการตคีวามกฎหมายทัง้ปวง การบญัญตัใิหสิทธิและเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู
ผูกพนัองคกรผูใชอํ านาจรัฐโดยตรงกอใหเกิดผลดังนี้คือ

1. สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ มีสถานะเปนสิทธิที่กอใหเกิดหนาที่     
ตอผูทีผู่กพนัตอสิทธิดงักลาว หรือท ําใหสิทธิตามรฐัธรรมนญูมสีถานะเปนสทิธิเรียกรองหรือทีเ่รียกวา
Subjektive Rechte ซ่ึงหมายความวา ผูทรงสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอาจเรียกรองใหรัฐ
ดํ าเนินการหรือละเวนการกระทํ าอันใดอันหนึ่งไดตามสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองหรือ
ใหความคุมครองได โดยผูทรงสิทธิตามรัฐธรรมนญูอาจไดสิทธิในทางศาล เพื่อบังคับการใหเปนไป
ตามสิทธิดังกลาว

2. เมือ่สิทธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญู เปนสทิธิทีม่ผีลผูกพนัโดยตรงตอองคกร
ผูใชอํ านาจรัฐ ดังนั้นถึงแมวายังไมมีการออกกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อรองรับการใชสิทธิ
ดงักลาว ก็ไมอาจจะตีความไปในทิศทางที่ทํ าใหการใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้นสิ้นผลได

                                                       
12 วรพจน วิศรุตพิชญ. (2543). สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2540. หนา 24 – 25.
13 บรรเจิด สิงคะเนติ ข (2541, สิงหาคม). “หลักประกันสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญใหม.”

วารสารกฎหมายปกครอง, เลม 17, ตอน 2. หนา  24 – 25.
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3. องคกรทีใ่ชอํ านาจรฐัทัง้หมดเปนองคกรทีผู่กพนัตอสิทธแิละเสรภีาพทีบ่ญัญตัิ
รับรองไวในรัฐธรรมนูญ14

2.3.2 เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
“เสรภีาพ” หมายถึง สภาพการณที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระทํ าการอยางใด

อยางหนึ่งตามความประสงคของตน เสรีภาพเปนอํ านาจในการกํ าหนดตนเองโดยอิสระของบุคคล  
เปนอ ํานาจทีบ่คุคลนัน้มอียูเหนอืตนเองในการตดัสนิใจทีจ่ะกระท ําการอยางใดอยางหนึง่โดยปราศจาก
การแทรกแซงหรอืครอบง ําจากบคุคลอืน่ “เสรภีาพ” ยอมกอใหเกดิหนาทีเ่ชงิปฏิเสธแกผูอ่ืนทีจ่ะไมเขามา 
รบกวนขดัขวางการใชอํ านาจในการกระทํ าหรือไมกระทํ าการของบุคคล อยางไรก็ตาม หากกลาววา
บุคคลมี “สิทธิในเสรีภาพ” ตามรัฐธรรมนูญยอมหมายความวา บุคคลยอมมีสิทธิที่จะใชเสรีภาพ 
ตามที่รัฐธรรมนญูรบัรอง ในความหมายนี้ เสรีภาพยอมกอใหเกิดความผูกพันตอบุคคลอื่น กลาวคือ 
บคุคลยอมมีหนาที่ที่จะไมละเมิดการใชเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคลนั้น15

กลาวโดยสรุป ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนั้นเปนการรับรอง  
เปนนยัวารัฐมีหนาที่ตองเอื้ออํ านวยใหเปนไปตามสิทธิและเสรีภาพ ในแงนี้รัฐมีหนาที่ 2 ประการ 
คอื หนาทีก่ระทํ าการและหนาที่งดเวนกระทํ าการ ในสวนของ “หนาที่กระทํ าการ” หมายความวา  
ในกรณีที่บุคคลมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญประการใดรัฐตองมีหนาที่จัดการใหประชาชนไดรับสิทธินั้น
สมดงัทีก่ ําหนดไว เชน สิทธิของคนชราตามรฐัธรรมนญูท ําใหรัฐมหีนาทีต่องจดัการชวยเหลือคนชรา
ใหยังชีพได หากรัฐไมทํ าหนาที่ขางตนประชาชนสามารถบังคับใหรัฐกระทํ าการตามหนาที่เพื่อให
สิทธขิองตนสมประโยชนได “หนาที่งดเวนกระทํ าการ” หมายความวา ในกรณีที่บุคคลมีเสรีภาพ 
ในการกระทํ าใด บุคคลยอมมีอิสระในการกระทํ านั้น โดยรัฐมีหนาที่ที่จะงดเวนกระทํ าการใดๆ   
อันเปนการแทรกแซงเสรีภาพดังกลาว เชน เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ รัฐจะตอง
งดเวนไมกระทํ าการใดอันเปนการรบกวนหรือขัดขวางการชุมนุม16

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ถือวาสทิธิและเสรภีาพทีไ่ดบญัญตัิ
รับรองและใหความคุมครองแกราษฎรเปนคุณคาสูงสุดซ่ึงองคกรตางๆ ของรัฐทุกองคกร ไมวา    
จะเปนองคกรผูใชอํ านาจนิติบัญญัติ องคกรผูใชอํ านาจบริหาร หรือองคกรผูใชอํ านาจตุลาการก็ตาม  
จะตองเคารพและใหความคุมครอง ดงัจะเหน็ไดจากความในมาตรา 26 ทีว่า “การใชอํ านาจโดยองคกร
                                                       

14 บรรเจิด สิงคะเนติ ข แหลงเดิม. หนา 37 - 38
15 แหลงเดิม. หนา 47 – 48.
16 มานิตย จุมปา. (2541). ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540.

 หนา 48.
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ของรัฐทุกองคกรตองคํ านึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนี้” และ
มาตรา 27 ทีว่า “สิทธิและเสรภีาพทีรั่ฐธรรมนญูนีรั้บรองไวโดยชัดแจง โดยปรยิาย หรือโดยค ําวนิจิฉยั
ของศาลรัฐธรรมนญูยอมไดรับความคุมครองและผูกพัน รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอ่ืน
ของรฐัโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบงัคบักฎหมาย และการตคีวามกฎหมายทัง้ปวง” ดวยเหตนุี้
บรรดาบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนญูทีรั่บรองสิทธิและเสรีภาพ จึงมิไดมีฐานะเปนเพียง “คํ าประกาศ
อุดมการณ” ของรัฐเทานั้น หากแตมีฐานะเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่มีผลใชบังคับโดยตรง  
(Self-Executing) แกองคกรของรฐัเหลานัน้เลยทเีดยีว ในกรณทีีรั่ฐธรรมนญูรบัรองและใหความคุมครอง
เสรีภาพดานใดดานหนึ่งแกราษฎร ราษฎรก็ยอมใชเสรีภาพนั้นไดทันที องคกรตางๆ ของรัฐ         
จะหามมิใหราษฎรใชเสรีภาพนั้น โดยอางวายังไมมีการตราพระราชบัญญัติรับรองและกํ าหนด  
หลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการใชเสรีภาพนั้นขึ้นใชบังคับไมได17

2.4  แนวความคิดเก่ียวกับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540

2.4.1 การคุมครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญ       

ฉบับประชาชนฉบับแรกของประเทศไทย ซ่ึงไดมีการบัญญัติคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ไวมากที่สุด เมื่อเทียบกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนญูไทยฉบับอื่นที่เคยมีมา นอกจากการรับรองสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่สํ าคัญและสิทธิในการมีสวนรวมในทางการเมืองที่เคยรับรองไวในรัฐธรรมนูญ     
ฉบบักอนๆ แลว รัฐธรรมนญูฉบบันีไ้ดเพิม่การรบัรองสทิธเิสรภีาพของประชาชนรวมเปน 50 มาตรา
เชน  การยอมรับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในดานตางๆ  สิทธิในฐานะที่เปนพลเมือง  
การรับรองความเสมอภาคของบุคคลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสตรีและผูดอยโอกาสในสังคม เปนตน    
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่ไดนํ าหลักการ เร่ือง  
“ศกัดิศ์รีความเปนมนุษย” มารับรองคุมครองไวในรัฐธรรมนญู ซ่ึง “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” นี้เอง
ทีย่อมรับกันวาเปนมูลฐานหนึ่งของสิทธิมนุษยชน18

ในทางกฎหมายเมื่อกลาวถึงสิทธิมนุษยชนมักจะสื่อความหมายถึงสิ่งตอไปนี้  
ประการแรก คอื “วิธีการคิดหรือทัศนคติที่อยูภายใน” ในความหมายนี้โดยปกติถือวาเปนอยางเดียว
กบั “ความมีมนุษยธรรม” (Humanness) และบอกถึงทัศนคติที่เห็นอกเห็นใจ (Human Attitude)    

                                                       
17 วรพจน วิศรุตพิชญ. เลมเดิม. หนา 47 – 48.
18 อุดม รัฐอมฤต และคณะ. เลมเดิม. หนา 11 – 12.
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ในสงัคมสวนใหญองคประกอบที่สํ าคัญของทัศนคติที่เห็นอกเห็นใจนั้น ก็คือ การไมเห็นแกตัวและ
ตระหนกัถึงมนุษยผูอ่ืน ประการที่สอง ส่ือใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนาทางดานศีลธรรมและจิตใจ
ทีม่อียูในตวัคน ซ่ึงกอใหเกิดความเปนเอกภาพเหนือเร่ืองสวนบุคคลใดๆ ประการสุดทาย ซ่ึงเปน
สวนที่มีความสํ าคัญมากที่สุด คือ มีความหมายสื่อไปถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Human Dignity) 
ซ่ึงเปนสวนประกอบที่พิเศษและสํ าคัญของตัวบุคคล เนื่องจากวามนุษยโดยธรรมชาติพื้นฐานแลว  
มคีวามแตกตางจากสิง่มชีีวติอ่ืนๆ ดงันัน้ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยหรือความเปนคนจงึมอียูเฉพาะตวัมนษุย
เทานั้น

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนษุยชนขององคการสหประชาชาตไิมไดใหความหมาย
ของสิทธิมนุษยชนไวอยางเฉพาะเจาะจง กํ าหนดแตเพียงองคประกอบของสิทธิดังกลาวไวเทานั้น  
ความหมายดงักลาวจงึขึน้อยูกบับรบิท (Context) ในการใชค ําวาสทิธมินษุยชนซึง่ไมไดหมายความวา
สิทธิดังกลาวจะมีเพียงเทาที่ไดกลาวถึงในปฏิญญาเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากแนวความคิดเกี่ยวกับ    
สิทธิมนษุยชนมคีวามเปนพลวตั (Dynamic) โดยข้ึนอยูกบับรบิทตางๆ ของสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ตามกาลเวลา แตก็ไมไดหมายความวาแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนจะเปนสิ่งที่ผันแปร    
ตามกาลเวลาเสียทั้งหมด กลาวคือ ในสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตอไปไดนั้น แกนกลาง
ทีเ่ปน “แนวความคิดที่ชัดเจน” ในเรื่องสิทธิมนุษยชน ก็คือ “การคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย”  
อันเปนหลักการสํ าคัญที่มีลักษณะสากลที่มีวัตถุประสงคเพื่อนํ ามาซึ่งความสุขและความสงบสันติ
ของสงัคมมนษุยโดยรวมในทายทีสุ่ด แนวความคดิหรือหลักการเรือ่งสทิธิมนษุยชนจงึเปนเครือ่งมอื
(Instrument) หรือวธีิในการปฏบิตั ิ(How to…) ทีเ่ปนทัง้มาตรฐานของการประกนัและมาตรการคุมครอง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ เปนหลักการสํ าคัญในการตอสูเพื่ออิสรภาพหรือ        
เพื่อความมีศักดิ์ศรีอันเทาเทียมกันของมนุษย และเปนอุดมการณในทางโลก (Secular ideology)   
รูปแบบใหมทีย่นืยนัความมสิีทธแิละเสรภีาพของมนษุยในดานตางๆ ไมวาจะเปนสิทธใินความเปนมนษุย
หรือสิทธิในทางการเมืองตางๆ แทนการที่จะปลอยใหผลประโยชนอันเนื่องมาจากสิทธิขั้นพื้นฐาน
ดงักลาวขึน้อยูกบัการหยบิยืน่ใหจากผูปกครองตามหลกัศลีธรรม หรือเปนไปตามคณุธรรมของผูปกครอง
ซ่ึงหาความแนนอนไมได19

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติวา 
“สิทธมินุษยชน” หมายความวา “ศกัดิศ์รีความเปนมนษุย สิทธิ เสรภีาพ และความเสมอภาคของบคุคล
ทีไ่ดรับการรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือ
ตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม” เมื่อพิจารณาเหตุผลในการออก  

                                                       
19 อุดม รัฐอมฤต และคณะ. แหลงเดิม.หนา 40-43.
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พระราชบญัญตัฉิบบันีซ่ึ้งเปนการอนวุตักิารตามรฐัธรรมนญู มาตรา 199 และมาตรา 200 ประกอบกบั
เจตนารมณโดยรวมของรัฐธรรมนญูทัง้ฉบบัในอนัทีจ่ะคุมครองสทิธิ เสรภีาพ ตลอดจนความเสมอภาค
ของประชาชน ทํ าใหพอจะอนุมานไดวา “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ไดรับการรับรองโดยปริยายและ
ยอมไดรับการคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรง          
ในการตรากฎหมาย การใชบงัคบักฎหมาย และการตคีวามกฎหมายทัง้ปวงตามบทบญัญตั ิมาตรา 27
ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 254020

สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของทุกๆ คน21 ไดแก สิทธิที่รัฐธรรมนูญมุงที่จะให
ความคุมครองแกทุกๆ คน โดยมิไดแบงแยกวาบุคคลนั้นจะเปนคนของชาติใด เชื้อชาติใด หรือ
ศาสนาใด หากบุคคลนั้นเขามาอยูในขอบเขตอํ านาจรัฐที่ใชรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น บุคคลนั้น
ยอมไดรับความคุมครองภายใตรัฐธรรมนูญนั้นๆ ดวย สิทธิมนุษยชนเปนคุณลักษณะประจํ าตัว  
ของมนุษยทุกคน เปนสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติที่เปนมนุษยในฐานที่เกิดมาเปนมนุษย และ
ดวยเหตุผลแตเพียงอยางเดียววาเพราะเขาเกิดมาเปนมนุษย มนุษยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเหลานี้
อยูแลวตัง้แตกอนทีจ่ะมรัีฐเกดิขึน้ สิทธแิละเสรภีาพประเภทนีจ้งึเปนสทิธทิีผู่กพนัอยูกบัความเปนมนษุย
เปนสิทธิที่ติดตัวมนุษย เปนสิทธิและเสรีภาพที่บุคคลทุกคนเปนผูทรงสิทธิดังกลาว

หากพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2540 จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญ  
ใหความคุมครองเฉพาะสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยเทานั้น รัฐธรรมนูญไมไดแยกระหวาง
สิทธิมนษุยชนกบัสทิธพิลเมอืงออกจากกนั ซ่ึงอาจมผีลเช่ือมโยงไปถงึเรือ่งคณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แหงชาตทิีรั่ฐธรรมนญูไดก ําหนดใหมอํี านาจหนาทีต่รวจสอบและรายงานการกระท ํา หรือการละเลย
การกระท ําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนวาจะมีขอบเขตเพียงใด ในเรื่องนี้ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ  
มีความเห็นวา สิทธิและเสรีภาพที่ปฏิเสธการแทรกแซงจากรัฐ (Status Negatives) ถือวาเปน      
สิทธิมนุษยชนในความหมายอยางแคบที่ควรตกไดแกบุคคลทุกคนโดยไมจํ าเปนตองแยกวาเปน
บคุคลของรัฐใดสิทธิและเสรีภาพประเภทนี้ ไดแก สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย เสรีภาพ  
ในที่อยูอาศัย เสรีภาพในการติดตอส่ือสาร เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการแสดง   
ความคดิเห็น และเสรีภาพในทางวิชาการ เปนตน22

                                                       
20 อุดม รัฐอมฤต และคณะ. แหลงเดิม. หนา 46.
21 แหลงเดิม. หนา 85-86.
22 บรรเจิด สิงคะเนติ ก เลมเดิม. หนา 34 -35, 50.
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2.4.2 หลักประกันในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
โดยที่บทบัญญัติเร่ืองสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผานๆ มานั้น     

อาจกลาวไดวามีปญหาหลายประการ กลาวคือ ประการแรก บทบัญญัติเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ       
ในรัฐธรรมนูญเดิมยึดหลักวา ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนญูก ําหนดเอาไวเทานั้น  
ประการที่สอง บทบัญญัติเร่ืองสิทธิและเสรีภาพในรัฐธรรมนูญเดิมยังขาดสภาพบังคับ เนื่องจาก   
รัฐธรรมนูญหมวดสิทธิและเสรีภาพมักจะกํ าหนดตอทายในแตละมาตราวา ทั้งนี้ในรายละเอียด    
ใหเปนไปตามกฎหมายซึ่งมีผลทํ าใหประชาชนไมสามารถกลาวอางสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไว 
ในรัฐธรรมนูญโดยตรงได ประการสุดทาย รัฐธรรมนูญฉบับที่ผานๆ มามักรางโดยคนบางกลุม     
จึงไมคํ านึงถึงคนกลุมอ่ืนบางกลุมที่ไมอาจใชสิทธิและเสรีภาพไดเทาเทียมกับบุคคลอื่น นอกจากนี้
คณะกรรมาธกิารยกรางรฐัธรรมนญูยงัไดศกึษาปญหาความแตกตางระหวางสทิธแิละนโยบายพืน้ฐาน
แหงรัฐ โดยพิจารณาวาเรื่องใดในนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่มีความจํ าเปนที่จะใหมีสภาพบังคับ       
กใ็หมาบญัญตัไิวในหมวดสทิธิและเสรภีาพโดยจ ําเปนตองพจิารณาถงึความพรอมของรฐั สวนเรือ่งใด
มคีวามจ ําเปน แตรัฐไมอาจรับภาระไดก็กํ าหนดใหเปนนโยบายพื้นฐานแหงรัฐแตอาจเพิ่มบทบังคับ  
ในกรณีนี้ไดดวยเหตุนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจึงไดวางแนวทางแกไขปญหาดังกลาวขางตน   
โดยการก ําหนดสถานะทางกฎหมายของสิทธิและเสรีภาพใหมีความชัดเจนขึ้น มีการวางบทบัญญัติ
หมวดสิทธิและเสรีภาพใหสามารถพัฒนาสิทธิและเสรีภาพใหมๆ ได รวมถึงการวางหลักประกัน
สิทธแิละเสรีภาพของประชาชนไวหลายประการดังนี้23

2.4.2.1 หลกัความผูกพันโดยตรงของสิทธิและเสรีภาพตอองคกรของรัฐ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 27 ไดบัญญัติไว

ว า “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดยคํ าวินิจฉัย           
ของศาลรฐัธรรมนญูยอมไดรับความคุมครอง และผูกพนัรัฐสภา คณะรฐัมนตร ี ศาล และองคกรอืน่ๆ
ของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง”       
หลักความผูกพันโดยตรงของสิทธิและเสรีภาพตอองคกรของรัฐตามที่บัญญัติไวในมาตรา 27 นี้ 
โดยแทจริงแลวสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญยอมผูกพันองคกรที่ใชอํ านาจรัฐ      
โดยตรงอยูแลว แตการบัญญัติไวในมาตรานี้ ก็เพื่อเปนการเนนยํ้ าใหเปนลายลักษณอักษรไวใน    
รัฐธรรมนญูใหชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะในทางปฏิบัติการใชรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะในสวน
สิทธแิละเสรภีาพทีผ่านๆ มานัน้ หมวดสทิธแิละเสรภีาพมกัจะไมไดน ํามาใชพจิารณาในการตรากฎหมาย  
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การใชบงัคบักฎหมาย และการตคีวามกฎหมายเทาทีค่วร สิทธิและเสรภีาพทีผู่กพนัโดยตรงตอองคกร
ของรฐั คือ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวโดยชัดแจงซ่ึงอาจแยกออกไดเปน 3 สวน คือ 
สวนที ่1 หมวด 3 “สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย” ตามที่บัญญัติไวตั้งแตมาตรา 30 ถึงมาตรา 65 
สวนที ่2 หมวด 8 “ศาล” ในสวนที ่1 ของหมวด 8 ไดบญัญตัรัิบรองถงึสทิธขิองบคุลในกระบวนการ
ยตุธิรรม และสวนที่ 3 เปนการบัญญัติรับรองที่กระจัดกระจายอยูตามมาตราตางๆ ของรัฐธรรมนูญ 
เชน สิทธิในการเลอืกตัง้ของบคุคล สิทธิในการเขาชือ่เสนอกฎหมาย (มาตรา 170) สิทธิในการออกเสยีง
ประชามติ (มาตรา 214) เปนตน สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนญูรบัรองไวโดยปริยาย ไดแก กรณี   
ที่รัฐธรรมนูญมิไดรับรองไวอยางชัดแจง เชน ในกรณีแรกแตจากการพิจารณาจากบทบัญญัติ      
ของรัฐธรรมนญูแลว ถือไดวาเปนการรับรองสิทธิและเสรีภาพไวโดยปริยาย และสิทธิและเสรีภาพ
ที่รับรองไวโดยการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนสิทธิและเสรีภาพที่มิไดมีการบัญญัติรับรองไว
ในรัฐธรรมนูญ แตมีกรณีขึ้นสูการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัย     
รับรองสิทธิและเสรีภาพดังกลาว

ในมาตรา 27 ทีก่ลาวมายังไดบัญญัติใหสิทธิและเสรีภาพผูกพันรัฐสภา  
คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรง ในสวนขององคกรนิติบัญญัตินั้นรัฐธรรมนูญ   
ไดเรียกรองในการใชอํ านาจตรากฎหมายของฝายนิติบัญญัติจะตองพิจารณาวาไมมีการละเมิดสิทธิ
และเสรภีาพตามที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว โดยในการตรากฎหมายจะตองคํ านึงถึงหลักการ
ตามทีรั่ฐธรรมนญูไดก ําหนดไว สวนองคกรบรหิาร องคกรตลุาการ และองคกรอืน่ของรฐั ยอมผูกพนั
ตอสิทธิและเสรีภาพในการใชและตีความกฎหมาย และเมื่อสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ     
เปนสิทธิที่มีผลผูกพันโดยตรงตอองคกรผูใชอํ านาจรัฐ  ดังนั้นรัฐธรรมนูญนั้นสิ้นผลได24

2.4.2.2 หลักประกันในการบัญญัติกฎหมายจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติเกีย่วกับ

หลักประกันในการบัญญัติกฎหมายจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพไวในมาตรา 29 ความวา “การจํ ากัดสิทธิ
และเสรภีาพของบคุคลที่รัฐธรรมนญูรับรองไวจะกระท ํามไิด เวนแตโดยอาศยัอํ านาจตามบทบญัญตัิ
แหงกฎหมายเฉพาะเพือ่การทีรั่ฐธรรมนญูนีก้ ําหนดไวและเทาทีจ่ ําเปนเทานัน้ และจะกระทบกระเทอืน
สาระสํ าคญัแหงสทิธิและเสรภีาพมไิด” วรรคสองความวา “กฎหมายตามวรรคหนึง่ตองมผีลใชบงัคบั
เปนการทัว่ไป และไมมุงหมายใหใชบงัคบัแกกรณใีดกรณหีนึง่หรอืแกบคุคลใดบคุคลหนึง่เปนการเจาะจง  
ทัง้ตองระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํ านาจในการตรากฎหมายนั้นดวย” วรรคสาม ความวา 
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“บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองใหนํ ามาใชบังคับกับกฎหรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํ านาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายดวยโดยอนุโลม” บทบัญญัติดังกลาวถือวาเปนหัวใจสํ าคัญของการให
หลักประกนัสทิธิและเสรภีาพของประชาชน ซ่ึงอาจแยกหลกัประกนัสทิธิและเสรภีาพตามบทบญัญตัิ
ดังกลาวไดหลายหลักการ คือ หลักการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสํ าคัญ   
แหงสทิธิและเสรีภาพมิได และหลักการจํ ากัดสิทธิเทาที่จํ าเปนหรือหลักความไดสัดสวน หลักการ
จํ ากัดสิทธิและเสรีภาพจะตองมีผลเปนการทั่วไปและไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง
เปนการเฉพาะเจาะจง (มาตรา 29 วรรคสอง) หลักการระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํ านาจ
ในการตรากฎหมายเพื่อจํ ากัดสิทธิ25

ก. หลักการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทบกระเทือนสาระสํ าคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพมิได

ในมาตรา 29 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “การจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพ  
ของบคุคลทีรั่ฐธรรมนญูรบัรองไวจะกระท ํามไิด เวนแตโดยอาศยัอํ านาจตามบทบญัญตัแิหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กํ าหนดไวและเทาที่จํ าเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสํ าคัญ  
แหงสทิธิและเสรภีาพนัน้มไิด” ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัหลักการจ ํากดัสทิธิและเสรภีาพทีจ่ะกระทบกระเทอืน
สาระสํ าคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิไดมีทฤษฎีพื้นฐานอยู 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีคุมครองสาระสํ าคัญ
แหงสทิธิและเสรภีาพอยางสมับรูณ และทฤษฎคีุมครองสาระส ําคญัแหงสทิธิและเสรภีาพอยางสมัพทัธ
ทฤษฎีแรกเห็นวา ไมวากรณีจะเปนประการใดไมอาจที่จะทํ าการละเมิดสาระสํ าคัญแหงสิทธิได 
แนวคดินีไ้ดแยกเขตแดนของสิทธิออกเปน 2 สวน คือ ขอบเขตสวนที่รัฐอาจเขาไปกระทบตอสิทธิ
และเสรภีาพนั้นได และขอบเขตสวนที่รัฐไมอาจจะกาวลวงเขาไปได อันถือวาเปนขอบเขตที่ไดรับ
การคุมครองอยางสมบรูณ เชน ศาลรฐัธรรมนญูสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนัเคยวนิจิฉยัวา การแทรกแซง
ในชวีติรางกายอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่บัญญัติไวในมาตรา 2 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญนั้น ไมวา
กรณจีะเปนประการใดสทิธิขัน้พืน้ฐานดงักลาวถือวาอยูในขอบเขตทีไ่ดรับความคุมครองอยางสมบรูณ
การลวงละเมดิใดๆ ในสาระส ําคญัหรือในแกนของสทิธิขัน้พืน้ฐานนี ้ ถือวาเปนการกระทบกระเทอืน
ตอสาระส ําคญัแหงสิทธดิงักลาว สวนทฤษฎคีุมครองสาระส ําคญัแหงสทิธแิละเสรภีาพอยางสมัพทัธ
เห็นวา ไมควรมีส่ิงใดที่จะไดรับการคุมครองอยางสมบูรณ ในกรณีที่มีเหตุผลที่เหนือกวาที่เปน 
ความจ ําเปนอยางยิง่ ภายใตพฤตกิรรมดงักลาวนีจ้งึควรทีจ่ะอนญุาตใหมกีารกระทบกระเทอืนสาระส ําคญั
ของสทิธแิละเสรภีาพได แนวคดินีเ้หน็วาเปนกรณทีีใ่หน ําหลักความไดสัดสวนมาพจิารณา แนวคดินี้
ไดตีความมาตรา 19 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญเยอรมันวา ไมวากรณีใดๆ ไมอาจจะกอใหเกิด          
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ผลกระทบกระเทอืนตอสิทธขิัน้พืน้ฐานโดยไมสอดคลองกับหลักความไดสัดสวนหรือโดยปราศจาก
การไตรตรองชัง่นํ ้าหนกัถึงประโยชนไดเสยีตอวตัถุทางกฎหมายทีไ่ดรับความคุมครองโดยกฎหมายอืน่ๆ  
อยางไรก็ตาม ปญหาที่ยังมีการถกเถียงกันของมาตรา 19 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญเยอรมัน คือ     
การกํ าหนดขอบเขตของการคุมครองของมาตรานี้ คือ สาระสํ าคัญของสิทธิขั้นพื้นฐาน ซ่ึงในทาง
นติศิาสตรเยอรมนัจนถงึปจจบุนักย็งัไมสามารถทีจ่ะก ําหนดเนือ้หาสาระดงักลาวออกมาเปนการทัว่ไปได
จึงมีความพยายามในการใชเกณฑในการพิจารณาสาระสํ าคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานโดยใชเกณฑ 
“ศกัดิศ์รีความเปนมนษุย” (Wuerde des Menschen) มาเปนเกณฑในการพจิารณา  ถือวาเปนสาระส ําคญั
ของสทิธขิัน้พืน้ฐาน การแทรกแซงใดทีเ่ปนการละเมดิศกัดิศ์รีความเปนมนษุย ยอมเปนการกระทบกระเทอืน
สาระสํ าคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานดวย26

ข. หลักการจํ ากัดสิทธิเทาที่จํ าเปน หรือหลักความไดสัดสวน
หลักการนี้ไดบัญญัติไวในมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ความวา “การจํ ากัด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํ ามิได เวนแตโดยอาศัยอํ านาจตาม    
บทบญัญตัแิหงกฎหมายเฉพาะเพือ่การทีรั่ฐธรรมนญูนีก้ ําหนดไวและเทาทีจ่ ําเปนเทานัน้...” หลักการ
จํ ากัดสิทธิและเสรีภาพเทาที่จํ าเปนหรือหลักพอสมควรแกเหตุ หรือหลักความไดสัดสวน หรือ   
หลักมใิหกระท ําเกนิกวาเหต ุเปนหลักทีม่คีวามส ําคญัอยางยิง่ ในการน ํามาใชควบคมุการใชอํ านาจของรฐั
ที่มีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน หลักความไดสัดสวนตามหลักกฎหมายเยอรมัน
ถือวาเปนหลักกฎหมายมหาชนทั่วไปที่มิไดบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร แตไดรับการยอมรับวา
เปนหลักกฎหมายทั่วไปมิใชเฉพาะแตในเยอรมัน แตรวมถึงออสเตรีย ฝร่ังเศส สวิสเซอรแลนด และ
ประเทศอืน่ๆ และไดรับการยอมรบัวาเปนหลักกฎหมายในกฎหมายระหวางประเทศ เปนหลักทีสํ่ าคญั
ในการตรวจสอบการกระท ําของรฐัทัง้หลาย อันมผีลสํ าคญัตอความสมบรูณ หรือความชอบดวยกฎหมาย
ของการกระท ําของรฐันัน้ๆ ศาลรฐัธรรมนญูสหพนัธไดน ําหลักดงักลาวมาใชเปนเกณฑในการพจิารณา
ในกรณีที่มีการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนหลักที่นํ ามาใชเปนการทั่วไป โดยถือวา
เปนหลักเกณฑตามรัฐธรรมนูญที่นํ ามาใชตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของการกระทํ าของรัฐ
ทกุประเภท และศาลรัฐธรรมนญูสหพนัธเคยวินิจฉัยวา หลักความไดสัดสวนเปนหลักที่มีผลมาจาก
หลักนิติรัฐ จึงมีลํ าดับชั้นในระดับของรัฐธรรมนูญเปนหลักการที่มีความมุงหมายเพื่อจํ ากัดการใช
อํ านาจของรัฐ และเปนหลักที่กอใหเกิดความมั่นคงตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เนื้อหา     
อันเปนสาระสํ าคัญของหลักความไดสัดสวนนั้น มีสาระสํ าคัญอยู 3 ประการ คือ ความเหมาะสม 
ของมาตรการหรือวิธีการสํ าหรับวัตถุประสงคอันใดอันหนึ่ง ความจํ าเปนของมาตรการหรือวิธีการ  

                                                       
26 บรรเจิด สิงคะเนติ ก แหลงเดิม. หนา 192 – 194.
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และความไดสัดสวนในความหมายอยางแคบ หรือความสมเหตุผล ระหวางผลกระทบที่เกิดขึ้น    
กบัผลประโยชนที่เกิดจากการดํ าเนินการดังกลาว27

ค. หลักหามมใิหบญัญตักิฎหมายจ ํากดัสทิธิและเสรภีาพใหมผีลใชบงัคบั
แกกรณใีดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง28

รัฐธรรมนญูของไทยมีสาระสํ าคัญเชนเดียวกับมาตรา 19 วรรคหนึ่ง
ของรัฐธรรมนูญเยอรมัน หลักการดังกลาวนี้มีจุดมุงหมายที่จะคุมครองมิใหมีการใชอํ านาจตาม
อํ าเภอใจโดยฝายนติบิญัญตั ิในการจ ํากดัสิทธิและเสรภีาพโดยกฎหมาย และเพือ่ปองกนัมใิหฝายนติบิญัญตัิ
เขามาแทรกแซงในขอบเขตฝายปกครอง ในทางวชิาการเยอรมนัตามความเหน็สวนใหญของนกันติศิาสตร
เยอรมนัเห็นวา มาตรา 19 วรรคหนึ่งนั้น นํ ามาใชเฉพาะกับ “สิทธิในเสรีภาพ” เทานั้น เพราะสิทธิ
ประเภทนี้ไดมีการกํ าหนดใหอยูภายใตเงื่อนไขของกฎหมายอันเปนเงื่อนไขสํ าคัญของมาตรา 19 
วรรคหนึง่ ความประสงคในการหามไมใหออกกฎหมายเพื่อใชในกรณีใดกรณีหนึ่งนั้น เพื่อตองการ
หลีกเลี่ยงการออกคํ าส่ังทางปกครองในรูปของกฎหมาย เพราะนอกจากมีปญหาเกี่ยวกับเรื่อง    
ความเสมอภาคแลวยังมีปญหาเกี่ยวกับหลักการแบงแยกอํ านาจดวย29

ง . หลักการระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ใหอํ านาจในการตรา
กฎหมายจํ ากัดสิทธิ

เปนหลักการที่รัฐธรรมนูญไทยไดรับอิทธิพลมาจากรัฐธรรมนูญ
เยอรมัน ซ่ึงตามรัฐธรรมนญูเยอรมันไดบัญญัติหลักดังกลาวไวในมาตรา 19 วรรคหนึ่ง หลักการ
ระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาวมีความมุงหมายเพื่อทํ าหนาที่ในการเตือนฝายนิติบัญญัติ  
ไมใหเขาไปแทรกแซงในขอบเขตของสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไดรับความคุมครองโดยไมตั้งใจ และ    
โดยปราศจากการไตรตรองชัง่นํ ้าหนกัระหวางผลดแีละผลเสยีของการแทรกแซงดงักลาวกบัผลทีจ่ะได
จากการแทรกแซงดงักลาว เปนกลักการเพือ่ใหเกดิการไตรตรองของฝายนติบิญัญตัซ่ึิงหนาทีใ่นการอาง
มาตราที่ใหอํ านาจในการจํ ากัดสิทธิขั้นพื้นฐานไวในกฎหมาย ถือวาเปนขอจํ ากัดในทางรูปแบบ     
ที่มีตอฝายนิติบัญญัติที่จะตองแสดงวาฝายนิติบัญญัติไดทราบถึงการไปกระทบตอสิทธิขั้นพื้นฐาน
ตามที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว นอกจากนี้ หลักการระบุบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญที่ให
อํ านาจในการตรากฎหมายจํ ากัดสิทธิทํ าใหการใชและการตีความกฎหมายเกิดความชัดเจนขึ้น และ
ทํ าใหประชาชนอาจตรวจสอบไดวา การตรากฎหมายจํ ากัดสิทธิดังกลาวอาศัยอํ านาจตามความ     

                                                       
27 บรรเจิด สิงคะเนติ ก แหลงเดิม. หนา 199 – 200.
28 แหลงเดิม. หนา 185.
29 แหลงเดิม. หนา 173 – 175.

DPU



27

ในมาตราใดของรัฐธรรมนูญและการจํ ากัดนั้นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญไดกํ าหนดไวหรือไม
เพียงใด30 ในทางตํ าราเยอรมันไดยอมรับวาการไมอางบทมาตราที่ถูกจํ ากัดสิทธินั้น มีผลทํ าให
กฎหมายฉบับนั้นเปนโมฆะ โดยใหเหตุผลจากลํ าดับชั้นของกฎหมาย เพราะการที่ฝายนิติบัญญัติ  
ไมทํ าตามที่รัฐธรรมนญู มาตรา 19 วรรคหนึ่ง ประโยคที่สองบัญญัติไวนั้น ถือวาเปนการละเมิด   
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

2.4.2.3 หลักการคุมครองสิทธิโดยศาล
หลักการคุมครองสิทธิโดยศาลนั้น มาตรา 19 วรรค 4  ของรัฐธรรมนูญ

เยอรมัน ถือวาหลักการคุมครองสิทธิโดยทางศาลเปนหลักการที่เปนหัวใจของหลักนิติรัฐ เพราะ 
เปนการแสดงวา รัฐยอมที่จะใหความเปนอิสระแกอํ านาจศาลในการเขามาควบคุมตรวจสอบ      
การกระท ําตางๆ ของรฐัวา เปนการละเมดิสทิธิหรือเสรภีาพของประชาชนหรอืไม รัฐธรรมนญูของไทย
บัญญัติหลักดังกลาวไวในมาตรา 28 วรรค 2 ความวา “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ            
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไวสามารถยกบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใชสิทธิทางศาลหรือยกขึ้น  
เปนขอตอสูคดีในศาลได” หลักดังกลาวนี้เปนหลักการที่ทํ าใหบทบัญญัติมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญ
มีผลในทางปฏิบัติ เพราะหลักการที่บัญญัติใหสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองมีผลผูกพัน 
องคกรของรฐัโดยตรงนัน้จะไรความหมาย หากไมใหองคกรศาลเขามาควบคมุตรวจสอบการกระท ํา
ขององคกรที่ใชอํ านาจรัฐวาไดกระทํ าการใดๆ อันเปนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
หรือไม มาตรา 19 วรรค 4 ของรฐัธรรมนญูเยอรมนันัน้ ค ําวา “อํ านาจมหาชน” ทีล่ะเมดิสทิธิขัน้พืน้ฐาน
ของบคุคล หมายถึง เฉพาะอํ านาจบริหารเทานั้น สวนกรณีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานโดยอํ านาจ  
นติิบัญญัติ และอํ านาจตุลาการนั้น ไดรับการคุมครองตามมาตรา 93 (1) 4.a ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญ  
เปนองคกรที่เขามาควบคุมตรวจสอบองคกรตางๆ ทํ าใหศาลรัฐธรรมนูญสามารถตรวจสอบ        
การกระท ําขององคกรตลุาการและองคกรนติบิญัญตัวิา ไดกระท ําการอนัเปนการละเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐาน
หรือไม อันมีผลทํ าใหสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญมีผลในทางปฏิบัติอยางแทจริง

สวนบทบัญญัติมาตรา 28 วรรค 2 ประกอบกับมาตรา 27 ไดบัญญัติ    
ใหองคกรนิติบัญญัติ องคกรบริหาร องคกรตุลาการผูกพันตอสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรอง
ไวโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมาย หากฝายนิติบัญญัติ
ไดออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง โดยละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนโดยไมเปนไปตามที่
รัฐธรรมนูญกํ าหนด บุคคลซึ่งไดรับผลกระทบจากกฎหมายดังกลาวอาจดํ าเนินการฟองรองตอศาล

                                                       
30 บรรเจิด สิงคะเนติ ก แหลงเดิม. หนา 177.
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และใชสิทธิตามมาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญ โดยโตแยงวาบทบัญญัติแหงกฎหมายนั้นตองดวย   
บทบัญญัติของมาตรา 6 และใหศาลนั้นเสนอเรื่องไปใหศาลรัฐธรรมนญูวินิจฉัย สวนการกระทํ า
ของฝายบริหารทีล่ะเมดิสทิธหิรือเสรภีาพทีรั่ฐธรรมนญูรับรองไวยอมอยูภายใตการตรวจสอบของศาล  
ซ่ึงจะอยูภายใตการควบคมุตรวจสอบของศาลปกครองหรอืศาลยตุธิรรมกต็องพจิารณาจากการกระท ํา
ของฝายปกครองวา เปนการกระท ําในลกัษณะทีเ่ปนนติกิรรมทางปกครอง การออกกฎหมายล ําดบัรอง
หรือเปนการกระทํ าในลักษณะเปนการปฏิบัติการทางปกครอง

สํ าหรบัการละเมดิสทิธหิรือเสรภีาพโดยองคกรตลุาการนัน้ ศาลมคีวามผกูพนั
อยู 2 ประการในการตรวจสอบเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ กลาวคือ ประการแรก ศาลตอง
ตรวจสอบวา กรณีที่เปนคดีมาสูศาลนั้นเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพหรือไม และประการที่สอง  
ศาลจะตองไมใชหรือตีความกฎหมายไปในทางที่จะเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ดังนั้น        
การละเมิดสิทธิและเสรีภาพจากองคกรตุลาการจึงอาจเกิดขึ้นไดทั้งสองกรณี คือ หากมีการละเมิด
สิทธิและเสรีภาพแตศาลวินิจฉัยวาไมมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ หรือเปนกรณีที่ศาลใชหรือ       
ตีความกฎหมายขัดกับสิทธิและเสรีภาพ บุคคลผูถูกละเมิดสิทธิจะใชสิทธิโตแยงอยางไร กรณี    
ของศาลชั้นตนและศาลอุทธรณอาจไมเปนปญหาเพราะผูนั้นอาจรองไปยังศาลสูงสุดของศาลนั้นๆ 
แตหากศาลสูงสุดวินิจฉัยแลว บุคคลนั้นยังเห็นวาคํ าพิพากษาของศาลสูงสุดละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของตน บุคคลนั้นจะเสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อใหตรวจสอบคํ าพิพากษาของศาลนั้นๆ   
ไดหรือไมเพยีงใด เพราะรฐัธรรมนญูของไทยไมไดก ําหนดโครงสรางองคกรผูมอํี านาจในการควบคมุ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิและเสรีภาพเชนนี้ ซ่ึงจะทํ าใหความผูกพันของอํ านาจรัฐตอสิทธิ
และเสรภีาพไรผลในทางปฏบิตั ิ โดยเฉพาะการตรวจสอบวาอํ านาจแตละอ ํานาจใชไปในทางทีล่ะเมดิ
สิทธแิละเสรีภาพหรือไม เมื่อไมมีองคกรพิเศษเขามาตรวจสอบ จึงมีผลใหการตรวจสอบในทางศาล
ส้ินสุดเพียงศาลสูงสุดของแตละศาล ซ่ึงเทากับวาศาลสูงสุดไมจํ าตองผูกพันตอสิทธิและเสรีภาพ   
และหากศาลสูงสุดใชหรือตีความเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพไปในทิศทางที่ไมถูกตอง ก็จะมีผลทํ าให
การกระท ําทีเ่ปนตนเหตขุองคดทีีม่าสูศาลนัน้ไดรับการตรวจสอบอยางไมถูกตอง นอกจากนีศ้าลสงูสดุ
แตละศาลอาจจะใชหรือตีความสิทธิและเสรีภาพแตกตางหรือขัดแยงกันได จึงจํ าเปนที่จะตอง
กํ าหนดใหมีองคกรใดองคกรหนึ่งมีหนาที่ในการตรวจสอบดูและเรื่องการละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
เพือ่ใหองคกรของรัฐที่ผูกพันอาจถูกตรวจสอบโดยองคกรอ่ืนได
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2.5  การเปนผูทรงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

2.5.1 ผูทรงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ดงัทีไ่ดกลาวแลววา สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนญูอาจจํ าแนกตามการกํ าเนิด

ออกไดเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ สิทธิมนุษยชนกับสิทธิของพลเมือง
เปนทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปวา ผูทีจ่ะทรงสทิธิของพลเมอืงหรือสิทธิทางการเมอืงได

ตองเปนผูมีสัญชาติของรัฐเทานั้น ไมมีรัฐใดในโลกที่ยอมรับใหคนตางดาวที่อาศัยอยูในอาณาจักร
ของตน ไมวาจะเปนการชั่วคราวหรือเปนการถาวรก็ตาม มีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองได31

ในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันไดมีความพยายามตรากฎหมายใหสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
แกคนตางดาว เชน มลรัฐ Schleswig – Holstein ไดตรากฎหมายใหสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
แกคนสัญชาติเดนมารก ไอรแลนด นอรเวย เนเธอรแลนด สวีเดน และสวิส ซ่ึงอาศัยอยูในสหพันธ
สาธารณรัฐเยอรมันมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 6 ปติดตอกัน มลรัฐ Hambourg ไดตรากฎหมาย   
ใหคนตางดาวซึ่งอาศัยอยูในเมือง Hambourg มาแลวไมนอยกวา 8 ปติดตอกัน มีสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเมือง Hambourg ได ศาลรัฐธรรมนญูแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันพิพากษาไวใน  
ค ําพิพากษา 2 ฉบับ ลงวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 1990 วา กฎหมายทั้งสองฉบับนี้ขัดตอรัฐธรรมนูญ
แหงสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนั ค.ศ. 1949 มาตรา 28 ขอ 1 ทีส่งวนสทิธิเลือกตัง้ไวใหแก “ชนชาวเยอรมนั”
หรืออีกนัยหนึ่งผูที่มีสัญชาติเยอรมันเทานั้น32

ยิง่กวานัน้ คนสญัชาตขิองรฐัเองกใ็ชวาจะมสิีทธิและเสรภีาพทางการเมอืงบางประการ
เสยีทกุคนไป เปนตนวา เฉพาะแตบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามบางประการเทานั้น
จงึจะมีสิทธิเลือกตั้งและสมัครรับเลือกตั้ง คนสัญชาติของรัฐที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
อยางใดอยางหนึง่หามสิีทธเิชนวานัน้ไม อยางไรกต็าม โดยอุดมคตขิองการปกครองระบอบประชาธปิไตยแลว
ตองถือเปนหลักวาคนสัญชาติของรัฐทุกคนยอมมีสิทธิที่จะเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการสราง
เจตนารมณของรัฐได การตัดสิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งสิทธิเลือกตั้งและสิทธิสมัคร     
รับเลอืกตัง้ของเขานั้น ควรถือวาเปนขอยกเวนจากหลักทั่วไป และจะกระทํ าไดก็เฉพาะในกรณีที่มี
เหตุผลหนักแนนจริงๆ เทานั้น พิจารณากันในแงนี้แลว การที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบับที่ใชบังคับอยูในปจจุบันกีดกันมิใหบุคคลที่ไมสํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
                                                       

31 Hermann ROESLER, in Johannes SIEMEST, Hermann ROESLER and the making of Meiji State,
Tokyo. (1968). p. 117.

32 Michel FROMONT, R.F.A, Jurisprudence constitutionnekke, R.D.P. (Vol. 6). (1993). pp. 1576 –
1578.
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มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เวนแตเคยเปนสมาชิกสภาพผูแทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภามากอน (มาตรา 107 (3) ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540)  
และกีดกันมิใหบุคคลที่ไมสํ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทามีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชกิวฒุสิภา (มาตรา 125 (3) ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540)  จงึเปนการขดั
ตออุดมการณประชาธิปไตยอยางชัดแจง และดังนั้นจึงไมอาจเรียกการปกครองของประเทศไทย
ตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ไดอยางเต็มปากเต็มคํ า วาเปน “การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย” ที่จริงแลวควรเรียกวาเปน “การปกครองระบอบบัณฑิตยาธปิไตย” เสียมากกวา

ปญหาคงมีอยูแตเพียงวา ผูที่จะทรงสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญได จะตอง
เปนคนสัญชาติของรัฐดวยหรือไม หรืออีกนัยหนึ่ง คนตางดาวที่อาศัยอยูในอาณาจักรของรัฐ         
จะมสิีทธมินษุยชนเทาเทยีมกบัคนสญัชาตขิองรฐัเองหรอืไมวากนัในทางทฤษฎแีลว ความเปนมนษุย
คอื คุณสมบัติแตเพียงประการเดียวของการมีสิทธิมนุษยชน Saint Paul ไดกลาวไวอยางนาฟงวา 
“ไมมคีนกรกี คนยวิ ทาส และเสรชีนอกีตอไป” ซ่ึงหมายความวาในโลกนีค้งมแีตเพยีง “มนษุย” เทานัน้
ดงันัน้ มนษุยทกุคนไมวาจะอยูแหงหนต ําบลใด และไมวาต ําบลนัน้จะเปนบานเกดิเมอืงนอนของตน
หรือไมก็ตาม ยอมจะมีสิทธิมนษุยชนติดตัวอยูเสมอ และตามรัฐธรรมนญูแหงสหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนั ค.ศ. 1949 นัน้ มนษุยทกุคนทีอ่ยูในอาณาจกัรของรฐันีม้สิีทธิมนษุยชนเทาเทยีมกนั เพยีงแตวา
คนตางดาวซึ่งมีความผูกพันกับชาติและรัฐไมเทากับคนเยอรมันอาจถูกจํ ากัดสิทธิเหลานี้ไดมากกวา
คนสัญชาติเยอรมันเทานั้นเอง

อยางไรก็ตาม มีนักกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยอยางนอยๆ 2 ทาน ไดแก 
ศาสตราจารย ดร.หยดุ แสงอทุยั33 และศาสตราจารย ดร.วษิณ ุเครอืงาม34 เหน็วา ผูทรงสทิธิและเสรภีาพ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับไดแกคนสัญชาติไทยเทานั้น ทั้งนี้โดยทั้งสองทาน
ใหเหตุผลวา รัฐธรรมนูญของรัฐแตละรัฐยอมกํ าหนดความสัมพันธระหวางรัฐนั้นกับคนสัญชาติ
ของตนเทานั้น ไมไดกํ าหนดความสัมพันธระหวางรัฐนั้นกับคนตางดาว ดังนั้น ถึงแมวาบทบัญญัติ
รัฐธรรมนญู หมวด 3 สิทธแิละเสรภีาพของชนชาวไทย มาตราตางๆ จะบญัญตัวิา “บคุคลยอมมสิีทธ.ิ..”  
หรือ “บคุคลยอมมเีสรภีาพ....” แตค ําวา “บคุคล” ในมาตราเหลานี ้ตองเขาใจวาหมายถงึ “ชนชาวไทย”  
และค ําๆ นี ้จะเขาใจเปนอยางอืน่ไมได นอกจากผูมสัีญชาตไิทย “ถารัฐธรรมนญูจะใหสิทธิและเสรภีาพ
แกคนตางดาว ก็จะตองบัญญัติไวในรัฐธรรมนญูโดยเฉพาะ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติไว  

                                                       
33 หยุด แสงอุทัย ก (2527). ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป. หนา 192.
34 วิษณุ เครืองาม. (2530). กฎหมายรัฐธรรมนูญ. หนา  655.
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คนตางดาวจะมสิีทธเิพยีงใดยอมเปนไปตามสนธสัิญญาและกฎหมายอืน่ซึง่ไมใชเร่ืองของรฐัธรรมนญู”35   
ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของ Hemann ROESLER นกันติิศาสตรชาวเยอรมันผูมีสวนอยางสํ าคัญ
ในการจัดทํ ารัฐธรรมนูญเมจิ ค.ศ.188936 ตามความเห็นดังกลาว คนตางดาวอาจมีสิทธิและเสรีภาพ
อยูตามรฐัธรรมนญูของประเทศตนหรอืตามหลักสทิธิมนษุยชน แตรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
ไมมหีนาที่ตองไปใหหลักประกันแกคนตางดาวเหลานั้นแตอยางใด

ปญหาทีน่าพิจารณากันตอไปมีวา “ชนชาวไทย” หรืออีกนัยหนึ่ง คนสัญชาติไทย
ซ่ึงเปนผูทรงสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับตางๆ หมายความจํ ากัด
เฉพาะแตบุคคลธรรมดาเทานั้นหรือจะหมายความรวมถึงนิติบุคคลดวยตอปญหานี้ เห็นวาภายใน
ขอบวัตถุประสงคดังที่ไดกํ าหนดไวในขอบังคับหรือตราสารจัดตั้งนิติบุคคลสัญชาติไทยนาจะมี
สิทธแิละเสรภีาพตามรฐัธรรมนญูเชนเดยีวกบับคุคลธรรมดา เวนแตสิทธิและเสรภีาพซึง่โดยสภาพแลว
จะพงึมพีงึเปนไดเฉพาะแกบุคคลธรรมดาเทานั้น เชน นิติบุคคลสัญชาติไทยยอมมีสิทธิในทรัพยสิน  
สิทธทิีจ่ะไดรับคาทดแทนทีเ่ปนธรรมในกรณทีีอ่สังหารมิทรพัยถูกเวนคนืหรือกจิการถกูโอนเปนของชาติ
เสรีภาพในการทํ าสัญญากอตั้งนิติสัมพันธกับผูอ่ืน เสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบ
อาชีพ และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติจากรัฐอยางเทาเทียมกัน   
แตโดยสภาพแลว จะมีเสรีภาพในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนาและ
เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เสรีภาพ        
ในการรวมตัวกันเปนพรรคการเมืองเพื่อดํ าเนินกิจกรรมทางการเมืองตามวิถีทางปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยสิทธิเลือกตั้งและสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ สิทธิในการสมัครเขารับราชการไมได อนึ่ง รัฐธรรมนูญแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน      
ก็บัญญัติไวในมาตรา 19 ขอ 3 วา “บทบัญญัติในหมวดที่วาดวยสิทธิขั้นพื้นฐานนี้ใหใชบังคับ       
แกนติบิคุคลสญัชาตเิยอรมนัดวย แตทัง้นีเ้พยีงเทาทีส่ภาพแหงนติบิคุคลดงักลาวเปดชองใหบงัคบัได”
อยางไรกต็าม ตามค ําพพิากษาของศาลรฐัธรรมนญูแหงสหพนัธสาธารณรฐัเยอรมนั เฉพาะแตนติบิคุคล
ตามกฎหมายเอกชนเทานัน้ทีจ่ะพงึมสิีทธิขัน้พืน้ฐาน นติบิคุคลตามกฎหมายมหาชน โดยปกตหิามสิีทธิ
ดังกลาวไม37

                                                       
35 หยุด แสงอุทัย ก เลมเดิม. หนา 130 – 131.
36 Hermann ROESLER, in Johannes SIEMEST. Op.cit. p. 117.
37 Michel FROMONT, Alfred RIEG, (Sous la direction de), Introduction au droit allemand, (Tome ll).

Droit prive, Paris, Cujas, (1984). p. 25.
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2.5.2 ผูมีหนาท่ีเคารพสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ตามความคดิทีม่มีาแตดัง้เดมินัน้ รัฐธรรมนญูเปนกฎหมายทีก่ ําหนดความสมัพนัธ

ระหวางองคกรตางๆ ของรัฐดวยกันเอง และระหวางองคกรตางๆ ของรัฐกับราษฎร ไมใชกฎหมาย 
แมตามมาตรา 26 ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540  “การใชอํ านาจโดยองคกรของรฐั
ทกุองคกร ตองคํ านึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้”   
และตามมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับเดียวกันนี้ “สิทธิและเสรีภาพ         
ที่รัฐธรรมนญูนีรั้บรองไวโดยชัดแจง โดยปริยาย หรือโดยคํ าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับ
ความคุมครองและผกูพนัรัฐสภา คณะรฐัมนตร ีศาล และองคกรอืน่ของรฐัโดยตรงในการตรากฎหมาย
การบงัคับใชกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง” แตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่รับรองใหมี
ความคุมครองสิทธิและเสรีภาพแกราษฎรสวนใหญแลว ก็หาไดมีผลผูกพันราษฎรโดยตรงในการใช
สิทธแิละเสรีภาพกระทํ าการตางๆ เกี่ยวของสัมพันธกับผูอ่ืนไม จริงอยูตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือ    
ใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษ       
ตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน” แตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรานี้ 
กค็งมคีวามหมายแตเพยีงวารัฐมอํี านาจตรากฎหมายจดัระเบยีบแหงการใชสิทธแิละเสรภีาพของราษฎร
เพื่อปองกันมิใหราษฎรแตละคนใชสิทธิและเสรีภาพของตนกระทํ าการใดๆ ที่เปนการละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของผูอ่ืน เปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนญู หรือเปนการขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
เทานัน้ ในการใชสิทธิและเสรภีาพของตนกระท ําการตางๆ เกีย่วของสมัพนัธกบัผูอ่ืน ราษฎรแตละคน
จะตองเคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืนหรือไมเพียงใด การพิจารณาและวินิจฉัยวาการกระทํ าใดๆ 
ของราษฎรแตละคนเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืนหรือไม ยอมเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ

2.6  แนวความคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพของคนงาน ดานการรวมตัวและเจรจาตอรอง

2.6.1 สทิธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของคนงาน
สิทธ ิ (Right) และเสรีภาพ (Liberty) เปนคํ าที่ปรากฏใหเห็นคูกันอยูเสมอ และ   

ดเูหมอืนจะมคีวามผกูพนัซึง่กนัและกนัอยางมาก จนท ําใหมผูีเหน็วาค ําทัง้สองค ํานีส้ามารถใชแลกเปลีย่น
หรือทดแทนกนัได แมวาจะมีความหมายไมเหมือนกันหรือแตกตางกันก็ตาม38

                                                       
38 บรรเจิด สิงคะเนติ ก เลมเดิม. หนา 18.
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ศาสตราจารย ดร. หยุด แสงอุทัย ไดอธิบายความหมายของคํ าวา “สิทธิ” ไว       
2 ประการ คือ39

ความเหน็ประการทีห่นึง่เหน็วา “สิทธิ” หมายถงึ อํ านาจทีก่ฎหมายใหแกบคุคลอืน่
ทีจ่ะมเีจตจ ํานง เชน ในการทีบ่คุคลใดมกีรรมสทิธิเ์หนอืทรัพย บคุคลนัน้ยอมมอํี านาจทีจ่ะมเีจตจ ํานง
ที่จะครอบครองใชสอย หรือจํ าหนายทรัพยสิน โดยเขาจะใชอํ านาจนั้นหรือไมก็ได หรือจะใช
อํ านาจดังกลาวแตเพียงบางประการก็ไดแลวแตเจตจํ านงของเขา ซ่ึงความเห็นประการแรกเห็นวา  
ความส ําคญัอยูที ่“อํ านาจ” ทีก่ฎหมายใหแกบคุคล ความเหน็นีว้ินไซน นกักฎหมายเยอรมนัเปนผูคดิขึน้

ความเห็นประการที่สองเห็นวา “สิทธิ” คือ ประโยชนที่กฎหมายคุมครองให  
ความเหน็นี ้ เยยีร่ิง (Jhering) นกักฎหมายเยอรมนัเปนผูคดิขึน้ ผูมคีวามเหน็ประการทีส่องนีเ้นนหนกั
ไปที ่ “จดุประสงค” ของสิทธิ กลาวคือ การที่กฎหมายใหอํ านาจแกบุคคลที่จะมีเจตจํ านง ก็เพื่อ
ประโยชนอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงบุคคลประสงค

ความเหน็ทั้งสองประการนี้ ศาสตราจารย ดร. หยุด แสงอุทัย ไดวิจารณและ    
ใหเหตุผลวา ไมอาจถือเอาความเห็นใดความเห็นหนึ่งเปนความเห็นที่ถูกตองได เพราะมองกันไป
คนละแง กลาวคือ ความเห็นประการหนึ่งที่มองในแง “จุดประสงค” ของสิทธิ ซ่ึงในปจจุบัน        
ไดถือกนัวาสิทธิเปนทั้ง “อํ านาจ” และ “ประโยชน” และควรยึดถือความหมายของสิทธิวา หมายถึง 
“ประโยชนที่กฎหมายรับรองและคุมครองให”

สวน “เสรีภาพ” นั้น คลายคลึงกับสิทธิ ซ่ึงตามตํ าราธรรมศาสตรของอังกฤษ   
ไดแยก “เสรีภาพ” ออกจาก “สิทธิ” แตตามกฎหมายภาคพื้นยุโรปไมไดแยกเสรีภาพออกไปตางหาก  
แตจัดเขาอยูในจํ าพวกสิทธิตามกฎหมายมหาชน ดังนั้นตามกฎหมายอังกฤษ เสรีภาพอาจเปนเรื่อง
ของเอกชนก็ได แซลมอนด (Salmond) ไดใหความหมายของคํ าวา “เสรีภาพ” ไววา เปนประโยชน
ซ่ึงบคุคลไดมาโดยปราศจากหนาทีท่างกฎหมายใดๆ ตอตนเอง กลาวคอื เปนสิง่ทีบ่คุคลอาจกระท ําได
โดยจะไมถูกปองกันขัดขวางโดยกฎหมาย เปนประโยชนที่บุคคลจะกระทํ าการใดๆ ไดตามชอบใจ

ตามที่กลาวมาขางตน จะเห็นวาสิทธิกับเสรีภาพ แมจะคลายคลึงกันในขอที่วา
ตางก็เปนกฎหมายที่รับรองใหแกบุคคล แตแตกตางกันในขอสาระสํ าคัญอันมิอาจมองขามเสียได 
สิทธิเปนอํ านาจของบุคคลในอันที่จะเรียกรองใหบุคคลอื่นอีกคนหนึ่งหรือหลายคนกระทํ าการหรือ
ละเวนกระทํ าการอยางใดอันที่จะกระทํ าในสิ่งที่ตนประสงคจะกระทํ า และที่จะกระทํ าในสิ่งที่ตน

                                                       
39 หยุด แสงอุทัย ก เลมเดิม. หนา 192.
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ไมประสงคจะกระท ําและแมการมอํี านาจดงักลาวจะมผีลกอใหเกดิหนาทีแ่กผูอ่ืน หนาทีน่ัน้กเ็ปนเพยีง
หนาทีท่ีจ่ะตองละเวนจากการกระทํ าใดๆ ที่เปนอุปสรรคขัดขวางการใชเสรีภาพของเขาเหลานั้น40

41รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยทุกรัฐ ตางก็บัญญัติรับรองและให    
ความคุมครองศกัดิศ์รแีหงความเปนมนษุยของปจเจกบคุคลไวโดยชัดแจงหรือโดยปริยายและรับรอง
และใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพดานตางๆ ที่มนุษยแตละคนจํ าตองมี และใชไปเพื่อพัฒนา
บคุลิกภาพดานตางๆ ทีม่นษุยแตละคนจ ําตองมแีละใชไปเพือ่พฒันาบคุลิกภาพแหงตน ทัง้ในทางกายภาพ
และในทางจิตใจแกราษฎร สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองและใหความคุมครองแกราษฎรนี้
นยิมเรยีกกันวา “สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน” (Fundamental Rights and Liberties) หรือ “สิทธิ  
ขัน้พืน้ฐาน” (Fundamental Rights) ซ่ึงในปจจุบันมีการใชคํ าวาสิทธิและเสรีภาพปนๆ กันไป  และ
เรยีกบรรดาสิทธิและเสรีภาพที่มนุษยแตละคนพึงมีวา “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights) “สิทธิและ
เสรภีาพของลูกจาง” (Labor Rights and Liberties) หรือ “สิทธิแรงงาน” (Labor Rights)42 นั้น ถือวา  
มีความสํ าคัญอยางยิ่ง เพราะถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจาง ดังนั้น สิทธิเสรีภาพของลูกจาง      
จงึเปน “สิทธมินุษยชน” (Human Rights)43 ตามความหมายนีเ้ชนกนั ซ่ึงสิทธิดงักลาวนี้44 เปนทีย่อมรับกนั
โดยทัว่ไปวา ลูกจางมีสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งเปนสมาคมหรือสหภาพแรงงาน เพื่อเปน
ตัวแทนของตนในการเจรจาตอรองสภาพการจางกับนายจาง ซ่ึงในประเทศที่เจริญและพัฒนาแลว
ตางใหการรับรองและคุมครอง โดยบัญญัติไวในกฎหมายทั้งในรัฐธรรมนญูและกฎหมายลํ าดับรอง  
ดงันั้น “สิทธิและเสรีภาพของคนงาน” ในทีน่ีจ้งึหมายถึง “สิทธิในการรวมตัวกันจัดตั้งองคกรหรือ
รวมตวักนัในการเจรจาตอรอง เพือ่ประโยชนในการไดรับความคุมครองจากบทบญัญตัขิองกฎหมาย
และสามารถด ําเนนิการไดอยางอสิระ ปราศจากการแทรกแซงหรอืควบคมุของรฐั เชน สิทธใินการจดัตัง้
สหภาพแรงงาน (Freedom of Association) ลูกจางมสิีทธิกอตัง้และเขารวมองคกรของตนโดยความสมคัรใจ
และโดยไมตองขออนุญาตตอเจาหนาที่ของรัฐ โดยไมคํ านึงถึงความแตกตางใดๆ ทั้งส้ิน

                                                       
40 วรพจน วิศรุตพิชญ. เลมเดิม. หนา  24.
41 หยุด แสงอุทัย ก เลมเดิม. หนา 14.
42 บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ. (2546). กฎหมายแรงงานไทยที่ไมสอดคลองกับมาตรฐานแรงงาน

ระหวางประเทศ (รายงานการวิจัย).
43 พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542, มาตรา  3 ‘สิทธิมนุษยชน’  หมายความถึง ศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ไดรับการรับรองหรือคุมครองตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธะกรณีที่ตองปฏิบัติตาม”

44 ชัยวัฒน วิเชนสวัสดิ์. (2542). สิทธิในการรวมตัวเปนสหภาพแรงงานตามกฎหมายไทย
เปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานขององคกรแรงงาน.
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2.6.2 สิทธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรอง

2.6.2.1 สิทธิเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรองตามกฎหมาย
ตางประเทศ

ความสัมพันธระหวางนายจางกับคนงาน อาจกลาวไดวาไดเกิดมีขึ้นมา
นานแลว เพราะในสมยัโรมนัไดมกีฎหมายก ําหนดความผกูพนัระหวางนายจางกบัคนงานในลกัษณะ
สัญญาเชาบริการ หรือสัญญาจางแรงงาน (Acitio Conductio Operarum) สัญญาเชาบริการ คือ 
สัญญาการใชแรงงานกระทํ าการใหเปนประโยชนแกนายจางโดยมีคาตอบแทน45 ความผูกพัน
ระหวางนายจางกับคนงานจึงเปนความผูกพันตามสัญญาจางแรงงาน โดยคนงานตกลงจะทํ างาน  
ใหกบันายจาง และนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดระยะเวลาที่ทํ างานให การเขาผูกพันตามสัญญา
ดงักลาว เปนไปตามหลักเสรีภาพในการทํ าสัญญา ซ่ึงเปนเรื่องระหวางเอกชนกับเอกชน กลาวคือ 
เปนเสรภีาพทีบ่คุคลจะเขาตกลงท ําสัญญาโดยปราศจากการรบกวนแทรกแซงใดๆ เปนไปอยางอสิระ
โดยบคุลแตละคนมีความคิดและตัดสินใจดวยตัวของตนเอง และรวมถึงเสรีภาพภายหลังที่ไดเขาทํ า
สัญญาแลว นั่นก็คือ หากคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งประพฤติปฏิบัติผิดขอสัญญาหรือกระทํ าการใดๆ  
ทีไ่มชอบดวยขอสัญญา อีกฝายหนึง่ยอมมสิีทธิเลิกสญัญาได หลักเสรภีาพในการท ําสญัญาจางแรงงาน
จึงเปนเรื่องที่นายจางและคนงานจะตองตกลงกันเอง นายจางมีสิทธิที่จะไมรับคนงานเขาทํ างาน    
ถาหากคนงานไมมคีณุสมบัติหรือไมมีฝมือตามที่นายจางตองการ ในขณะเดียวกัน คนงานก็มีสิทธิ 
ที่จะตกลงเขาทํ างานกับนายจางหรือไมก็ได ถาหากคาจาง หรือลักษณะการทํ างานไมตรงกับ    
ความตองการของคนงาน คนงานกม็สิีทธิที่จะไมเขาทํ าสัญญาดวยขอตกลง หรือขอตอรองระหวาง
นายจางกับคนงานกอนยคุปฏิวัติอุตสาหกรรมมักเปนเรื่องของคาจาง สวนเรื่องอื่นๆ นายจางมักดูแล
เอาใจใสคนงานเปนอยางดี เนื่องจากการจางแรงงานยังมีไมมากนัก และเปนระบบสมาคมอาชีพ   
โดยเฉพาะอยางยิง่ในประเทศองักฤษและฝรัง่เศส ซ่ึงมขีอบงัคบัของสมาคมก ําหนดหนาทีข่องนายจาง
ตอคนงานฝกหดังาน ไมเพยีงแตจะตองถายทอดความรู ความช ํานาญในการคาการผลติใหกบัคนงาน
เทานัน้ แตยงัมภีาระหนาทีท่างศลีธรรมจรรยาทีจ่ะตองเล้ียงดอูบรมบมนสัิยใหคนงานเจรญิเตบิโตขึน้
ทั้งในรางกาย จิตใจตลอดระยะเวลาที่คนงานอยูดวย46 หลักการของหลักเสรีภาพในการทํ าสัญญา  
จะใชไดผลตอคูสัญญาทีม่ฐีานะและโอกาสทีเ่ทาเทยีมกนัในทางเศรษฐกจิ แตจะกอใหเกดิความไมเปนธรรม

                                                       
45 ไพศิษฐ พิพัฒนกุล. เลมเดิม. หนา  1.
46 มาลี พฤกษพงศาวลี. (2523). ประวัติกฎหมายคุงครองแรงงานเด็กในประเทศอังกฤษ. หนา  20.
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ตอคูสัญญาที่มีฐานะแตกตางกันในทางเศรษฐกิจ ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีสวนทํ าใหเกิด  
ผลดังกลาว

การปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่ 18 ตอเนื่องไป       
ถึงตนศตวรรษที่ 19 ในประเทศอังกฤษเปนแหงแรก และแพรขยายไปยังประเทศในแถบยุโรป       
มกีารใชประโยชนจากพลังงานไอนํ้ า มีการคิดคนเครื่องจักรกลมาใชในการผลิตแทนแรงงานคนได
อยางมาก การเกิดขึ้นของโรงงานอตุสาหกรรมเพื่อแขงขันในการผลิตสินคา การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ไดกอใหเกิดผลกระทบตอสังคมอยางมากมาย ทั้งผลดีและผลเสีย ในแงของผลดี ทํ าใหเกิดผลผลิต
และสิง่อ ํานวยความสะดวกตอชีวติของคนในสงัคม ท ําใหเกดิความเจรญิทางดานวตัถุอันเปนผลท ําให
เกิดความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรม สวนในแงผลเสีย กอใหเกิด  
การเอารดัเอาเปรยีบของนายจางตอลูกจาง ท ําใหเกดิความไมยตุธิรรมในสงัคม เพราะผลของการปฏวิตัิ
อุตสาหกรรมไดนํ าเอาเครื่องจักรกลมาใชในการผลิตแทนแรงงานไดอยางมากมาย ประกอบกับ  
การเพิม่ขึน้ของจํ านวนประชากรอยางรวดเร็ว ทํ าใหมีผูวางงานเปนจํ านวนมาก องคประกอบตางๆ 
เหลานี้มีผลกระทบตอหลักเสรีภาพในการทํ าสัญญาจางแรงงาน เนื่องจากผูที่ตองการทํ างานไมมี
ความเปนอิสระที่จะตัดสินใจเลือก  หรือตอรองในเงื่อนไขของสัญญา เพราะสภาพในทางเศรษฐกิจ
บบีบงัคบัใหจ ําตองยอมท ํางาน มเิชนนัน้จะไมมรีายไดมาเลีย้งตนเองและครอบครวั ในขณะทีน่ายจาง
กลับมีเสรีภาพในการที่จะกํ าหนดเงื่อนไขของสัญญา และเลือกผูที่จะเขามาทํ างานกับตนเอง และ
ภายหลังทีไ่ดท ําสัญญาไปแลว แมจะตองพบกบัสภาพการท ํางานทีเ่ลวราย แตลูกจางกต็องทนท ํางาน
อยูตอไป ไมมีเสรีภาพที่จะตัดสินใจลาออกจากงาน เนื่องเพราะฐานะในทางเศรษฐกิจบีบบังคับ    
ดงักลาว นายจางจงึอาศยัความไดเปรยีบทางเศรษฐกจิ กดคาจางของลกูจาง และก ําหนดสภาพการท ํางาน
ของลูกจางใหเปนประโยชนกับฝายตน เชน การกํ าหนดชั่วโมงการทํ างานในแตละวันที่ยาวนาน  
จนลกูจางแทบไมมีเวลาพักผอน การทํ างานโดยไมมีวันหยุด เปนตน

หลักเสรีภาพในการทํ าสัญญา ซ่ึงเปนเรื่องระหวางเอกชนกับเอกชน   
ไมกอใหเกิดประโยชนตอประชากรของสังคมที่มีความออนแอในทางเศรษฐกิจ ไมมีอํ านาจตอรอง
ที่เทาเทียมกับประชากรอีกสวนหนึ่ง ซ่ึงมีอํ านาจทางเศรษฐกิจที่ดีกวา ผลดังกลาวจึงทํ าใหเกิด     
การขดูรีดแรงงาน การใชแรงงานเด็ก การทํ างานในสภาพแวดลอมที่กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
และรางกาย การจายคาจางตอบแทนการทํ างานที่ไมเปนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับการใชแรงงงาน
ของลกูจาง แมความสมัพนัธดงักลาวเปนเรือ่งระหวางเอกชนกบัเอกชน แตเมือ่เกดิความไมเปนธรรมขึน้
ในสงัคม  จงึควรเปนบทบาทของรฐัทีจ่ะตองเขามาแทรกแซงในฐานะผูรักษาความสงบเรยีบรอยในสงัคม  
เพราะความไมเปนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม ยอมติดตามมาดวยการเรียกรอง การตอสู อันอาจนํ ามา
ซ่ึงความไมสงบเรยีบรอยในสงัคม โดยรัฐจะตองใชอํ านาจมหาชนเขามาดแูล เพือ่ใหเกดิความเปนธรรม
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และความสงบเรียบรอยในบานเมือง โดยอาศัยเครื่องมือท่ีรัฐมีอยู ไมวาจะเปนองคกรฝายบริหาร    
ที่ทํ าหนาที่บังคับการใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือองคกรนิติบัญญัติในการออก
กฎหมายมาใชบงัคบั แตเนือ่งจากในขณะนัน้ อิทธพิลของลัทธเิศรษฐกจิแบบเสรนียิม (Laissez – Faire)  
ไดครอบง ําความคดิของรฐับาลประเทศตางๆ ลัทธิดงักลาวมแีนวความคดิวา อํ านาจหนาทีข่องรฐันัน้  
มีจํ ากัดเฉพาะการรักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความมั่นคงของบานเมืองเทานั้น สวนในดาน
เศรษฐกิจ ควรปลอยใหเอกชนประกอบการคาพาณิชยไดอยางเสรี การแขงขันโดยเสรีของบรรดา
เอกชนทั้งหลายจะเปนผลดีตอสังคมสวนรวม รัฐบาลไมควรเขาไปแทรกแซงในเรื่องการคาและ 
การทํ ามาหากินของราษฎร การยอมรบัแนวคิดของลัทธิดังกลาว ทํ าใหรัฐบาลไมเขาไปยุงเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ซ่ึงรวมทั้งการละเลยตอการสอดสองดูแล หรือ   
การใหความคุมครองตอลูกจางเกีย่วกบัสภาพการจาง การทีรั่ฐมไิดใชอํ านาจมหาชนเขามาแทรกแซง
เพือ่ใหความเปนธรรมกับลูกจาง ลูกจางจงึเริม่ทีจ่ะรวมตัวกันเองแยกจากนายจาง ลูกจางในประเทศ
อังกฤษไดใชวธีิยืน่ขอรองทกุขตอรัฐสภาเพือ่ใหแกไขปญหาของพวกตน และบางครัง้เพือ่ด ําเนนิการ
ใหเปนไปตามความมุงหมายในการเรียกรองเกี่ยวกับคาจางตอนายจางก็ไดใชวิธีกานัดหยุดงาน     
ซ่ึงกลายเปนวธีิทีไ่ดผล ภายหลังทีรั่ฐสภาไมด ําเนนิการใดๆ ตอขอรองทกุขของลกูจาง47 การรวมตวักนั
ของลูกจางจึงเปนวิธีการสรางอํ านาจตอรองกับนายจาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเรียกรองไมเพียงแต
เรือ่งการเพิม่คาจางเทานัน้ แตรวมทัง้การเรยีกรองใหปรับปรงุสภาพการท ํางานใหดขีึน้ดวย การทีลู่กจาง
ตองรวมตัวกันเรียกรอง เพราะลูกจางเพียงลํ าพัง หรือสวนนอยยอมไมไดรับการตอบสนองตอ     
ขอเรียกรองจากนายจาง นอกจากนี้ การรวมตัวกันก็เพื่อใหนายจางไดยอมรับใหฝายลูกจางไดเขามา
มสีวนในการก ําหนดอตัราคาจางและระเบยีบบงัคบัในการท ํางาน ซ่ึงแตเดมินัน้ นายจางเปนผูมอํี านาจ
ด ําเนินการแตเพียงฝายเดียว

การทีป่ระเทศอตุสาหกรรมตางๆ ยดึถือนโยบายไมเขาแทรกแซงเสรภีาพ
ในทางเศรษฐกิจของประชาชน โดยปลอยใหเอกชนประกอบการคาพาณิชยโดยเสรี ซ่ึงกอใหเกิด
ความไมเปนธรรมตอสังคมโดยเฉพาะอยางยิง่ตอฝายลูกจาง ซ่ึงนบัวาเปนประชากรสวนใหญของสงัคม
ไมเพียงเทานั้น แตรัฐยังจะเขามามีบทบาทในการออกกฎหมาย หามการรวมตัวกันของทั้งนายจาง
และลูกจาง โดยก ําหนดวาการกระท ําดงักลาวเปนความผดิและก ําหนดโทษในทางอาญาไว ดงัจะเหน็ไดวา
ในประเทศองักฤษไดมกีารออกกฎหมาย เรียกวา Combination Law  ค.ศ. 1799 และ 1800 ประเทศฝรัง่เศส
มกีารออกกฎหมาย เรียกวา Loi Le Chappelier ในป ค.ศ. 1791 แตเมื่อพิจารณาถึงผลการใชบังคับ
ของกฎหมายดงักลาว จะเหน็ไดวา จะกระทบกระเทอืนตอการรวมตวักนัของฝายลูกจางมากกวาฝายนายจาง  

                                                       
47 Henry Pelling. (1975). A History of British Trade Unionism (2 nd ed.). pp. 8-9.
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เพราะหลักการของกฎหมายเหลานั้น จะกํ าหนดหามการรวมตัวกันที่มีวัตถุประสงคที่จะใหมี      
การเพิม่คาจาง หรือเพื่อใหมีการลดหรือการแกไขเปลี่ยนแปลงการทํ างาน ซ่ึงหลักการดังกลาวนับวา
เปนการขัดขวางตอการเรียกรองผลประโยชนของฝายลูกจาง แมในบางประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่ง  
ฝร่ังเศส จะมีเหตุผลบางประการในการออกกฎหมายหามการรวมตัวกันเพื่อยกเลิกสมาคมอาชีพ   
ซ่ึงแตเดมิใชระบบผกูขาดการประกอบอาชพี ท ําใหเปนผลดตีอระบบเศรษฐกจิ เพราะท ําใหประชาชน
มเีสรภีาพในการประกอบอาชพีมากขึน้ แตหากพจิารณาถงึบคุคลทีจ่ะมคีวามสามารถในการประกอบ
อาชีพเปนเจาของกิจการ ยอมเปนบุคคลที่มีทุนเพียงพอ หากไมมีทุน ก็ตองดํ ารงชีพดวยคาจาง    
โดยเปนลูกจางของชนชัน้นายทนุ และยอมเขามาสูระบบขดูรีดแรงงานของนายจางเชนเดยีวกบัลูกจาง
ทัว่ๆ ไป ในยคุปฏวิตัิอุตสาหกรรม ซ่ึงเมือ่จะใชวธีิการรวมตวักนัเพือ่ตอรองกบันายจาง กย็อมตองหาม
โดยกฎหมายหามการรวมตัวกัน ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา กฎหมายการรวมตัวกันมีผลใชบังคับ   
โดยตรงกับฝายลูกจาง และไมกอใหเกิดผลดีตอระบบเศรษฐกิจและความสงบเรียบรอยของสังคม  
ส่ิงทีอ่าจยนืยนัผลกระทบของกฎหมายดงักลาว กค็อื การแตงตัง้คณะกรรมการของสภาผูแทนราษฎร
ของประเทศอังกฤษขึ้น เพื่อพิจารณาผลการใชบังคับของ Combination Law  คณะกรรมการไดสรุป
ความเห็นวา กฎหมายดังกลาวไมเพียงแตไมมีผลในการปองกันการรวมตัวกันของทั้งนายจางและ
ลูกจางเทานั้น แตในทางตรงขาม กลับสรางทัศนคติที่มีแนวโนมในการสรางความขัดแยง และ      
ไมไววางใจกนัระหวางทัง้สองฝาย และท ําใหการรวมตวักนัมลัีกษณะของความรนุแรงและเปนอนัตราย
อยางรายแรงตอความสงบสุขของสังคม คณะกรรมการดังกลาวมีความเห็นวา นายจางและลูกจาง
ควรจะมีอิสระจากขอจํ ากัดดังกลาว เพื่อรวมกันพิจารณาอัตราคาจางและชั่วโมงการทํ างาน และ      
มเีสรภีาพอยางสมบรูณในการท ําขอตกลงทีท่ัง้สองฝายเหน็วาถูกตอง กฎหมายยกเลกิ Combination Law  
ค.ศ. 1824 ไดผานความเห็นชอบของทั้งสองสภา โดยแทบจะไมมีการโตเถียง และรัฐสภาไดออก
กฎหมายรับรองการรวมตัวกันเปนสหภาพแรงงานของลูกจาง คือ Trade Union Act ในป ค.ศ. 1871  
สวนประเทศฝรั่งเศสไดยกเลิกกฎหมายหามการรวมตัวกัน ในป ค.ศ. 1864 (La loi de 1864) และ
ออกกฎหมายยอมรับการรวมตัวกันของลูกจางในป ค.ศ. 1884  ซ่ึงเรียกวา  กฎหมายวาลเดค – รุซโซ 
(La loi fondamentale du 21 mars 1884 dite Loi Waldeck – Rousseau)48  ไมเพียงแต 2 ประเทศ    
อุตสาหกรรมนี้เทานั้น แตประเทศอุตสาหกรรมตางๆ ในยุโรปหรืออเมริกา ตางก็ใหการยอมรับ  
และรับรองความชอบดวยกฎหมายของการรวมตวักนัของลกูจางเปนสหภาพแรงงานในเวลาตอๆ มา
รวมทั้งประเทศในแถบเอเชียก็ไดยอมรับเอาแนวทางดังกลาวมาบัญญัติเปนกฎหมายใชบังคับ       
ทัง้ในกฎหมายรัฐธรรมนญูซึง่เปนกฎหมายสูงสุด และกฎหมายในลํ าดับรอง ดังตอไปนี้

                                                       
48 เกษมสันต วิลาวรรณ. (2533). การบริหารแรงงานสัมพันธ. หนา 27.
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ก. รัฐธรรมนญูของตางประเทศ
รัฐธรรมนูญถือวาเปนกฎหมายสูงสุด อยูในลํ าดับสูงสุดเหนือกวา

กฎหมายทัง้ปวง ดงันัน้ในเรือ่งใดทีม่คีวามส ําคญัมาก กม็กัจะถกูก ําหนดไวในรฐัธรรมนญู เปนตนวา
สถาบนักษตัริย รูปแบบของรฐั รัฐสภา ศาล คณะรฐับาล การตรวจสอบการใชอํ านาจรฐั แนวนโยบาย
พืน้ฐานแหงรัฐ ตลอดจนหลักสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

สิทธเิสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรอง เปนสิทธิ
เสรภีาพขัน้มลูฐานทีม่คีวามส ําคญัอยางยิง่ส ําหรับคนงาน ซ่ึงสมควรไดรับการบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู
เพราะถือวาเปนกฎหมายสงูสดุของประเทศ ดงันัน้การบญัญตัสิิทธิเสรภีาพของคนงานดานการรวมตวั
และเจรจาตอรองไวในรฐัธรรมนญู จงึถือเปนหลักประกนัแกคนท ํางานทัง้หลายทกุประเภททกุระดบั
เพื่อเปนการปกปองผลประโยชนของตนเองในการใชสิทธิเจรจาตอรองกับนายจาง อันจะนํ ามา    
ซ่ึงความเทาเทยีมกนัในการเจรจาตอรอง ดงันัน้ประเทศทัง้หลายในโลก โดยเฉพาะประเทศทีป่กครอง
ในระบอบเสรปีระชาธปิไตย จงึมกัจะมบีทบญัญตัรัิบรองสทิธแิละเสรภีาพของคนงานไวในรฐัธรรมนญู
ดงัตัวอยางตอไปนี้

1. รัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส49

ในอารมัภบทของรฐัธรรมนญูแหงสาธารณรฐัฝร่ังเศส ค.ศ. 1958
ไดบัญญัติไววา “ประชาชนชาวฝรั่งเศสขอยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนและหลักอํ านาจอธิปไตย
เปนของชาตดิงัทีไ่ดบญัญตัไิวในปฏญิญาสทิธมินษุยชนและพลเมอืง เมือ่ป ค.ศ. 1789 ซ่ึงไดรับการยนืยนั
และขยายความโดยอารัมภบทของรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. 1946..” ซ่ึงคํ าปรารภของรัฐธรรมนูญ
ฝร่ังเศส ค.ศ. 1946 ไดรับรองไววา “บคุคลทกุคนสามารถเขารวมการจดัตัง้สหภาพแรงงานเพือ่ปกปอง
และคุมครองผลประโยชน หรือเขาเปนสมาชิกในองคกรสหภาพแรงงานนั้นๆ ไวอยางอิสระ”

2. รัฐธรรมนูญแหงประเทศญี่ปุน50

มาตรา 21 เสรีภาพในการชุมนุม การรวมกลุม รวมทั้งการพูด 
การพมิพ และส่ิงใดทั้งปวงซึ่งเปนการแสดงออกเปนสิ่งที่ไดรับการคุมครอง

มาตรา 28 สิทธิในการรวมกลุมของคนทํ างาน รวมทั้งสิทธิใน
การเจรจาเปนกลุมและสิ่งอ่ืนใดที่เปนการกระทํ าการเปนกลุม เปนสิ่งที่ไดรับการคุมครอง

                                                       
49 นันทวัฒน บรมานันท. (2549). คํ าแปลรัฐธรรมนูญแหงสาธรณรัฐฝร่ังเศส ค.ศ. 1958. หนา 18.
50 สมเกรียรติ วรปญญาอนันต. (2550). รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุน. หนา  8.
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3. ธรรมนูญเยอรมัน บัญญัติวา51

มาตรา 9
(1) ชนชาวเยอรมันมีสิทธิที่จะรวมกันเปนสมาคม และสโมสร
(2) หามมิใหตั้งสมาคมที่มีวัตถุประสงค หรือกิจกรรมที่ขัดตอ

กฎหมายอาญา หรือมุงเปนปฏิปกษตอระบบรัฐธรรมนูญ
(3) สิทธิของบุคคลที่จะรวมกันจัดตั้งสมาคม เพื่อพิทักษและ

ปรับปรงุสภาพการท ํางาน และสภาวะเศรษฐกจิยอมไดรับการคุมครอง ขอตกลงทีจ่ ํากดั หรือขดัขวาง
สิทธินีย้อมเปนโมฆะใชบงัคบัไมได มาตรการใดๆ เพือ่ใหมขีอตกลงดงักลาวยอมไมชอบดวยกฎหมาย

ข. บทบญัญตักิฎหมายตางประเทศเกีย่วกับสทิธิเสรภีาพดานการรวมตวั
และเจรจาตอรอง

1. ประเทศสิงคโปร52

การรวมตวัของคนงานในการจดัตัง้สหภาพแรงงานของประเทศ
สิงคโปร กฎหมายแรงงานสมัพนัธ (Industrial Relations Act) ป ค.ศ. 1968 ไดก ําหนดใหการจดัตัง้
สหภาพแรงงานในประเทศสงิคโปรสามารถจะกระท ําไดโดยจะตองมลูีกจางซึง่มใิชลูกจางของรฐับาล
หรือรัฐวิสาหกิจจํ านวนไมนอยกวา 7 คน มีสิทธิยื่นคํ ารองขอจัดตั้งสหภาพแรงงาน โดยจะตองยื่น
คํ ารองพรอมดวยสํ าเนาขอบังคับของสหภาพแรงงาน ซ่ึงจะตองมีรายละเอียดที่สํ าคัญดังตอไปนี้

(1) ช่ือ อาชีพ  และที่อยูของผูยื่นคํ าขอ
(2) ช่ือ และที่ตั้งสํ านักงานใหญของสหภาพแรงงาน
(3) ตํ าแหนง ช่ือ อายุ ที่อยู และอาชีพของเจาหนาที่ของ       

สหภาพแรงงาน
สํ าหรับสมาชกิของสหภาพแรงงานนัน้ กฎหมายหามไมใหลูกจาง

ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากประธานาธิบดี
สิงคโปร

                                                       
51 เดชชาติ วงศโกมลเชษฐ. (2517). รัฐธรรมนูญนานาชาติ. หนา  48.
52 Trade Union Act (Singapore) 1940, Section 9, 10, 17, 18.
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เมื่อสหภาพแรงงานไดยื่นคํ าขอจดทะเบียนตอนายทะเบียน     
กไ็มแนวานายทะเบยีนจะอนญุาตหรอืไม ทัง้นีข้ึน้อยูกบัวาผูยืน่ไดปฏิบตัถูิกตองตามกฎหมายหรอืผูยืน่
ค ําขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติถูกตองตามกฎหมายหรอืไม ระเบียบขอบังคับของสหภาพแรงงานนั้น
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลหรือกฎหมายหรอืไม กลาวคือ นายทะเบียนมีอํ านาจที่จะควบคุม
และทํ าการสอบสวนหาขอมูลไดอยางเต็มที่ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคํ าสั่งไมอนุญาต ผูยื่นคํ าขอ     
มสิีทธอุิทธรณคํ าวินิจฉัยของนายทะเบียนตอรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานไดภายใน 30วัน นบัแตวันที่
ทราบคํ าสั่งไมรับจอทะเบียนนั้น และใหถือวาคํ าวินิจฉัยของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเปนที่สุด  
จะน ําไปฟองรองตอศาลอกีไมได ซ่ึงสหภาพแรงงานตองมวีตัถุประสงคอยางใดอยางหนึง่ ดงัตอไปนี้

(1) เพือ่ปรับปรุงความสัมพันธระหวางลูกจางกับนายจาง หรือ
ลูกจางกับลูกจาง

(2) เพือ่วางเงือ่นไขขอจ ํากดัเกีย่วกบัการด ําเนนิธุรกจิ หรือการคาใดๆ
(3) เพือ่เปนตัวแทนของลูกจางในขอพิพาทแรงงาน
(4) เพือ่สนบัสนนุหรือรวมตวักนั หรือใหความชวยเหลือทางการเงนิ

ในการนดัหยดุงานในการก ําหนดการจายเงนิผลประโยชนอ่ืนใหแกสมาชกิในระหวางการนดัหยดุงาน53

อีกทั้งจะตองจัดทํ าขอบังคับของสหภาพแรงงานไปพรอมกับ
คํ าขอดวย โดยขอบงัคับนั้นจะตองมีรายละเอียดซ่ึงประกอบดวยขอความที่สํ าคัญดังตอไปนี้

(1) ช่ือของสหภาพแรงงาน และสถานทีป่ระชุมของสถานประกอบการ
(2) วตัถุประสงคในการจดัตัง้สหภาพแรงงาน การใชเงนิ เงือ่นไข

ในการมีสิทธิรับเงิน ผลประโยชนจากสมาชิก วิธีการปรับ และคาปรับที่จะใชแกสมาชิก
(3) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของสหภาพแรงงาน
(4) การแตงตั้ง การเลือกตั้ง การถอดถอนผูบริหารและทรัสตี 

เลขานุการ เหรัญญิกและเจาหนาที่อ่ืนๆ ของสหภาพแรงงาน
(5) การเกบ็รกัษาและการลงทนุเกีย่วกบักองทนุของสหภาพแรงงาน  

การตัง้เจาหนาที่ที่จะรับผิดชอบกองทุนและการชํ าระบัญชี
(6) การตรวจสอบเอกสาร และชื่อสมาชิกภาพโดยบุคคลที่มี

ผลประโยชนในกองทุนของสหภาพแรงงาน
(7) วธีิการเลกิสหภาพแรงงานและการจดัการกองทนุ เมือ่มกีารเลกิ

สหภาพแรงงาน

                                                       
53 Trade Union Act (Singapore) 1940 amendment 8 of 1967, Section 2.
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(8) การดํ าเนินการในการเลือกตั้งเจาหนาที่สหภาพแรงงาน  
การแกไขเพิม่เตมิขอบงัคบั การนดัหยดุงาน การเลกิสหภาพแรงงานและเรือ่งอืน่ๆ ทีก่ระทบกระเทอืน
ตอสมาชิกสหภาพแรงงานโดยสวนรวม ทั้งนี้โดยวิธีการลับ54

สวนการจดทะเบียนสภาพแรงงานนั้น กฎหมายบังคับใหตอง
จดทะเบียนตอนายทะเบียนโดยจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบขอบังคับ และวัตถุประสงค   
จะตองไมขัดตอกฎหมาย ซ่ึงนายทะเบียนจะเปนผูพิจารณาวาสมควรจะรับจดทะเบียนใหหรือไม 
และถาหากวามวีตัถุประสงคขอหนึง่ขอใดขดัตอกฎหมาย กใ็หถือวาการจดทะเบยีนนัน้มผีลเปนโมฆะ
ทั้งหมด ในกรณีที่สหภาพแรงงานใดถูกนายทะเบียนปฏิเสธไมรับจดทะเบียนให สามารถใชสิทธิ
อุทธรณค ําสั่งไมรับจดทะเบียนนั้นไดภายในเวลา 30 วัน นับแตวันที่ทราบคํ าส่ังไมรับจดทะเบียน

สํ าหรับการยื่นขอเรียกรองในการเจรจาตอรองเพื่อทํ าขอตกลง  
(Collective agreement) สามารถกระทํ าได ก็ตอเมื่อสหภาพแรงงานที่ยื่นขอเรียกรองนั้นไดรับ     
การรับรองแลวเทานั้น (Recognition) แตสหภาพแรงงานจะยื่นขอเรียกรองที่เกี่ยวกับอํ านาจ        
ของฝายจดัการหรอืฝายบรหิารและลกูจางประเภททีไ่มมสิีทธิเปนสมาชกิสหภาพแรงงานตามทีก่ ําหนด
ไวในขอบังคับมาเปนเรื่องสํ าหรับเจรจาตอรองไมได คือ

- การจาง การเลกิจาง การเลือ่นขัน้หรอืต ําแหนง และการโยกยาย
คนงานตามความจํ าเปนและเหมาะสมของาน

- การกํ าหนดหนาที่การงาน การจัดสรรงานใหลูกจางทํ า หรือ
การกํ าหนดงานอยางใดอยางหนึ่งใหลูกจางคนหนึ่งทํ า

การรวมเจรจาตอรองในประเทศสิงคโปรจะกระทํ าไดก็ตอเมื่อ 
สหภาพแรงงานที่ยื่นขอเรียกรองนั้นไดรับการรับรองจากนายจางแลวเทานั้น และนายจางอาจแจง
ตอบรับขอเรียกรองไปยังสหภาพแรงงาน แตถานายจางไมตอบรับขอเรียกรองของสหภาพแรงงาน
ภายในระยะเวลา 7 วัน นับแตวันที่ไดรับขอเรียกรองจากสหภาพแรงงาน อาจแจงใหผูตรวจการ 
(Commissioner) ผูตรวจการจะดํ าเนินการปรึกษาหารือหรือมีคํ าสั่งใหพนักงานประนอมขอพิพาท
แรงงานไปเจรจาชักชวนใหนายจางมารวมเจรจาตอรองงกับสหภาพแรงงานเพื่อหาทางออกมิใหเกิด
ขอพพิาททางแรงงานเกดิขึน้ แตถาหากวานายจางปฏเิสธทีจ่ะรวมเจรจาตอรอง ผูตรวจการจะรายงาน
ไปยังรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและนายทะเบียนทราบ วาไดเกิดมีขอพิพาทแรงงานระหวาง      

                                                       
54 Trade Union Act (Singapore) 1940, Section 7.
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นายจางกับสหภาพแรงงานเกิดขึ้นเพื่อที่จะไดดํ าเนินการตอไป เวนแตรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน 
จะสั่งเปนอยางอื่น55

ในกรณีที่สหภาพแรงงานไดแจงขอเรียกรองไปยังนายจางครบ  
14 วนั แตไมสามารถทีจ่ะเจรจาในการท ําขอตกลงรวมกนัได (Collective agreement) สหภาพแรงงาน
จะตองด ําเนินการแจงไปยังผูตรวจการทราบ เพื่อที่จะไดดํ าเนินการปรึกษาหารือมีคํ าส่ังใหพนักงาน
ประนอมขอพพิาทเจรจากบันายจางเพือ่ชวยเหลือใหสหภาพแรงงานกบันายจางสามารถบรรลขุอตกลงได
โดยวธีิการเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงาน แตถาผูตรวจการเห็นวาการเจรจาไมสามารถที่จะบรรลุ
ผลสํ าเรจ็ไดหรือเมื่อปรึกษากับนายจางแลวเพื่อใหคูกรณีทํ าขอตกลงรวมกันครบกํ าหนด 7 วันแลว 
แตยังไมสามารถตกลงกันได ใหผูตรวจแรงงานแจงใหรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานทราบวา ไดมี    
ขอพิพาทแรงงานเกิดขึ้นแลวเพื่อที่จะดํ าเนินการตอไป เวนแตรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานจะสั่ง   
เปนอยางอื่น56

2. ประเทศฟลิปปนส57

การรวมตัวของคนงานในการจัดตั้งสหภาพแรงงานของคนงาน
ในประเทศฟลิปปนส กฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศฟลิปปนสใหการรับรองสิทธิของบุคคล
ทกุคนซึ่งทํ างานในพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่จะกอตั้ง เขารวม หรือชวยเหลือ
องคกรของฝายลูกจางเพื่อวัตถุประสงคในการเจรจาตอรอง แตองคกรของฝายลูกจางดังกลาวจะตอง
จดทะเบยีนเปนสหภาพแรงงาน ซ่ึงเมือ่จดทะเบยีนแลวจะมฐีานะเปนนติบิคุคล และถือวาเปนสหภาพ
แรงงานทีถู่กตองตามกฎหมายมีสิทธิในการแจงขอเรียกรองและเจรจาตอรองกับนายจางโดยกํ าหนด
ใหสหภาพแรงงานตองมวีตัถุประสงคเพือ่การรวมในการเจรจาตอรอง หรือท ําความตกลงกบันายจาง
เกีย่วกบัขอกํ าหนด และเงื่อนไขของการจางงาน

กฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศฟลิปปนส มิไดกํ าหนด
ใหตองมกีารก ําหนดขอบงัคบัวาจะตองมขีอความอยางไร แตกฎหมายไดไปก ําหนดในเรือ่งของสทิธิ
และหนาที่หรือเงื่อนไขในการเขามาเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานแทน โดยมีขอกํ าหนดที่เนน 
ไปในเรื่องการหามมิใหสหภาพแรงงานรับบุคคลซึ่งรูอยูแลววาเปนภัยตอประเทศ (Subversive 
organization) เขามาเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน สํ าหรับสหภาพแรงงานของประเทศฟลิปปนส

                                                       
55 Trade Union Act (Singapore) 1940, Section 17.
56 Ibid. Section 20,21.
57 Labour Code of the Philippines1974, Article 212.
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ทีจ่ะมสิีทธิในการแจงขอเรียกรองและเจรจาตอรองกับนายจางไดจะตองเปนสหภาพแรงงานที่ไดรับ
การจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายแลวเทานั้นจึงจะสามารถยื่นขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง 
กฎหมายไดกํ าหนดใหสหภาพแรงงานที่จะขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน จะตองยื่นคํ าจดทะเบียน
ตอสํ านักงานแรงงานสัมพันธ (The Bureau Labour Relations) ซ่ึงจะตองมีรายละเอียดดังนี้

(1) การช ําระคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนเปนเงิน 50 เปโซ
(2) ช่ือ ที่อยูของเจาหนาที่ของสหภาพแรงงาน (Officers) ที่ตั้ง

สํ านักงานใหญของสหภาพแรงงานและรายงานการประชุม
(3) รายชื่อสมาชิกทั้งหมดซึ่งอยางนอยรอยละ 50 ของลูกจาง

ในหนวยรวมเจรจาตอรอง (Bargaining unit) จะตองเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานที่จะยื่นขอ    
จดทะเบียนนั้น

(4) สหภาพแรงงานใดที่ยื่นคํ าขอไดดํ าเนินกิจการมาเปนเวลา
ไมนอยกวา 1 ป ตองยื่นสํ าเนาแสดงฐานะ ทางการเงินประจํ าปของสหภาพแรงงานดวย

(5) ใหแสดงสํ าเนาระเบียบ และขอบังคับของสหภาพแรงงาน
ที่จะยื่นคํ าขอจดทะเบียนจํ านวน 4 ฉบับ พรอมทั้งรายงานการประชุมที่ไดรับการรับรองหรือ        
ใหสัตยาบันแลว

เมื่อไดมีการยื่นคํ าขอจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานแลว   
ใหทํ าการพิจารณาคํ าขอจัดตั้งภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดยื่นคํ าขอ ในกรณีที่ไมอนุญาตให     
จดทะเบียน ผูยื่นคํ าขอมีสิทธิที่จะอุทธรณคํ าส่ังไมรับจดทะเบียนไดภายใน 10 วัน นับแตวันที่       
ไดทราบคํ าส่ังไมอนุญาตใหจดทะเบียน

สํ าหรับการยื่นขอเรียกรองจะกระทํ าไดโดยสหภาพแรงงาน    
ทีไ่ดรับการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายซึ่งการจดทะเบียนดังกลาว จะตองมีลูกจางที่เปนสมาชิก
ไมนอยกวา  50 % ของลูกจางในหนวยรวมเจรจาตอรองแลวเทานั้น จึงจะมีสิทธิที่ยื่นขอเรียกรอง 
ตอนายจางได เพราะกฎหมายใหสิทธิในการกระทํ าการเปนตัวแทนสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค        
ในการรวมเจรจาตอรองกบันายจางไวโดยเฉพาะ ซ่ึงลูกจางโดยทัว่ไปไมมสิีทธใินการยืน่ขอเรียกรอง
แกนายจาง เวนแตจะมีสิทธิในการรองทุกข (Gnevance) ตอนายจางเทานั้น สหภาพแรงงานที่ไดรับ
เสยีงขางมากจากลกูจางในสถานประกอบการจะเปนสหภาพแรงงานเดยีวทีม่อํี านาจในการเจรจาตอรอง
กบันายจางแทนลูกจางในสถานประกอบการนั้น
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ประมวลกฎหมายแรงงานของฟลิปปนสไดบัญญัติขั้นตอน   
ในการเจรจาตอรองเพื่อทํ าขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไว ดังนี้

(1) เมื่อสหภาพแรงงานหรือนายจางประสงค จะตอรองเพื่อ
ทํ าขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ตองยื่นขอเรียกรองเปนหนังสือไปยังอีกฝายหนึ่ง อีกฝายหนึ่ง
ตองตอบไมชากวา 10 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงขอเรียกรอง

(2) ถามขีอแตกตางระหวางขอเรยีกรองกบัหนงัสือตอบ คูกรณี
ฝายใดฝายหนึ่งอาจขอใหมีการประชุมหารือ ซ่ึงตองกระทํ าไมชากวา 10 วัน นับแตวันที่ไดรับคํ าขอ

(3) ถามีขาพิพาทที่ตกลงกันไมได กรมแรงงานสัมพันธ        
จะเขาทํ าการไกลเกลี่ยตามคํ าขอของคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง หรือทั้งสองฝายหรือกรมแรงงาน
สัมพันธนัดหมายโดยพรอมเพรียง

(4) ในระหวางที่มีการไกลเกลี่ยโดยกรมแรงงานสัมพันธ   
หามมิใหคูกรณีกระทํ าการใดๆ ซ่ึงจะเปนการทํ าลายหรือขัดขวางการระงับขอพิพาทที่ไดตกลงกัน
ไวแลว

(5) ถาไมมีการตกลงกันโดยฉันทมิตรภายหลังที่ไดพยายาม
ทกุวธีิทางในการไกลเกลีย่แลว กรมแรงงานสมัพนัธอาจแจงขอพพิาทแรงงานไปยงัผูช้ีขาดขอพพิาท
แรงงาน (Labour Attires) เพือ่บงัคับชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน ผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงานตองวินิจฉัย
ภายใน 45 วัน นับแตวันสืบพยานครั้งแรก58

3. ประเทศญี่ปุน59

การรวมตัวของคนงานในประเทศญี่ปุ น กฎหมายแรงงาน     
ไดบัญญัติใหคนงานสามารถรวมตัวกันไดในรูปแบบสหภาพแรงงานซึ่งมีลักษณะพิเศษแตกตาง
จากสหภาพแรงงานอืน่ๆ คอื สหภาพแรงงานในญีปุ่นเกอืบทัง้หมดเปนสหภาพแรงงานเฉพาะในกจิการ
แตละกิจการมีนอยที่เปนสหภาพแรงงานตามประเภทอุตสาหกรรม เชน ในยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา 
ดงันัน้ สหภาพแรงงานโดยทั่วไปของญี่ปุนยังจัดไมไดวาอยูในฐานะสมดุลกับนายจางในการตอรอง
เกีย่วกบัสภาพการจางหรือการท ํางาน อยางไรกต็าม โดยสาเหตทุีก่ารจางแรงงานนัน้เปนการจางแรงงาน
ถาวรและตลอดชีวิตของลูกจางเปนสวนมาก ลูกจางเองก็รูสึกวาเปนการยากที่ออกจากงานและ     
ไปหางานใหม สหภาพแรงงานจงึไมประสงคทีเ่รียกรองมากจนเกนิไปจนขนาดตองมกีารนดัหยดุงาน

                                                       
58 Labour Code of the Philippines 1974, Section 234-236, 242, 243.
59 Trade Union Law (Japan) 1949, Article 2.
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หรือกอความเสียหายตอบริษัทมากเกินไป ขอเรียกรองของสหภาพแรงงานจึงมีขอบเขตจํ ากัดและ
ไมถึงกับบริษัทจะปฏิบัติไมได

1) การรวมตัวของคนงานในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
กฎหมายแรงงานในประเทศญี่ปุ น ไดกํ าหนดหามมิให  

สหภาพแรงงานรับบุคคลซึ่งเปนลูกจางชั้นผูบังคับบัญชาที่มีอํ านาจโดยตรงในการจาง การเลิกจาง 
การเลือ่นตํ าแหนง หรือการโยกยาย หรือเปนลูกจางชั้นผูบังคับบัญชาที่ไดลวงรูถึงความลับเกี่ยวกับ
นโยบาย และแผนการทางดานแรงงานสัมพันธของนายจางเขาเปนสมาชิกของสภาพแรงงาน เพื่อ
เปนการปองกันการเขามาแทรกแซงจากฝายนายจาง แตอยางไรก็ตาม การจัดตั้งสหภาพแรงงาน   
ในประเทศญี่ปุนก็ยังสามารถจัดตั้งไดโดยงายโดยกฎหมายกํ าหนดใหลูกจางตั้งแต2คนขึ้นไป ซ่ึงมี
นายจางคนเดียวกัน (House Union) หรือ ลูกจางซึ่งทํ างานอยูในกิจการประเภทเดียวกัน (Industrial 
Union) สามารถรวมตวักนักอตัง้สหภาพแรงงานไดโดยมจิ ําเปนตองจดทะเบยีน เพราะสหภาพแรงงาน
หมายถึงองคการของลูกจางที่ไดมีการจัดตั้งขึ้นอยางอิสระ หากแตการไมจดทะเบียนทํ าใหสหภาพ
แรงงานไมไดรับประโยชนหรือคุมครองตามกฎหมาย อาทิเชน อาจถูกนายจางปฏิเสธที่จะรวม     
ในการเจรจาตอรองหรือเขาไปแทรกแซงการดํ าเนินงานของสหภาพแรงงาน หรืออาจถูกนายจาง
เรยีกรองคาเสียหายอันเนื่องมาจากการนัดหยุดงาน60 เปนตน แตถึงอยางไรก็ตาม สหภาพแรงงาน
ของประเทศญีปุ่นก็ยังนิยมที่จะจดทะเบียนเพื่อจะไดมีฐานะเปนนิติบุคคล และไดรับความคุมครอง
ตามที่กฎหมายกํ าหนด ซ่ึงตามกฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปุนไดกํ าหนดใหสหภาพแรงงาน    
จะตองมีวัตถุประสงคเพื่อการคงไว หรือรักษาไว และปรับปรุงแกไขสภาพการทํ างานตลอดจน  
เพือ่ยกฐานะทางเศรษฐกิจของลูกจาง61 และไดกํ าหนดใหสหภาพแรงงานที่จะขอจดทะเบียนจะตอง
จัดทํ าขอบังคับ โดยผูจะขอจัดตั้งสหภาพแรงงานตองยื่นคํ าขอโดยนํ ารางธรรมนูญหรือขอบังคับ
เชนเดยีวกบัสภาพแรงงานในประเทศไทยไปยืน่ตอคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ (Labour Relation
Commission) โดยจะตองยืน่ค ําขอจดัตัง้สหภาพแรงงานไปพรอมกนั โดยขอบงัคบัประกอบดวยขอความ
ดังนี้

(1) ช่ือของสหภาพแรงงาน
(2) ทีต่ั้งสํ านักงานใหญ

                                                       
60 Trade Union Law (Japan) 1949, Article 7, 8.
61 Trade Union low (Japan) 1949 amendment 39 of 2 May 1978, Article 2.
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(3) สมาชกิของสหภาพแรงงานทีม่ใิชระดบัสหพนัธแรงงาน
ใหมสิีทธเิขาไปมสีวนรวมในกจิกรรมของสหภาพแรงงานทกุประเภท และมสิีทธิทีจ่ะไดรับการปฏบิตัิ
อยางเทาเทียมกัน

(4) หามมิใหกีดกันบุคคลหนึ่งบุคคลใด เปนสมาชิก      
สหภาพแรงงานเพราะเหตุเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สถานะทางสังคม หรือตนตระกูล

(5) ใหเจาหนาทีส่หภาพแรงงานไดเลือกโดยตรงจากสมาชกิ
ดวยวิธีการลงคะแนนตามลํ าดับ

(6)  ใหจัดประชุมใหญสามัญอยางนอยปละ 1 คร้ัง
(7) ใหเปดประกาศโดยเปดเผยใหสมาชิกทราบอยางนอย

ปละ 1 คร้ัง เพื่อแสดงถึงรายงานทางการเงิน ที่มาของรายรับรายจาย ช่ือของผูอุทิศให ตลอดจน
สถานะทางการเงินในปจจุบัน พรอมใหมีหนังสือรับรองความถูกตองจากผูสอบบัญชีที่ไดรับแตงตั้ง
จากสมาชิก

(8) หามมิใหนัดหยุดงาน เวนแตสมาชิกเสียงขางมาก  
หรือตวัแทนลงคะแนนลับที่ความเห็นชอบโดยตรงในการนัดหยุดงาน

(9) หามมิใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ เวนแตจะไดรับเสียง
ขางมากจากสมาชิก หรือตัวแทนดวยวิธีการลงคะแนนลับ62

2) การยื่นขอเรียกรองและรวมเจรจาตอรอง
การยื่นขอเรียกรองเพื่อกํ าหนดหรือเปลี่ยนแปลงขอตกลง

เกีย่วกบัสภาพการจางจะกระท ําไดกแ็ตโดยสหภาพแรงงานเทานัน้ เพราะเปนทีย่อมรับจากฝายนายจาง
และทีสํ่ าคัญสหภาพแรงงานในประเทศญี่ปุนมีลักษณะเปนแบบ Union shop หรือ Close shop ซ่ึงมี
ขอตกลงระหวางนายจาง และสหภาพแรงงานวาจะไมวาจางผูทีไ่มไดเปนสมาชกิของสหภาพแรงงาน
เขาทํ างานในกิจการของนายจาง

ดงันัน้ การยืน่ขอเรียกรองจงึตองกระท ําโดยสหภาพแรงงาน
เทานัน้ ซ่ึงมลัีกษณะแตกตางจากประเทศไทยซึง่ลูกจางในสถานประกอบกจิการทีม่รีายช่ือลายมอืช่ือ
ของลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองสามารถยื่นขอเรียกรองไมนอยกวารอยละสิบหาของจํ านวน
ลูกจางทั้งหมดตอนายจางไดโดยไมตองผานสหภาพแรงงานหรือยื่นขอเรียกรองผานทางสหภาพ
แรงงาน

                                                       
62 Trade Union low (Japan) 1949 amendment 39 of 2 May 1978, Article 5.
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การยื่นขอเรียกรองในสหภาพแรงงานของไทยกฎหมาย
ไดกํ าหนดวาจะตองมีจํ านวนลูกจางที่เปนสมาชิกไมนอยกวารอยละยี่สิบของลูกจางทั้งหมด ซ่ึงใน
กฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปุนไมมีการกํ าหนดวาจะตองมีลูกจางที่เปนสมาชิกจํ านวนเทาใด   
จงึจะมีสิทธิยื่นขอเรียกรองได

นอกจากนั้น ยังมีขอแตกตางอีกหลายประการ กลาวคือ 
นายจางสามารถที่จะเลือกเจรจากับขอเรียกรองของสหภาพแรงงานก็ได หรือเจรจากับขอเรียกรอง
ทกุฉบบักไ็ด ซ่ึงขอตกลงรวม (Collective agreement) จะมผีลผูกพนัเฉพาะสหภาพแรงงานทีน่ายจาง
รวมเจรจาตอรองดวยเทานั้น

สหภาพแรงงานในประเทศญี่ปุน การเรียกรองคาจางและ
การเปลีย่นแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง มักจะกระทํ าในระดับสถานประกอบการ กลาวคือ 
จะเปนการเจรจาตอรองระหวางสหภาพแรงงานกับนายจางโดยตรง ซ่ึงมักจะมีการเจรจาตอรองกัน
ในเดอืนมีนาคม หรือเดือนเมษายน ซ่ึงเรียกวา “Spring Labour Offensive” หรือ “Shunto” เปนภาษา
ญีปุ่น ซ่ึงถือวาเปนชวงฤดทูีจ่ะมกีารเจรจาตอรองเรยีกรองคาจาง ในการเจราจาตอรองเมือ่กจิการหนึง่
สามารถที่จะเพิ่มคาจางไดก็จะมีผลใหกิจการอื่นๆไดรับคาจางเพิ่มขึ้นตาม สหพันธแรงงานจะทํ า
การวิเคราะหรายไดและสภาพทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมแตละประเภท และทํ าขอเสนอแนะ
ใหสหภาพแรงงานเพื่อที่จะไดถือตามมาตรฐานนั้นเรียกรองคาจางจากนายจางเพิ่มขึ้น อยางไรก็ดี 
จะไมมีการเรียกรองมากเกินกวาที่นายจางจะตอบสนองไมได เพราะการเจรจาตอรองนั้นเปนเรื่อง
ภายในระหวางสหภาพแรงงานกับนายจาง จึงยอมจะหาทางที่จะตกลงกันดวยดีเสมอ โดยมิให
กระทบกระเทือนตอการทํ างานรวมกันระหวางนายจางกับลูกจาง

การเจรจาตอรองระหวางสหภาพแรงงานกับนายจาง
กฎหมายมไิดกํ าหนดขั้นตอนหรือวิธีการในการเจรจาตอรองไว การเจรจาตอรองสามารถจะกระทํ า
ในรูปแบบใดก็ได ขึ้นอยูกับความพอใจของทั้งสองฝายวา จะเจรจากันไดประสบความสํ าเร็จ       
เร็ว หรือชาเพียงไร

การระงบัขอพพิาทในกรณปีกต ิจะกระท ําโดยการประนปีระนอม
ขอพพิาทแรงงานโดยผูประนอมขอพิพาท ซ่ึงประธานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธจังหวัด หรือ
ประธานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธแหงชาติแตงตั้งเมื่อมีคํ ารองขอจากคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง 
หรือทัง้สองฝาย หรือโดยประธานคณะกรรมการดังกลาวจะเห็นสมควร ผูประนอมขอพิพาทจะตอง
พยายามตดิตอคูพพิาทมาท ําความเขาใจเพือ่ใหเปนไปตามความตองการของทัง้สองฝาย และชวยเหลือ
เพือ่ใหยตุขิอพพิาท แตในกรณทีีผู่ประนอมขอพพิาทเหน็วาไมมทีางใดทีจ่ะชวยใหยตุกินัได ผูประนอม
ขอพพิาทจะตองถอนตวั และรายงานขอเทจ็จรงิทีสํ่ าคญัเหลานัน้ใหคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธทราบ
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ถาคูกรณีทั้งสองฝายหรือคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งมีขอเรียกรองมายังคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
ใหมีการไกลเกลี่ย หรือเมื่อเปนกรณีเกี่ยวกับสวัสดิภาพทั่วไปของประชาชนตามคํ ารองของคูกรณี
ฝายใดฝายหนึ่ง หรือเมื่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเห็นสมควร หรือตามคํ ารองของรัฐมนตรี  
วาการกระทรวงแรงงานหรือผูบริหารทองถ่ิน คณะกรรมการแรงงานสัมพันธก็จะทํ าการไกลเกลี่ย
เปนขัน้ตอนเปนขัน้ตอนตอไป การไกลเกล่ียจะกระท ําตอหนาคูกรณโีดยพจิารณาขอเทจ็จรงิตางๆ แลว
คณะกรรมการไกลเกลีย่ขอพิพาทจะเสนอขอยุติใหแกคูกรณีและแนะนํ าใหยอมรับตามนั้นโดยเสนอ
ขอยตุนิี ้จะมกีารพมิพเผยแพรและอาจโฆษณาทางหนงัสอืพมิพหรือวทิยไุดดวย ในกรณเีกีย่วกบักจิการ
อันเปนสวสัดภิาพทัว่ไปของประชาชน ซ่ึงไดแก กจิการอนัเปนกจิการทีเ่ปนสิง่ส ําคญัตอชีวติประจ ําวนั
ของประชาชน เชน กจิการขนสง กจิการไปรษณยีโทรเลข และโทรศพัท กจิการประปา กาซและไฟฟา
กิจการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข และกิจการอื่นที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศกํ าหนด       
โดยความยนิยอมของรฐัสภา คณะกรรมการไกลเกล่ียจะตองกระท ําการไกลเกล่ียใหเปนทีย่ตุโิดยเรว็
เปนพเิศษ การไกลเกลี่ยนี้ยังมีผลเชนเดียวกับคํ าชี้ขาดโดยคณะอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากขอตกลง
เกีย่วกบัสภาพการจางไดระบโุดยตรงวาใหคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธเปนผูวนิจิฉยั การพจิารณา
วนิจิฉยัโดยคณะอนุญาโตตุลาการนี้กระทํ าโดยคณะกรรมการจํ านวน3คน ซ่ึงคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธเปนผูแตงตั้ง และมีผลเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการวาจางที่คูกรณีจะตองปฏิบัติตาม 
อยางไรก็ตาม วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ กรณีการประนอมขอพิพาทแรงงาน การไกลเกลี่ยหรือ    
การพิจารณาวินิจฉัยโดยคณะอนุญาโตตุลาการนี้ไมเปนขอจํ ากัดตอการที่คู กรณีจะยุติขอพิพาท   
เปนประการอื่นตามที่จะตกลงกัน หรือตามกระบวนการที่ระบุไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง

การระงบัขอพพิาทแรงงานในกรณฉีกุเฉนิจะกระท ําในกรณี
ทีน่ายกรัฐมนตรีเห็นวา ขอพพิาทแรงงานนั้นเกี่ยวของกับสวสัดิการทั่วไปของประชาชน หรือมีผล
ลุกลามใหญโตหรือเกี่ยวกับกิจการอันมีลักษณะพิเศษ ซ่ึงการหยุดนิ่งของกิจการนั้นเปนอันตราย     
ตอเศรษฐกจิของชาตหิรือชีวติประจ ําวนัของประชาชน และนายกรฐัมนตรจีะขอความเหน็เปนการลวงหนา
ไปยังคณะกรรมการแรงงานแหงชาติแลวมีคํ าสั่งตามที่เห็นสมควร เมื่อคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธแหงชาติไดรับคํ าส่ังจากนายกรัฐมนตรี ก็ตองพยายามอยางที่สุดในอันที่จะจัดใหมีการยุติ
ขอพิพาทนั้นโดยการประนีประนอมไกลเกลี่ยวินิจฉัยโดยอนุญาโตตุลาการเขาสอบสวนแลว
โฆษณาขอเทจ็จรงิใหทราบเปนการทัว่ไปและเสนอแนะใหมกีารใชมาตรการทีจ่ ําเปนเพือ่ระงบัขอพพิาท
ในกรณนีีถื้อวาคณะกรรมการแรงงานแหงชาติจะตองวินิจฉัยคดีนี้เปนพิเศษกอนคดีอ่ืนๆ ในกรณีที่
นายกรฐัมนตรีไดมีคํ าส่ังใหมีการวินิจฉัยโดยฉุกเฉนินี ้ คูกรณีจะกระทํ าการนัดหยุดงานหรือปดงาน
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หรือดํ าเนินการใดเพื่อใหสํ าเร็จตามขอเรียกรองไมไดเปนเวลาอยางนอย 50 วัน นับแตวันที่       
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธแหงชาติวินิจฉัยช้ีขาด63

2.6.2.2 สิทธิเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรองตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ

สิทธิเสรีภาพในการรวมกันเปนสหภาพแรงงาน ไดเปนที่ยอมรับและ
รับรองในกฎหมายภายในของประเทศอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะประเทศที่ไดใช และไดรับ
ประโยชนจากเสรีภาพดังกลาวมากอน ไดพยายามผลักดันใหมีการยอมรับและรับรองสิทธิเสรีภาพ
ในการรวมกนัเปนสหภาพแรงงานในประเทศตางๆ ในระหวางประเทศ ซ่ึงยังมิไดมีการรับรองสิทธิ
เสรีภาพดังกลาว หรือมีการรับรองแลวแตยังมิไดมีมาตรฐานที่เพียงพอ โดยจัดทํ าเปนความตกลง
ระหวางประเทศ ระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศในรูปของอนุสัญญา (Convention) ปฏิญญา 
(Declaration) หรือกตกิา (Pact or Covenant) ดงัเชน อนสัุญญาฉบบัที ่87 วาดวยเสรภีาพในการสมาคม
และการคุมครองสทิธใินการรวมตวักนั ค.ศ. 1948 (Convention Concerning Freedom of Association  
and Protection of the right to organise) และอนสัุญญาฉบบัที ่98 วาดวย การน ําเอาสทิธใินการรวมตวักนั
เปนองคกรและสิทธิในการเจรจาตอรองไปปฏิบัติ ค.ศ. 1949 (Convention Concerning the 
application of the principles of the right to organise and to bargain collectively) ซ่ึงเปนความตกลง
ระหวางประเทศตางๆ กบัองคการแรงงานระหวางประเทศ  หรือปฏิญญาสากลวาดวยสิทธมินุษยชน
ค.ศ. 1948 (Universal Declaration of human rights) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและ
สิทธทิางการเมอืง ค.ศ. 1966 และกตกิาระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม
ซ่ึงเปนความตกลงระหวางประเทศตางๆ กบัองคการสหประชาชาต ิ ความตกลงดงักลาวไมวาจะจดัท ํา
ในรปูแบบใด ไดมีการกํ าหนดกฎเกณฑอันเปนที่รับรองโดยชัดแจง เพื่อใหรัฐตางๆ ที่เปนสมาชิก
น ําไปปฏบิตัอิยางเดียวกัน ความตกลงดังกลาวจึงมีลักษณะเปนกฎหมายระหวางประเทศ

                                                       
63 Trade Union low (Japan) 1949 amendment 39 of 2 May 1978, Article 14, 15.
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ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธมินุษยชน และกตกิาระหวางประเทศทัง้สองฉบบั
มีวัตถุประสงคหลักมุงที่จะใหความคุมครองเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน จึงมีการรับรองสิทธิเสรีภาพ  
ในการรวมตัวกันของคนงานสอดแทรกอยูเพียงบางสวน โดยกํ าหนดใหการรับรองสิทธิที่จะกอตั้ง
และเขารวมกบัสหภาพแรงงานเพือ่คุมครองหรอืปกปองผลประโยชนของตน64 แตสํ าหรับอนสัุญญา
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 เปนเรื่องที่เกี่ยวกับเสรีภาพ           
ในการรวมตัวกันของคนงานโดยตรง มีการกํ าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสิทธิในการจัดตั้งองคการ
ของคนงาน การก ําหนดสทิธแิละหลกัประกนัขององคการสหภาพแรงงาน สิทธทิีจ่ะไดรับความคุมครอง
จากการเลือกปฏิบัติเนื่องมาจากความเกี่ยวของกับสหภาพแรงงาน การสงเสริมการเจรจาตอรอง    
จงึอาจกลาวไดวา อนสัุญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศดงักลาว มสีวนสํ าคญัในการก ําหนด
หลักเกณฑ และเงือ่นไขในการใชสิทธิเสรภีาพในการรวมกนัเปนสหภาพแรงงาน เพือ่ใหประเทศตางๆ
ทีเ่ปนสมาชกิน ําไปปฏบิตัโิดยการก ําหนดมาตรการตางๆ หรือการออกกฎหมายภายในใหสอดคลอง
กบัหลักเกณฑและเงื่อนไขดังกลาว

2.6.2.3 สทิธิเสรภีาพของคนงานดานการรวมตวัและเจรจาตอรองตามกฎหมายไทย
จากการศกึษาววิฒันาการทางดานกฎหมายแรงงานของไทย อาจกลาวไดวา

การใหความคุมครองแรงงาน และการยอมรบัสทิธิเสรภีาพในการรวมตวัของคนงานปรากฏขึน้อยางชดัเจน
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และในตอนปลายของพุทธศตวรรษที่ 24         
โดยการรับรองสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันของคนงานในรูปของสมาคมไวในรัฐธรรมนูญ  และ
การตราพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 ซ่ึงเปนกฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานแกลูกจาง  
และเปนกฎหมายที่กํ าหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรวมกันเปนสหภาพแรงงานของลูกจาง  
แมวาในสมยัการปกครองในระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย โดยเฉพาะในตอนตนของกรงุรัตนโกสนิทร
ตลอดมาจนถึงกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความสัมพันธในลักษณะของการจางงานระหวาง
นายจางกับลูกจางจะปรากฏเดนชัดขึ้นแลวก็ตาม แตเนื่องจากผูใชแรงงานในชวงเวลาดังกลาว   
สวนมากเปนคนจีนซึ่งอพยพเขามาอยูในเมืองไทย ผูใชแรงงานที่เปนคนไทยมีจํ านวนนอย เพราะ
คนไทยสวนใหญยังคงมีความผูกพันอยูกับเจาขุนมูลนายในระบบศักดินาอยูในสถานะไพรและทาส  
                                                       

64 1. Universal  Declaration  of  Human  Rights,  Article 23 <4>  Everyone  has  the  right  to  form
and  to  join  trade union  for  the  protection  of   his  interest.

    2. International  Covenant  on Civil and  Political  Rights,  Article 22<1>  Everyone  shall  have
the  right  to freedom association with others,  including  the  right to form and join trade unions for the
protection of his interests.
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แมเมื่อมีพระบรมราชโองการเกี่ยวกับการเลิกทาสในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
แลวก็ตาม แตไพรและทาสสวนหนึ่งก็ยังมีความผูกพันและอาศัยอยูกับเจาขุนมูลนายเชนเดิม และ
เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีพื้นฐานการผลิตทางดานการเกษตรกรรมที่เปนผลมาจาก
ระบบศกัดนิา ซ่ึงเปนระบบทีพ่ระมหากษตัริยทรงจดัแบงทีน่าใหแกพระบรมวงศานวุงศ และขาราชการ
ไปถอืครองดแูล โดยมชีาวนาผูเปนไพรรับชวงถือครองไปท ํานาและสงผลผลิตใหแกเจานาย ขาราชการ
ความผูกพันกับปจจัยการผลิตซึ่งเปนที่นาและการรักความเปนอิสระ จึงทํ าใหคนไทยสวนใหญ    
ยึดการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก65 สภาพการณดังกลาวมีผลตอรัฐบาลในสมัยตอๆ มา 
ในการออกกฎหมายเพื่อใหความคุมครองแรงงาน และการยอมรับสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกัน
ของลกูจาง กลาวคือ การที่มีลูกจางเปนคนจีนเปนจํ านวนมาก ทํ าใหรัฐบาลอาศัยเปนขออางในกรณี
ทีม่กีารเรยีกรองใหมีการออกกฎหมายคุมครองแรงงานใชบังคับวา รัฐบาลไมอยากออกกฎหมายมา
คุมครองแรงงานลูกจางซึ่งเปนคนจีน ผลที่เกิดขึ้นยอมกระทบตอลูกจางที่เปนคนไทย แมวามี
จ ํานวนนอยในสมัยนั้น แตที่เพิ่มมากขึ้นในชวงเวลาตอมา ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง
ไดรับการยอมรบัและบญัญตัไิวในกฎหมายเอกชนเปนครัง้แรก คอื ประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
วาดวยการจางแรงงาน ซ่ึงเปนการก ําหนดสทิธแิละหนาทีร่ะหวางเอกชนกบัเอกชนทีม่ฐีานะเทาเทยีมกนั
ตามหลักเสรีภาพในการทํ าสัญญา มิไดมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับคาจางหรือการกํ าหนดสภาพการจาง  
ซ่ึงเปนลักษณะของการคุมครองแรงงาน และรัฐบาลก็มิไดตรากฎหมายออกมาคุมครองแรงงาน     
ทีเ่ปนเชนนี้ก็เปนเพราะปญหาการกดขี่ขูดรีดแรงงาน และการเอารัดเอาเปรียบของนายจางตอลูกจาง
ยงัเกดิขึน้นอยมากในสังคมไทย และดวยเหตุผลที่ลูกจางสวนใหญเปนคนจีนดังกลาวมาแลวขางตน  
สวนการยอมรบัการวมตวักนัของลกูจาง อาจกลาวไดวาในสมยัสมบรูณาญาสทิธิราชยไดมกีารยอมรบั
การรวมตัวกันของลูกจาง โดยมีกฎหมายอนุญาตใหจดทะเบียนเปนสมาคม ซ่ึงลูกจางมีสิทธิที่จะ
รวมตัวกันจดทะเบียนเปนสมาคมของลูกจางได และในสมัยนั้นลูกจางไดมีการรวมตัวกันแลว      
แตวัตถุประสงคของการรวมตัวกันเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการใหบริการสวัสดิการและเพื่อชวยเหลือกัน
ระหวางสมาชิกดังเชนสมาคมคนงานรถราง66 ยังมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อจะคุมครองผลประโยชน
เกีย่วกบัสภาพการจางระหวางลกูจางกบันายจาง ซ่ึงเปนวตัถุประสงคหลักในการรวมตวักนัของลกูจาง
ในประเทศอุตสาหกรรมตางๆ การรับรองสิทธิเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคมตามรัฐธรรมนูญ  
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จะมีลักษณะของการตรวจสอบและควบคุม     
การดํ าเนินการของสมาคมตางๆ เนื่องจากคณะราษฎรอยูในสภาวะที่เกรงวาผูสูญเสียอํ านาจเดิม    

                                                       
65 เทียน อัชกุล. (2513). วิวัฒนาการบริหารแรงงานในประเทศไทย. หนา 41.
66 นิคม จันทรวิทูร. (2517). วิวัฒนาการของสมาคมลูกจางในแรงงานไทย. หนา 28.
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จะแยงชงิอ ํานาจคนื หรือมีการลมลางและแยงชงิอ ํานาจระหวางกนั ดงันัน้กฎหมายทีก่ ําหนดหลกัเกณฑ
และเงือ่นไขในการสมาคม จงึมลัีกษณะของการตรวจสอบและควบคมุมากกวาการใหเสรภีาพอยางเตม็ที่
ดงัจะเหน็ไดจากการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยสมาคม ในป พ.ศ. 2477 
โดยเพิม่เติมอํ านาจนายทะเบียนสมาคมในหลายประการ กลาวคือ

ประการแรก นายทะเบยีนสมาคมมอํี านาจไมรับจดทะเบยีนสมาคมในกรณี
ทีว่ตัถุประสงคหรือกิจการของสมาคมนาจะเปนภัยอันตรายตอสันติภาพของประชาชน หรืออาจจะ
กอใหเกิดความไมสงบในบานเมือง

ประการที่สอง ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวาสมาคมใดจะดํ าเนินการไมชอบ
ดวยกฎหมายหรือภัยอันตรายตอสันติภาพประชาชน นายทะเบียนสมาคมอาจสั่งใหสมาคมนั้น   
แจงวนัเวลาประชมุทกุคราว มาใหทราบลวงหนาไมนอยกวายีสิ่บสีช่ั่วโมง สมาคมใดมไิดปฏิบตัติาม
นายทะเบยีนสมาคมมีอํ านาจสั่งใหปดการประชุมสมาคมนั้นได แตครั้งหนึ่งไมเกินสามเดือน

ประการทีส่าม นายทะเบยีนสมาคมมอํี านาจคดัช่ือสมาคมออกจากทะเบยีน
ถาปรากฏวาวตัถุประสงค หรือภารกจิของสมาคมใดกลายเปนภยัอันตรายตอสันตภิาพของประชาชน
หรือนาจะกอใหเกิดความไมสงบในบานเมือง

การยอมรบัและรบัรองสทิธิเสรภีาพในการรวมกนัของคนงานเปนสหภาพ
แรงงานของไทย ไดมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนญูเกือบทุกฉบับ โดยรัฐธรรมนูญใหอํ านาจขององคกร
นติบิญัญตัอิอกกฎหมายก ําหนดหลกัเกณฑและเงือ่นไขในการใชสิทธิเสรภีาพนัน้ ดงันัน้ สิทธิเสรภีาพ
ดงักลาวจะมมีากนอยเพยีงใด หรืออาจถูกจ ํากดัภายใตสภาวการณเชนใด ยอมแสดงออกไดโดยบทบญัญตัิ
ของกฎหมายเหลานั้น ความเปนมาในการยอมรับและรับรองสิทธิเสรีภาพในการรวมกันของคนงาน
เปนสหภาพแรงงาน จงึพจิารณาไดจากบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญู และบทบญัญตัขิองกฎหมายทีก่ ําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใชสิทธิเสรีภาพ ดังจะไดกลาวตอไป

ก. การรับรองสิทธิเสรีภาพในการรวมกันของคนงานตามรัฐธรรมนูญ
สิทธิเสรีภาพในการรวมกันเปนสหภาพแรงงานของชนชาวไทย  

ไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน 
พ.ศ. 2475 รัฐธรรมนญูฉบบัแรกทีใ่หการรบัรองเสรภีาพดงักลาว คอื รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรสยาม
ฉบบัลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 โดยใหการรับรองสิทธิเสรีภาพในการตั้งสมาคม รัฐธรรมนูญ
ใชค ําวา สมาคม เนือ่งจากวากอนทีจ่ะมกีารรบัรองสทิธิเสรภีาพดงักลาวในรฐัธรรมนญู ไดมกีฎหมาย
อนญุาตใหจัดตั้งสมาคมขึ้นไดตามพระราชบัญญัติสมาคม พ.ศ. 2457 และประมวลกฎหมายแพง
และพาณชิยวาดวยสมาคม ซ่ึงประกาศใชตัง้แตวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2467 และมผีลยกเลิกพระราชบญัญตัิ
สมาคม พ.ศ. 2457 ทัง้นี ้ เพือ่เปนการรบัรองสทิธิเสรภีาพทีม่มีากอนหนานีแ้ลว ค ําวา สหภาพแรงงาน
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ซ่ึงเปนการรวมตัวกันของคนงานในความหมายเดียวกันกับการรวมตัวกันเปนสมาคมของคนงาน  
เร่ิมมบีญัญตัไิวในกฎหมายเปนครัง้แรกในพระราชบญัญตัแิรงงาน พ.ศ. 2499 แตอยางไรกต็าม ค ําวา
สหภาพ ไดรับการบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูเปนครัง้แรกในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2517
และรัฐธรรมนูญที่บัญญัติขึ้นภายหลังจากนั้นทุกฉบับ แมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับเริ่มแรก
กบัฉบบัตัง้แตป พ.ศ. 2517 เปนตนไป จะใชถอยคํ าที่แตกตางกัน แตความหมายของการรับรองสิทธิ
เสรีภาพไมแตกตางกัน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ ที่ใหการรับรองสิทธิ
เสรีภาพในการรวมตัวกันของคนงาน ไดรับรองสิทธิเสรีภาพไวอยางสัมพัทธ (Relative) กลาวคือ  
รัฐสงวนไวซ่ึงอํ านาจในอันที่จะจํ ากัดการใชสิทธิและเสรีภาพนั้นๆ ในภายหลังได67 การรับรองสิทธิ
เสรภีาพไวอยางสัมพัทธตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มี 2 ลักษณะ คือ

ลักษณะแรก เปนการรับรองโดยยอมใหรัฐสภาออกกฎหมายจํ ากัด
สิทธแิละเสรภีาพไดเฉพาะกรณทีีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูเทานัน้ หรือกลาวอกีนยัหนึง่ เปนการรบัรอง
โดยไมยอมใหรัฐสภาออกกฎหมายจ ํากดัสทิธิและเสรภีาพตามชอบใจ โดยก ําหนดไวในรฐัธรรมนญูวา
จะออกกฎหมายจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพไดเฉพาะกฎหมายเรื่องนั้นเรื่องนี้ หรือเฉพาะกฎหมาย     
เพือ่ประโยชนอยางนัน้อยางนีเ้ทานัน้68 การรบัรองเสรภีาพในลกัษณะดงักลาว ปรากฏอยูในรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 มาตรา 44  และรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2534    
แกไขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2538 มาตรา 43  ดังนี้

“บคุคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ 
สหกรณ หรือหมูคณะอื่น

การจํ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํ ามิได เวนแตโดยอาศัย
อํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ เพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน หรือเพื่อ
รักษาความสงบเรยีบรอยหรือศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรือเพือ่ปองกนัมใิหมกีารผกูขาดตดัตอน
ในทางเศรษฐกิจ”

                                                       
67 วรพจน วิศรุตพิชญ. เลมเดิม. หนา 20.
68 หยุด แสงอุทัย ข (2511). คํ าอธิบายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2511) เรียงมาตรา.

หนา 138.
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การรับรองเสรีภาพในลักษณะดังกลาวตามรัฐธรรมนญูทัง้สองฉบับ
บญัญตัไิวเหมือนกัน โดยวรรคแรกใหเสรีภาพ และวรรคสองใหอํ านาจออกกฎหมายจํ ากัดเสรีภาพ  
แตจํ าจํ ากัดเสรีภาพไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะใน 3 กรณีเทานั้น คือ   
เพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชนหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ

ลักษณะที่สอง เปนการรับรองโดยยอมใหรัฐสภาพออกกฎหมาย  
จ ํากดัสิทธิและเสรีภาพโดยไมจํ ากัด ซ่ึงหมายความวา รัฐธรรมนญูจะมีบทบัญญัติวางไวเปนหลักวา  
บุคคลมีสิทธิลักษณะดังกลาว ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับ ยกเวนฉบับที่รับรองไว       
ในลักษณะแรก และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตัวอยางเชน รัฐธรรมนูญ      
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 มาตรา 14 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในรางกาย 
เคหะสถาน ทรัพยสิน การพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา การศึกษาอบรม การชุมนุมสาธารณะ 
การตัง้สมาคม การตั้งพรรคการเมือง การอาชีพ ทั้งนี้ภายใตบังคับแหงบทกฎหมาย”

การรับรองเสรีภาพในลักษณะเชนนี้เปนการรับรองภายใตบังคับ
แหงกฎหมาย ซ่ึงยอมใหรัฐสภาออกกฎหมายจ ํากดัสทิธิเสรภีาพไดตามทีเ่หน็สมควร เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัการรบัรองเสรีภาพในลักษณะแรก  จะเห็นไดวา ลักษณะที่สอง รัฐธรรมนญูใหอํ านาจรัฐสภา
ออกกฎหมายจ ํากดัเสรภีาพไดกวางขวางกวา แตอยางไรกต็ามรฐัสภาซึง่ประกอบดวยสมาชกิสวนใหญ
ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ยอมตองคํ านึงถึงประโยชนของประชาชนสวนใหญ การออก
กฎหมายใดๆ ที่จะมีผลเปนการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รัฐสภาจะตองคํ านึงถึงหลัก
แหงความไดสัดสวนระหวางผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัเอกชนจากกฎหมายฉบบันัน้ กบัผลประโยชน
ทีจ่ะเกดิขึ้นกับสวนรวมหรือประโยชนมหาชน69

การรบัรองเสรภีาพในการรวมตวักนัของคนงานอยางสมัพทัธดงักลาว
มาแลว นบัวาเปนการรบัรองเสรภีาพอยางมขีอจ ํากดั เพราะเสรภีาพในการรวมกนัเปนสหภาพแรงงาน
เปนเสรีภาพในการกระทํ า จึงอาจมีผลกระทบกระเทือนตอประโยชนของผูอ่ืนหรือของสังคม หรือ
กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้นในสังคม หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ เปนการจํ ากัดเสรีภาพ  
อยางพอเหมาะพอควร เพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน และหรือเพื่อรักษาไวซ่ึงประโยชน
มหาชน แตอยางไรกต็าม รัฐธรรมนญูทกุฉบบัไดใหความคุมครองตอเสรภีาพทีไ่ดรับรองไว กลาวคอื
แมรัฐธรรมนญูจะใหอํ านาจองคกรนติบิญัญตัอิอกกฎหมายจ ํากดัสิทธเิสรภีาพได แตตองไมถึงขนาด
เปนการตดัหรือเพกิถอนสทิธิเสรภีาพนัน้ ถาหากกฎหมายใดมบีทบญัญตัทิีก่ ําหนดใหตดัหรือเพกิถอน

                                                       
69 หยุด แสงอุทัย ข แหลงเดิม. หนา 138.
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สิทธเิสรภีาพใดๆ ทีรั่ฐธรรมนญูรับรองไว ยอมเปนกฎหมายทีม่บีทบญัญตัขิดัหรือแยงตอรัฐธรรมนญู
และบทบัญญัตินั้นเปนอันใชบังคับมิได70

ข. สิทธิและเสรีภาพของคนงานในการรวมตัวและเจรจาตอรองกัน
ตามกฎหมายลํ าดับรอง

หากจะพิจารณากฎหมายที่ใหสิทธิในการรวมตัวกันเปนสมาคม    
ทีใ่ชบังคับอยูกอนที่รัฐธรรมนูญจะใหการรับรองสิทธิเสรีภาพของคนงานนัน้ จะเห็นไดวา ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 วาดวยสมาคม เปนกฎหมายที่กํ าหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข   
ในการรวมกนัเปนสมาคมไวแลวหรือกอนหนานัน้ คอื พระราชบญัญตัสิมาคม พ.ศ. 2457 ซ่ึงถูกยกเลกิ
เมื่อมีการบัญญัติประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดังกลาว แตหลักเกณฑเหลานั้นเปนเรื่อง       
ของการรวมกนัเปนสมาคมทัว่ๆ ไป ดงัจะเหน็ไดจากมาตรา 1274 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
บญัญตัวิา “อันวาสัญญาตัง้สมาคมนัน้ คอื สัญญาซึง่บคุคลหลายคนตกลงเขากนั เพือ่ท ําการอนัใดอนัหนึง่
รวมกนั อันมใิชเปนการหาผลก ําไรแบงปนกนั” ซ่ึงการรวมตวักนัของคนงาน เพือ่คุมครองผลประโยชน
เกีย่วกบัสภาพการจาง กถื็อวาเปนการรวมกนัเปนสมาคมอยางหนึง่ แตประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
วาดวยสมาคม มใิชกฎหมายเฉพาะทีก่ ําหนดหลกัเกณฑและเงือ่นไขในการใชเสรภีาพในการรวมตวักนั
ของคนงาน กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 ซ่ึงเปนกฎหมาย
ที่ใหการคุมครองแรงงานและกํ าหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใชสิทธิเสรีภาพในการรวมกัน
เปนสหภาพแรงงานของลูกจางโดยเฉพาะ รวมอยูในกฎหมายฉบับเดียวกัน พระราชบัญญัติแรงงาน 
พ.ศ. 2499 ไดอาศัยหลักเกณฑตามที่กํ าหนดไวในอนุสัญญา ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 ขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ เปนแนวทางในการบัญญัติหลักเกณฑและเงื่อนไขในการใชสิทธิเสรีภาพ
ในการรวมกันเปนสหภาพแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนกฎหมายที่มีเจตนารมณที่จะใหลูกจาง 
รวมกนัเปนสหภาพแรงงานเพือ่เจรจาตอรองกบันายจาง เพราะการรวมตวักนัเรยีกรองและเจรจาตอรอง
กบันายจาง ท ําใหลูกจางมอํี านาจในการตอรองทีเ่ทาเทยีมกบันายจางยิง่กวาลูกจางแตละคน หรือลูกจาง
ที่มิไดรวมกันเปนองคกรอันเปนหลักการสากล ซ่ึงใชไดผลมาแลวในประเทศอุตสาหกรรมตางๆ 
เจตนารมณของกฎหมายดงักลาวไดแสดงออกโดยมบีทบญัญตักิ ําหนดใหสหภาพแรงงานเปนตวัแทน

                                                       
70 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2492
    มาตรา 178 “บทบัญญัติแหงกฎหมายใด มีขอความแยงหรือขัดตอรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตินั้น

เปนอันใชบังคับมิได”
     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2511

   มาตรา 174 “บทบัญญัติแหงกฎหมายใดมีขอความแยงหรือขัดตอรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตินั้น
เปนอันใชบังคับมิได”
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ในการเขาเจรจาตอรอง และท ําสญัญาการรวมเจรจาตอรองกบันายจางหรอืสมาคมนายจาง โดยนายจาง
มหีนาทีท่ีจ่ะตองเจรจาตอรองดวย หากนายจางฝาฝนกฎหมายก ําหนดเปนความผดิและมโีทษทางอาญา
และเมือ่ไมสามารถที่จะเจรจาตอรองและตกลงกันได กฎหมายกํ าหนดใหสหภาพแรงงาน สหพันธ
เทานัน้มสิีทธส่ัิงนดัหยดุงาน บทบญัญตัขิองกฎหมายดงักลาวเปนลักษณะของการบงัคบัโดยทางออม
ใหลูกจางตองรวมตัวกันเปนสหภาพแรงงาน เพราะถาไมรวมกันจะมีผลในทางกฎหมาย คือ       
การเจรจาตอรองกับลูกจางแตละคนหรือหลายคนโดยไมผานสหภาพหรือสหพันธ ไมถือวาเปน 
“ขอพิพาทแรงงาน” เพราะกฎหมายกํ าหนดใหเปนสิทธิของสหภาพแรงงานเทานั้น และนายจาง   
ไมมีหนาที่ที่จะเจรจาตอรองดวย71 และประการสุดทาย หากลูกจางใชสิทธินัดหยุดงาน จะเปน    
การนัดหยุดงานที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะการนัดหยุดงานตองโดยคํ าส่ังของสหภาพแรงงาน 
หรือสหพันธเทานั้นจึงจะชอบดวยกฎหมาย หรืออาจกลาวไดวา72 เปนการใหเสรีภาพในลักษณะ
บงัคบัใหใชเสรีภาพนั้น  หลักการดังกลาวอาจกอใหเกิดผลดีและผลเสีย ผลดี ก็คือ ระบบสหภาพ
แรงงาน หากนํ าไปใชอยางถูกตองยอมเปนประโยชนตอลูกจางและนายจาง และกอใหเกิดสันติสุข
                                                       

71 พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499
    มาตรา 69 “สหภาพแรงงานมีสิทธิเขารวมเจรจาตอรองและทํ าสัญญาการรวมเจรจาตอรองกับนายจาง

หรือสมาคมนายจาง”
    มาตรา 81 “กิจกรรมดังตอไปนี้ จะกระทํ าไดก็แตโดยมติของที่ประชุมใหญ

              (3) เลือกต้ังหรือเลือกต้ังซอมกรรมการอํ านวยการ  และผูแทนรวมเจรจาตอรอง
              (4) กํ าหนดอํ านาจของผูรวมเจรจาตอรอง

    มาตรา 113 “ในการเจรจาตอรอง ใหผูแทนรวมเจรจาตอรอง เปนผูมีอํ านาจทํ าการแทน
สหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงานได

72 พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499
    มาตรา 134 “นายจางผูใด ขัดขวาง หรือหลีกเลี่ยงไมยอมเจรจากับสหภาพแรงงาน สหพันธ หรือ

ผูแทนรวมเจรจาตอรอง ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิดหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ”.
    มาตรา 59 “ขอบังคับวาดวยวิธีการจัดการสหภาพแรงงาน ตองมีขอความอยางนอยดังตอไปนี้
                    (11) การดํ าเนินการ  ตลอดจนวิธีการพิจารณาในการตัดหยุดงาน..
    มาตรา 81 “กิจการดังตอไปนี้ จะกระทํ าไดก็แตโดยมติที่ประชุมใหญ
                    (8) แตงตั้งคณะกรรมการสั่งนัดหยุดงาน ซึ่งตองไมนอยกวาเกาคน”
    มาตรา 119 “เมือ่พนก ําหนดยีส่บิวัน นบัแตวันทีค่ณะกรรมการแรงงานสมัพนัธไดรบัขอพิพาทแรงงาน

หรือเมื่อไดรับคํ าวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธแลวสหภาพแรงงาน สหพันธ นายจาง หรือสมาคม
นายจาง มีสิทธิสั่งนัดหยุดงาน หรือปดงานงดจาง หรือสั่งปดงานงดจางก็ได แลวแตกรณี ในเมื่อไดแจงให
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ  และคูกรณีอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน กอนวันนัดหยุดงาน
หรือปดงานงดจาง…”
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ในวงการอุตสาหกรรม แตรัฐตองใหความรูเกี่ยวกับระบบสหภาพแรงงานแกลูกจาง และผูบริหาร
ของสหภาพแรงงาน สวนผลเสีย ก็คือ ถาหากนายจางขัดขวางการรวมตัวกันเปนสหภาพแรงงาน
ของลูกจาง และกลไกของรัฐยังไมพรอมที่จะตรวจสอบและเยียวยาลูกจาง เมื่อไมสามารถจัดตั้ง   
สหภาพแรงงานได ก็ไมอาจยื่นขอเรียกรองและเจรจาตอรองกับนายจางเพื่อคุมครองผลประโยชน  
เกีย่วกบัสภาพการจางงานของตนเองได กฎหมายฉบบันีม้ไิดมบีทบญัญตัเิกีย่วกบัการรวมตวักนัของนายจาง
ดังนั้น การรวมตัวกันเปนองคกรของนายจางจึงตองเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยสมาคม

กฎหมายที่กํ าหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขในการใชสิทธิเสรีภาพ
ในการรวมกันเปนสหภาพแรงงานของลูกจางอีกฉบับหนึ่ง คือ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 
การแรงงานสัมพันธ ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การแรงงาน
สัมพนัธ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2517 ซ่ึงออกโดยอาศัยอํ านาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบบัที ่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ซ่ึงศาลฎีกาไดพิพากษา โดยคํ าพิพากษาฎีกาที่ 779/2519 
“วนิจิฉยัวาประกาศกระทรวงมหาดไทยดงักลาวมผีลใชบงัคบัอยางกฎหมาย” แตเปนกฎหมายทีอ่อกมา
ตางยุคตางสมัยกับพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 และออกมาภายหลังที่พระราชบัญญัติแรงงาน 
พ.ศ. 2499 ถูกยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2501 ซ่ึงเปนผลให  
ลูกจางไมมสิีทธแิละเสรภีาพทีจ่ะรวมกนัเปนองคการเพือ่คุมครองผลประโยชนของตนเอง เปนระยะเวลา
หลายป ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบบัดงักลาวมสีาระส ําคญัทีแ่ตกตางไปจากพระราชบญัญตัแิรงงาน  
พ.ศ. 2499 คอื ใหสิทธลูิกจาง แมไมไดรวมกนัเปนสหภาพแรงงานยืน่ขอเรียกรองได และใหความส ําคญั
กับสหภาพแรงงานลดนอยลง กฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวไดกํ าหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไข    
ในการใชสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันของลูกจาง  ทั้งที่สอดคลองและแตกตางกันพอสมควร
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บทที่ 3
หลักการคุมครองสทิธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรอง

ตามกฎหมายระหวางประเทศและตามกฎหมายไทย

สิทธิและเสรภีาพของคนงานในการรวมตวัและเจราจาตอรอง เปนหลักการพืน้ฐานส ําคญั
ของมนษุยในการทีจ่ะอยูรวมกนัในสงัคมอยางสนัตสุิขและเปนธรรม หลักการดงักลาวจงึถูกก ําหนดไว
ทั้งในมาตรฐานสทิธมินษุยชนระหวางประเทศ กฎหมายสูงสุดหรือรัฐธรรมนญูและกฎหมายเฉพาะ  
ซ่ึงมีสาระสํ าคัญดังนี้

3.1  หลักในการรวมตัวและเจรจาตอรองตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน

3.1.1 หลักปฏญิญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนทีเ่ก่ียวกับสทิธิและเสรภีาพในการรวมตวั
และเจรจาตอรอง1

สิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวและเจรจาตอรองไดรับการรับรองและประกาศ
โดยสมัชชาสหประชาชาติในวันที่ 10 ธันวาคม 2491 มีหลักการสํ าคัญดังนี้

(1) ในขอ 1 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนกํ าหนดวามนษุยทั้งหลาย
เกดิมามอิีสระและเสมอภาคกนัในเกยีรตศิกัดิแ์ละสิทธติางมเีหตผุลและมโนธรรม และควรปฏบิตัติอกนั
ดวยเจตนารมณแหงภราดรภาพ

(2) ในขอ 19 มหีลักวาทกุคนมสิีทธใินอสิรภาพแหงความเหน็และการแสดงออก
สิทธินี้รวมถึงอิสรภาพในการที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการสอดแทรก และที่จะแสวงหารับ
และแจกจายขาวสาร และความคิดเห็นไมวาจะโดยวิธีใดๆ และโดยไมคํ านึงถึงเขตแดน

(3) ในขอ 23 ก ําหนดใหทกุคนยอมมีสิทธิที่จะจัดตั้ง และที่จะเขารวมสหพันธ
กรรมกร เพื่อความคุมครองแหงผลประโยชนของตน

                                                          
1 ศราวุฒิ ปทุมราช. (2544). สิทธิมนุษยชน. หนา 9-15.
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เนื่องจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนดังกลาวนี้ เปนเพียงคํ าประกาศ    
จงึไมมสีภาพบงัคบัเปนกฎหมาย หากประเทศใดประเทศหนึง่ละเมดิหลักการในปฏญิญา กไ็มมบีทลงโทษ
แกประเทศนั้น องคการสหประชาชาติจึงไดจัดทํ าหลักการของสิทธิมนุษยชนในรูปของกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ประกอบดวยกติการะหวางประเทศและอนุสัญญาระหวางประเทศ 
ดังนี้

3.1.2 กติการะหวางประเทศและอนุสัญญา

3.1.2.1 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม2

กติกาดังกลาวมผีลบังคับใชเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2519 ประเทศไทย    
เขาเปนภาคีโดยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 มีสาระสํ าคัญดังนี้

ในขอ 8 แหงกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ไดวางหลักไววา

1. รัฐภาคแีหงกติกานี้จะรับที่จะประกัน
1.1 สิทธขิองทุกคนที่จะกอตั้งสหภาพแรงงาน และเขารวมสหภาพ

แรงงานตามที่ตนเลือก เพื่อสงเสริมและคุมครองผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของตน ทั้งนี้
โดยขึน้อยูกบัหลักเกณฑขององคการทีเ่กีย่วของเทานัน้ หามจ ํากดัการใชสิทธนิีน้อกจากที่ไดก ําหนด
โดยกฎหมายและที่จํ าเปนในสังคมประชาธิปไตยเพื่อประโยชนของความมั่นคงแหงชาติ หรือ  
ความสงบเรียบรอยของสวนรวม หรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน

1.2 สิทธขิองสหภาพแรงงานที่จะจัดตั้งสหพันธแหงชาติ และสิทธิ
ของสมาพันธแหงชาติ ที่จะกอตั้งหรือเขารวมกับองคการสหภาพแรงงานระหวางประเทศ

1.3 สิทธขิองสหภาพแรงงานที่จะดํ าเนินอยางเสรี โดยไมขึ้นอยูกับ
การจ ํากดัใดๆ นอกจากทีไ่ดก ําหนดโดยกฎหมายและซึง่จ ําเปนในสงัคมประชาธปิไตย เพือ่ประโยชน
ของความมั่นคงแหงชาติ หรือความสงบเรียบรอยของสวนรวม หรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น

1.4 สิทธิที่จะนัดหยุดงาน หากใชสิทธิโดยสอดคลองกับกฎหมาย
ของประเทศนั้น

                                                 
2 ศราวุฒิ ปทุมราช. แหลงเดิม. หนา 28-29.
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2. ความในขอนี้ ไมหามการกํ าหนดขอจํ ากัดอันชอบดวยกฎหมาย   
ในการใชสิทธิเหลานี้โดยทหารหรือฝายบริหารของรัฐ

3. ไมมขีอความใดในขอนีท้ีใ่หอํ านาจรฐัภาคแีหงอนสัุญญาวาดวยเสรภีาพ
ในการสมาคมและการคุมครองสทิธิในการรวมตวักนั ค.ศ. 1948 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ
ใหใชมาตรการทางนิติบัญญัติหรือการใชกฎหมายในลักษณะ ซ่ึงจะทํ าใหเสื่อมเสียตอหลักประกัน
ทีใ่หไวในอนุสัญญานั้น

3.1.2.2 กติการะหวางระเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง3

มผีลบงัคบัใชเมือ่วนัที ่23 มนีาคม พ.ศ. 2519 และประเทศไทยเขาเปนภาคี
โดยการภาคยานุวัติ ซ่ึงมีผลบังคับใชกับประเทศไทยตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2540 มีสาระสํ าคัญ
ดังนี้

กตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธิพลเมอืงและสทิธิทางการเมอืงไดวางหลกั
ไวในขอ 19 มีใจความวา

1. บคุคลทกุคนยอมมสิีทธิทีจ่ะมคีวามคดิเหน็โดยปราศจากการแทรกแซง
2. บุคคลทุกคนยอมมีสิทธิเสรีภาพแหงการแสดงออก สิทธินี้รวมถึง

เสรภีาพทีจ่ะแสวงหารบัและเผยแพรขอมลูขาวสารและความคดิทกุประเภท โดยไมค ํานงึถึงพรมแดน
ทัง้นีไ้มวาดวยวาจา เปนลายลักษณอักษร หรือการตพีมิพในรปูของศลิปะ หรือโดยอาศยัส่ือประการอืน่
ตามที่ตนเลือก

3. การใชสิทธิตามที่บัญญัติในวรรค 2 ของขอนี้ ตองมีหนาที่และ
ความรบัผิดชอบพเิศษควบคูไปดวย การใชสิทธิดงักลาวอาจมขีอจ ํากดัในบางเรือ่ง แตทัง้นีข้อจ ํากดันัน้
ตองบัญญัติไวในกฎหมายและจํ าเปนตอ

3.1  การเคารพในสิทธิหรือช่ือเสียงของบุคคลอื่น
3.2 การรักษาความมั่นคงของชาติหรือความสงบเรียบรอย หรือ

การสาธารณสุขหรือศีลธรรมของประชาชน

                                                 
3 ศราวุฒิ ปทุมราช. แหลงเดิม. หนา 64-65.
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สวนขอ 21 ไดกํ าหนดให สิทธใินการชมุนมุโดยสงบยอมไดรับการยกยอง
การจ ํากดัการใชสิทธินี้จะกระทํ ามิได นอกจากจะกํ าหนดโดยกฎหมายและเพียงเทาที่จํ าเปนสํ าหรับ
สังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย 
การสาธารณสุขหรือศีลธรรมของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

สวนขอ 22 แหงกติกาดังกลาว ไดวางหลักไววา
1. บคุคลยอมมีสิทธิในเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม รวมทั้งสิทธิ

ทีจ่ะกอตั้งและเขารวมสหภาพแรงงานเพื่อปกปองผลประโยชนของตน
2. การจ ํากดัการใชสิทธนิีจ้ะกระท ํามไิด นอกจากจะก ําหนดโดยกฎหมาย

และเพียงเทาที่จํ าเปนสํ าหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงของชาติ หรือ
ความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน หรือการคุมครอง
สิทธิเสรภีาพของบคุคลอืน่ ความในขอนีไ้มหามการวางขอจ ํากดัอนัชอบดวยกฎหมายในการใชสิทธินี้
ของทหารและตํ ารวจ

3.1.2.3 อนสุญัญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ4

มผีลบงัคบัใชเมือ่วนัที ่ 3 กนัยายน พ.ศ. 2524 ประเทศไทยเขาเปนภาคแีลว
มผีลผูกพันประเทศไทยตั้งแตวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2528 มีสาระสํ าคัญ ดังนี้

รัฐภาคจีะใชมาตรการทีเ่หมาะสมทกุประการเพือ่ขจดัการเลอืกปฏบิัตติอสตรี
ในดานที่เกี่ยวกับการเมืองและทั่วๆ ไปของประเทศ และโดยเฉพาะอยางยิ่งจะใหประกันแกสตรี
ภายใตเงือ่นไขแหงความเสมอภาคกบับรุุษ ซ่ึงสทิธทิีจ่ะเขารวมในองคการและสมาคมทีไ่มไดเปนของรฐั
ทีท่ ําหนาที่เกี่ยวกับความเปนอยูแบบทั่วๆ ไป และที่เกี่ยวกับการเมืองของประเทศ ซ่ึงบัญญัติไวใน
ขอ 7 (ค) แหงอนุสัญญาดังกลาว

3.1.3 ปฏิญญาสากลวาดวยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํ างาน
นบัตัง้แตองคการแรงงานระหวางประเทศไดกอตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2462 โดยมี

วตัถุประสงคเพื่อสงเสริมความยุติธรรมทางสังคม การรับรองและเคารพสิทธิมนุษยชน สนับสนุน
ใหเกิดความเปนธรรมในการใชแรงงานยกระดับมาตรฐานความเปนอยูที่ดีแกคนงาน ภารกิจหลัก  

                                                 
4 ศราวุฒิ ปทุมราช. แหลงเดิม. หนา 107.
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ที่สํ าคัญประการหนึ่ง คอื การกํ าหนดมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ5 ซ่ึงนับตั้งแตป พ.ศ. 2462 
ถึงป พ.ศ. 2550 ทีป่ระชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศไดรับรองอนสัุญญาแลวทัง้สิน้ 197 ฉบบั
และประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาดังกลาวไปแลว 14 ฉบับ6

องคการแรงงานระหวางประเทศไดเริ่มรณรงคใหประเทศสมาชิกใหสัตยาบัน
อนุสัญญาวาดวยสิทธิพื้นฐานอยางตอเนื่องหลังจากการประชุมสุดยอดเพื่อการพัฒนาสังคม (UN 
World Summit for Social Development) ทีก่รุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมารก เมื่อป พ.ศ. 2538    
ทีไ่ดมีมติรับรองพันธกิจและแผนปฏิบัติการของ ILO เกีย่วกับ “สิทธิขั้นพื้นฐานของคนงาน” ไดแก 
การขจัดการใชแรงงานบังคับ เสรีภาพในการสมาคม การไมเลือกปฏิบัติการทํ างานและการขจัด
การใชแรงงานเด็ก ซ่ึงพันธกิจขององคการแรงงานระหวางประเทศก็ไดรับการเนนยํ้ าในที่ประชุม
รัฐมนตรีองคการคาโลก (WTO) ทีป่ระเทศสิงคโปรเมื่อป พ.ศ. 2539 ประเทศตางๆ ทีร่วมประชุม
ไดทบทวนพันธกิจในการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานหลัก และยํ้ าวา ILO เปนองคกรผูทรงอํ านาจ
ในการกํ าหนดและดํ าเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน ตอมาที่ประชุมใหญขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ สมัยที่ 86 เมือ่เดือนมิถุนายน 2541 กไ็ดมีมติรับรองปฏิญญาวาดวยหลักการและ
สิทธิขั้นพื้นฐานในการทํ างาน (Declaration on Fundamental Principles and Right at Work) ซ่ึงมีผล
ใหประเทศสมาชิกที่แมจะยังไมไดใหสัตยาบันอนุสัญญาหลักตองเคารพและสงเสริมหลักการ    
ตามอนุสัญญาเหลานี้ใหไดผลจริงจังมากขึ้น ขณะที่ ILO ตองระดมสรรพกํ าลังทั้งดานวิชาการและ
การเงนิเพือ่ชวยเหลือประเทศสมาชกิใหบรรลุความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตัติามมาตรฐานแรงงานหลกัใหได

หลังจากนั้น นับแตป พ.ศ. 2543 เปนตนมา องคการแรงงานระหวางประเทศ   
ไดมีหนังสือถึงรัฐบาลประเทศสมาชิกทุกป เพื่อผลักดันใหประเทศสมาชิกพิจารณาใหสัตยาบัน
อนุสัญญาหลักใหครบทั้ง 8 ฉบับ ซ่ึงไดแก

1) อนุสัญญาฉบับที่ 29 วาดวยการเกณฑแรงงาน ค.ศ. 1930
 2) อนุสัญญาฉบับที่ 105 วาดวยการยกเลิกการเกณฑแรงงาน ค.ศ. 1957

3) อนสัุญญาฉบบัที ่87 วาดวยเสรภีาพในการสมาคมและคุมครองสทิธิในการรวมตวักนั
ค.ศ. 1948

4) อนุสัญญาฉบับที่ 98 วาดวยสิทธิในการรวมตัวกันและการรวมเจรจาตอรอง 
ค.ศ. 1949

                                                 
5 ก ําจร นากช่ืน. (2548). มาตรฐานแรงงานหลกัขององคการแรงงานระหวางประเทศ: กฎหมายแรงงานไทย.
6 ธีระ ศรีธรรมรักษ. (2549). เอกสารการสอนกฎหมายแรงงาน.
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(5) อนสัุญญาฉบบัที่ 100 วาดวยคาตอบแทนทีเ่ทากนัของคนงานชายหญงิในงาน
ที่มีคาเทากัน ค.ศ. 1951

(6) อนสัุญญาฉบบัที่ 111 วาดวยการเลอืกปฏบิตัใินการจางงานและอาชพี ค.ศ. 1958
(7) อนุสัญญาฉบับที่ 138 วาดวยอายุขั้นตํ่ าที่ใหจางงานได ค.ศ. 1973
(8) อนสัุญญาฉบบัที่ 182 วาดวยรูปแบบทีเ่ลวรายทีสุ่ดของการใชแรงงานเดก็ ค.ศ. 1999
ทัง้นีอ้าจแบงอนสัุญญาหลักเปนกลุมเรือ่งทีม่ลัีกษณะสมัพนัธกนัได 4 กลุม ไดแก

กลุมที่วาดวยการขจัดการใชแรงงานบังคับ (อนุสัญญาฉบับที่ 29 และ 105) กลุมที่วาดวยเสรีภาพ  
ในการสมาคม (อนุสัญญาฉบับที่ 87 และ 98) กลุมที่วาดวยการไมเลือกปฏิบัติ (อนุสัญญาฉบับที่ 
100 และ 111) และกลุมที่วาดวยการหามใชแรงงานเด็ก (อนุสัญญาฉบับที่ 138 และ 182)

ในปจจบุัน ประเทศไทยใหสัตยาบันอนุสัญญาหลักขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศแลว จํ านวน 5 ฉบบั ไดแก อนุสัญญาฉบับที่ 29 ใหสัตยาบันเมื่อป พ.ศ. 2512 ฉบับที่ 105
ใหสัตยาบันเมื่อป พ.ศ. 2512 ฉบับที่ 100 ใหสัตยาบันเมื่อป พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 182 ใหสัตยาบัน   
เมื่อป พ.ศ. 2544 และฉบับที่ 138 ใหสัตยาบันเมื่อป พ.ศ. 2547 ซ่ึงจะเห็นวาอนุสัญญาฉบับที่ 87 
และฉบบัที่ 98 ในกลุมทีว่าดวยเสรภีาพในการสมาคม แมองคการแรงงานระหวางประเทศจะพยายาม
เนนยํ้ าใหเห็นวาสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่จะนํ าไปสูการคุมครองสิทธิ
ดานอืน่ๆ อันจะนํ ามาซึ่งความกาวหนาทางสังคม การพัฒนาที่ยั่งยืน ความเสมอภาคและการตอตาน
ความยากจนก็ตาม แตประเทศไทยก็ยังไมไดใหสัตยาบันอนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวแตอยางใด

3.2  หลกัสิทธิและเสรีภาพของคนงานในการรวมตัวและเจรจาตอรองตามอนุสัญญาวาดวยเสรีภาพ
ในการสมาคมและการเจรจาตอรองรวม

3.2.1 อนสุญัญาฉบบัท่ี 87 วาดวยเสรภีาพในการสมาคม การคุมครองสิทธิในการรวมตวักัน
ค.ศ. 1948  (พ.ศ. 2491)7

อนุสัญญาฉบับนี้เปนแมบทเกี่ยวกับการรวมตัวเปนองคกรของผูใชแรงงาน   
โดยไดกํ าหนดสิทธิพื้นฐานในเรื่องเสรีภาพในการรวมตัวกัน และคุมครองสิทธิในการจัดตั้ง         
ซ่ึงไดใหสิทธิเทาเทียมกันแกนายจางและผูใชแรงงาน โดยปราศจากขอแตกตางในการที่จะมีอิสระ
ในการกอตัง้ หรือการเขารวมองคการโดยการเลอืกดวยตวัของเขาเองปราศจากอปุสรรคทีจ่ะมาขดัขวาง

                                                 
7 คณะกรรมการสิทธิมนุษชนแหงชาติ. (2547). กรณีศึกษาเรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานดานการรวมตัว

และเจรจาตอรองรวม. หนา 32-33.
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ซ่ึงหมายความวาผูใชแรงงานทุกคนทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกอาชีพโดยไมยกขอแตกตางในเรื่อง
ของเพศ ผิว เชื้อชาติ สัญชาติ หรือลัทธิความเชื่อทางการเมืองมาเปนขอยกเวน แตยกเวนอาชีพทหาร
และตํ ารวจ ซ่ึงหมายความวาการใชสิทธิกอตั้งองคการนี้จํ าตองไมเปนปฏิปกษกับกฎเกณฑหรือ   
ขอบังคับของกฎหมายที่แตละประเทศมีอยู ซ่ึงมีหลักสํ าคัญดังนี้

(1) แรงงานและนายจางสามารถใชสิทธิในการรวมตวักนัไดอยางเสรี โดยไมตอง
ไดรับการอนุญาตลวงหนาและปราศจากการเลือกปฏิบัติ

(2) เจาหนาที่ของรัฐตองละเวนจากการแทรกแซง หรือการขัดขวางซึ่งจะเปน
การจํ ากัดสิทธิในการยกรางธรรมนูญ และกฎขอบังคับการคัดเลือกผูแทน การจัดการบริหารงาน
และการดํ าเนินกิจกรรมขององคกรของแรงงานและนายจาง

(3) องคกรของนายจางและแรงงาน ตองมสิีทธิกอตัง้และมเีสรภีาพในการเขารวม
สหพันธและสมาพันธได และองคกรสหพันธหรือสมาพันธดังกลาวตองมีสิทธิเขาเปนภาคีกับ    
องคกรระหวางประเทศของนายจางและแรงงานได

(4) การน ําหลักการ (1) - (3) ไปใชบงัคบักบัทหารและต ํารวจตองไดรับการพจิารณา
ก ําหนดโดยกฎหมายแหงชาติเทานั้น

3.2.2 อนสุญัญาฉบบัท่ี 98 วาดวยสทิธิในการรวมตวักันและการรวมเจรจาตอรอง ค.ศ. 1949  
(พ.ศ. 2492)8

อนุสัญญาฉบับที่ 98 กํ าหนดไววา ผูใชแรงงานจะตองไดรับความคุมครอง   
อยางเพยีงพอตอการกระทํ าใดๆ ที่จะเปนปฏิปกษตอการรวมตัวกันของผูใชแรงงานในเรื่องเกี่ยวกับ
การวาจาง

การคุมครองดงักลาวจะน ํามาใชโดยเฉพาะอยางยิง่ตอการกระท ําทีค่าดวา จะท ําให
การวาจางผู ใชแรงงานขึ้นอยู กับเงื่อนไขวา เขาจะตองไมเขารวมในสหภาพหรือจะตองสละ      
ความเปนสมาชิกภาพออกจากสหภาพแรงงานและเปนสาเหตุใหมีการไลออก หรือมิฉะนั้นก็ให
ความไมเปนธรรมตอผูใชแรงงาน เนื่องจากเหตุผลวาเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือเนื่องจาก  
การเขารวมกจิกรรมสหภาพแรงงานนอกเวลาท ํางาน หรือในระหวางเวลาท ํางานโดยไดรับความยนิยอม
จากนายจางและผูใชแรงงาน จะไดรับความคุมครองอยางเพยีงพอตอการกระท ําใดๆ อันเปนการแทรกแซง
ซ่ึงกนัและกนั หรือเปนการแทรกแซงโดยผูแทนหรือสมาชิกดวยกันในดานการจัดตั้งการดํ าเนินงาน 
หรือการบริหารงาน

                                                 
8 คณะกรรมการสิทธิมนุษชนแหงชาติ. แหลงเดิม. หนา  33-34.
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มาตรการทีเ่หมาะสมกบัสภาพของประเทศ ควรไดรับการก ําหนดขึน้เทาทีจ่ ําเปน
เพือ่เปนการกระตุนและสงเสริมการพัฒนา และการใชประโยชนอยางเต็มที่ในดานการเจรจาดวยวิธี
สมัครใจระหวางนายจางหรือองคกรนายจางและผูใชแรงงานในเรื่องเงื่อนไขและสภาพการจาง  
โดยวิธีการตกลงรวมกัน ซ่ึงอนุสัญญาฉบับดังกลาวมีหลักการสํ าคัญดังนี้

(1) คุมครองสิทธิในการรวมตัวกันจากการกระทํ าใดๆ อันเปนการเลือกปฏิบัติ
ในการจางงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการกระทํ าที่ทํ าใหแรงงานตองไมเขารวมสหภาพแรงงานหรือ
ตองสละการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานและเปนเหตุไลออกจากงาน

(2) องคกรแรงงานและนายจางตองไดรับการคุมครองอยางเพยีงพอจากการกระท ําใดๆ
อันเปนการแทรกแซงซึ่งกันและกันโดยองคการหรือโดยหนวยงานอื่น

(3) สงเสรมิใหมกีารพฒันาและการใชประโยชนจากกลไกการเจรจาโดยสมคัรใจ
ระหวางนายจางหรอืองคกรของนายจางกบัองคกรของแรงงาน เพือ่ใหไดมาซึง่กฎเกณฑและเงือ่นไข
ของการจางงาน

(4) อนุสัญญานี้ไมบังคับใชกับขาราชการ ซ่ึงมีหนาที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ของรฐั และตองไมใชไปในทางที่เปนอคติตอสิทธิหรือสถานะของขาราชการไมวาโดยวิธีการใด

ถึงแมวาจะมกีารพยายามผลกัดนัใหประเทศไทยเขาเปนภาคขีองอนสัุญญาทีสํ่ าคญั
อยางยิง่ตอสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวทั้ง 2 ฉบับนี้ แตจนถึงปจจุบันประเทศไทยยังมิไดใหสัตยาบัน
อนุสัญญาสองฉบับดังกลาว ทั้งนี้โดยใหเหตุผลวากฎหมายภายในของประเทศไทยไดรับรองสิทธิ
ในการรวมตวัของลกูจางแลว อยางไรกต็ามเมือ่พจิารณากฎหมายของประเทศไทย พบวายงัมมีาตรฐาน
ตํ่ ากวามาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศเปนอยางมาก ซ่ึงจะไดกลาวถึงในรายละเอียด
ตอไป

นอกจากอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับนี้แลว ยังมีอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ
ทีเ่กี่ยวของกับสิทธิในการรวมตัวของคนงานภาคอื่นๆ ดังนี้

DPU



67

3.2.3 อนุสัญญาวาดวยสิทธิในการรวมตัวของแรงงานภาคอื่นๆ

3.2.3.1 อนุสัญญาฉบับท่ี 11 สิทธิในการสมาคม (การเกษตร)9

อนสัุญญาฉบบันี้เกีย่วของกบัสทิธิเสรภีาพในการสมาคมและการรวมตวักนั
ของแรงงานเกษตร โดยกํ าหนดใหประเทศที่ใหสัตยาบันกํ าหนดสิทธินี้ใหแกแรงงานเกษตรให
เหมือนในภาคอุตสาหกรรม และอนุสัญญาฉบับนี้มผีลบังคับใชเมื่อ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1943

3.2.3.2 อนสุญัญาฉบบัท่ี 141 การจดัตัง้ของแรงงานชนบทและบทบาทของแรงงาน
ในดานพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม10

อนุสัญญาฉบับนี้กํ าหนดขึ้นเพื่อประกันสิทธิของแรงงานในชนบท    
ในการจดัตัง้และเขารวมองคกร โดยระบวุาแรงงานชนบท หมายถงึ บคุคลใด  ๆทีท่ ํางานในภาคเกษตรกรรม
งานฝมอืหรืออาชีพที่เกี่ยวของในเขตชนบท ไมวาจะในฐานะของลูกจางหรือผูประกอบอาชีพอิสระ

สิทธิในการจัดตั้งของแรงงานชนบทนี้ ใหรวมถึงสิทธิในการกอตั้ง  
การเขารวมองคกรดวยการเลือกของตนเอง โดยยึดหลักเสรีภาพในการรวมตัวกันเปนสมาคม     
องคกรของแรงงานชนบท จะตองมีอิสระและดํ าเนินกิจการในลักษณะสมัครใจและจะตองปลอด
จากการแทรกแซงหรือการขูเข็ญบังคับ

อนสัุญญาระบุวาการใชสิทธิของแรงงานชนบทตามอนุสัญญานี้ จะตอง
เคารพตอกฎหมายของบานเมอืงดวย แตขณะเดยีวกนักฎหมายกไ็มควรจะออกมาลดิรอนสทิธขิองเขา
เชนกัน

ประเทศที่ ใหสัตยาบันมีหนาที่จะตองกํ าหนดนโยบายที่จะสงเสริม   
องคการเหลานี้ โดยการขจัดซ่ึงปญหาอุปสรรคที่จะไปขัดขวางการจัดตั้ง การเติบโต ตลอดจน     
การด ําเนนิการตามกฎหมายเพือ่วาองคการเหลานีจ้ะไดมบีทบาทในการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคม

                                                 
9  คณะกรรมการสิทธิมนุษชนแหงชาติ. แหลงเดิม. หนา 35.
10 แหลงเดิม. หนาเดิม.
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3.2.3.3 อนสุญัญาฉบบัท่ี 151 การคุมครองสทิธิในการรวมตวัและวธีิการก ําหนด
สภาพการจางในหนวยงานของรัฐ11

เปนอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิในการรวมตัวกันเปนองคกร
ของลกูจางของรัฐ โดยระบุวาองคกรที่ลูกจางของรัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมและปกปองผลประโยชน
ของลูกจางดวยกัน จะตองมีอิสระจากหนวยงาน และจะตองไดรับการปกปองจากการแทรกแซง
หรือการกระทํ าที่เปนปรปกษตอการจัดตั้ง การบริหาร และการดํ าเนินงาน  นอกจากนั้นยังจะตองจัด
ส่ิงอํ านวยความสะดวกตามที่เห็นสมควรเพื่อใหผูแทนลูกจางของรัฐ ไดปฏิบัติงานอยางรวดเร็ว
เหมาะสมทั้งในเวลาและนอกเวลาทํ างาน แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตองานหรือการบริหาร  
และบรกิารของหนวยงานนัน้ ใหก ําหนดกลไกระงบัขอพพิาทโดยใหมกีารเจรจาและมกีลไลทีเ่ปนอสิระ
และมเีปาหมายในการไกลเกลีย่ ประนปีระนอมและชีข้าดทีสํ่ าคญัใหคนงานของรฐัมสิีทธติามหนาที่
ของพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเหมือนเชนคนอื่นๆ

อนุสัญญานี้ใชกับทุกคนที่ไดรับการวาจางจากหนวยงานของรัฐและ  
ซ่ึงไมไดรับการคุมครองทีด่กีวา จากบทบญัญตัขิององคการแรงงานระหวางประเทศอืน่  ๆ  สวนการจะน ํามา
บงัคบัใชกับทหารหรือตํ ารวจ หรือบุคคลในระดับผูกํ าหนดนโยบาย หรือบริหารของรัฐหรือไมนั้น   
จะตองตราเปนกฎหมายของประเทศ

3.2.3.4 อนุสัญญาฉบับท่ี 154 วาดวยการสงเสริมการเจรจาตอรองรวม12

อนุสัญญาฉบับนี้สงเสริมใหมีการเจราจาตอรองรวม เพื่อกํ าหนดสภาพ
การท ํางานและเงือ่นไขการจาง วางระเบยีบความสมัพนัธระหวางนายจางและลกูจาง รวมทัง้ระหวาง
องคกรนายจางและองคกรลูกจาง อนุสัญญายังกํ าหนดใหมีมาตรการตางๆ ที่จะสงเสริมการเจรจา
ตอรองรวม เชน การเจราจาตอรองควรกระทํ าขึ้นระหวางนายจางทุกคนกับลูกจางทุกกลุมในกิจการ
สาขาตางๆ กํ าหนดใหมีขอระเบียบซึ่งเปนที่ยอมรับกันระหวางองคกรนายจางและองคกรลูกจาง 
และไมควรใชขอบังคับที่มีอยูแลวมาเปนอุปสรรคในการเจราจาตอรองรวม ตลอดจนการมีระเบียบ
วาดวยระงับขอพิพาทแรงงานอันจะชวยสงเสริมากรเจราจาตอรองดวย

ที่สํ าคัญในการกํ าหนดมาตรการเพื่อการสงเสริมการเจราจาตอรอง   
ควรมีการหารือ 3 ฝาย หากเปนไปได

                                                 
11 คณะกรรมการสิทธิมนุษชนแหงชาติ. แหลงเดิม. หนา 36.
12 แหลงเดิม. หนา 37.
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อนุสัญญานี้ใชบังคับกับกิจการทางเศรษฐกิจทุกสาขา แตถาจะนํ าไป
บงัคบักบัทหารหรอืต ํารวจจะตองมกีารก ําหนดนโยบายโดยกฎหมายหรอืแนวทางปฏบิตัขิองประเทศ

3.3 หลักสิทธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรองตามรัฐธรรมนูญแหง       
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

3.3.1 หลักสิทธิและเสรีภาพดานการรวมตัว
มาตรา 45 บคุคลยอมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ 

สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน หรือหมูคณะอื่น
การจ ํากดัเสรภีาพตามวรรคหนึง่จะกระท ํามไิด เวนแตโดยอาศยัอํ านาจตามบทบญัญตัิ

แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศลีธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ

3.3.2 หลักสิทธิและเสรีภาพดานการชุมนุม
มาตรา 44 บคุคลยอมมเีสรภีาพในการชมุนมุโดยสงบและปราศจากอาวธุ การจ ํากดั

เสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํ ามิได เวนแตโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ  
ในกรณกีารชมุนุมสาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในระหวางเวลาที่ประเทศอยูในภาวะ
สงคราม หรือในระหวางเวลาที่มีประสบการณฉุกเฉินหรือประกาศใชกฎอัยการศึก

3.3.3 หลักสิทธิและเสรีภาพดานการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสาร
มาตรา 39 บคุคลยอมมเีสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ การพดู การเขยีน การพมิพ

การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน
การจ ํากดัเสรภีาพตามวรรคหนึง่จะกระท ํามไิด เวนแตโดยอาศยัอํ านาจตามบทบญัญตัิ

แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง   
สิทธใินครอบครวัหรือความเปนอยูสวนตวัของบคุคลอืน่ เพือ่รักษาความสงบเรยีบรอยหรือศลีธรรมอนัดี
ของประชาชน หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจ หรือสุขภาพของประชาชน
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มาตรา 37 บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้ง     

การกระท ําดวยประการอืน่ใดใหลวงรูถึงขอความในสิง่สือ่สารทัง้หลายทีบ่คุคลมตีดิตอถึงกนั จะกระท ํามไิด
เวนแตโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ หรือ       
เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย  หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

3.3.4 หลกัการสงเสริมการทํ างานและการจัดระบบแรงงานสัมพันธ
มาตรา 86 รัฐตองสงเสรมิใหประชากรวยัท ํางานมงีานท ํา คุมครองแรงงานโดยเฉพาะ

แรงงานเดก็และแรงงานหญงิ จดัระบบแรงงานสมัพนัธ การประกนัสงัคม รวมทัง้คาตอบแทนแรงงาน
ใหเปนธรรม

3.3.5 หลักสิทธิและเสรีภาพดานการมีสวนรวม
มาตรา 76 รัฐตองสงเสรมิและสนบัสนนุการมสีวนรวมของประชาชนในการก ําหนด

นโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และเมือง รวมทั้ง     
การตรวจสอบใชอํ านาจรัฐทุกระดับ

3.4  หลกัสิทธิและเสรีภาพของคนงานดาน การรวมตัวและเจรจาตอรองตามกฎหมายแรงงานไทย

3.4.1 หลักสทิธิและเสรภีาพของคนงาน ดานการรวมตวัและเจรจาตอรองตามกฎหมาย
แรงงานภาคเอกชน

3.4.1.1 สิทธิในการรวมตัวของคนงาน
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ก ําหนดใหคนงานมีสิทธิจัดตั้งองคกรได 
ดังนี้

ลูกจางมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานโดยมีลูกจางเปนผูริเร่ิมกอการ
จ ํานวนไมนอยกวา 10 คน ยืน่ขอจดทะเบียนสหภาพแรงงานตอนายทะเบียนตามกฎหมาย เมื่อได
จดทะเบยีนแลว สหภาพแรงงานมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํ านาจหนาที่ตามที่กฎหมายกํ าหนดไว
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สหภาพแรงงานมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาและคุมครองผลประโยชน
เกี่ยวกับสภาพการจางและสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจางและระหวางลูกจาง
ดวยกัน

สหภาพแรงงานแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก สหภาพแรงงานทีม่สีมาชกิ
เปนลูกจางของนายจางคนเดยีว และสหภาพแรงงานทีม่สีมาชกิเปนลูกจางทีท่ ํางานในกจิการประเภท
เดยีวกนั และกฎหมายไดแบงสหภาพแรงงานตามลกัษณะอ ํานาจบงัคบับญัชาตามกฎหมายเปน 2 ระดบั
ไดแก สหภาพแรงงานที่สมาชิกเปนลูกจางที่มีอํ านาจบังคับบัญชาตามกฎหมาย เชน มีอํ านาจ        
ในการวาจาง การลงโทษ และการพจิารณาความดคีวามชอบ และสหภาพแรงงานทีส่มาชกิเปนลูกจาง
ทีไ่มมีอํ านาจบังคับบัญชา (มาตรา 86-90 และมาตรา 95)

3.4.1.2 สิทธิในการเจรจาตอรองรวม
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2534 กํ าหนดสาระสํ าคัญในการเจรจาตอรอง
รวมกันไวดังนี้

(1) นายจางและลกูจางมสิีทธทิ ําหรอืแกไขเปลีย่นแปลงขอตกลงเกีย่วกบั
สภาพการจางโดยทํ าเปนหนังสือแจงตออีกฝายหนึ่ง (มาตรา 13)

กรณีลูกจางยื่นขอเรียกรองตองมีรายช่ือและลายมือช่ือของลูกจาง 
ซ่ึงเกีย่วกบัขอเรียกรองไมนอยกวารอยละ 15 ของลูกจางทัง้หมดทีเ่กีย่วของกบัขอเรียกรอง (มาตรา 13
วรรค 3)

กรณสีหภาพแรงงานเปนผูแจงขอเรียกรอง ตองมีลูกจางเปนสมาชิก
ไมนอยกวาหนึ่งในหาของลูกจางทั้งหมด และตองมีมติของที่ประชุมใหญสมาชิก (มาตรา 15)

(2) กรณทีีไ่มมกีารเจรจาหรอืตกลงกนัไมได เรียกวา มขีอพพิาทแรงงาน
ทัง้สองฝายมสิีทธิแจงใหพนกังานประนอมขอพพิาทแรงงานเขามาไกลเกล่ียใหแลวเสรจ็ภายใน 5 วนั
หากตกลงกนัได ก็ท ําขอตกลงเปนหนงัสือ หากยงัตกลงกนัไมไดถือวามขีอพพิาทแรงงานทีต่กลงกนั
ไมได ทัง้สองฝายมทีางเลอืกโดยการตัง้ผูช้ีขาดขอพพิาทแรงงานโดยสมคัรใจ (มาตรา 26-มาตรา 29)
หรือลูกจางอาจใชสิทธินัดหยุดงานหรือนายจางใชสิทธิปดงานตามเงื่อนไขที่กฎหมายกํ าหนด
(มาตรา 21-มาตรา 22)
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(3) เฉพาะขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดในกิจการสาธารณูปโภค
หรือกิจการที่เกี่ยวของกับผลประโยชนสาธารณะ เชน กิจการรถไฟ การทาเรือ การโทรศัพท กิจการ
ผลิตหรือจํ าหนายนํ้ ามันเชื้อเพลิง เปนตน ใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเปนผูช้ีขาดและคูกรณี
มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี (มาตรา 23)

(4) ขอพพิาทแรงงานทีต่กลงกนัไมไดในกจิการอืน่นอกจาก (3) หากรฐัมนตรี
เห็นวาขอพิพาทนั้นอาจมีผลกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจของประเทศ หรือความสงบเรียบรอย
ของประชาชน รัฐมนตรีมีอํ านาจสั่งใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธช้ีขาดขอพิพาทแรงงานได 
(มาตรา 24)

หากการปดงานหรอืการนดัหยดุงานอาจท ําใหเกดิความเสยีหายแกเศรษฐกจิ
ของประเทศ หรืออาจกอใหเกดิความเดอืดรอนแกประชาชนหรอือาจเปนภยัตอความมัน่คงของประเทศ
หรืออาจขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน รัฐมนตรีมีอํ านาจสั่งใหนายจางรับลูกจางกลับเขา
ท ํางานตามปกต ิ หรือใหลูกจางกลบัเขาท ํางาน และส่ังใหคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธช้ีขาดขอพพิาท
แรงงานนั้น (มาตรา 25, 35 และมาตรา 36)

3.4.1.3 การคุมครองสิทธิและเสรีภาพดานการรวมตัวและเจรจาตอรอง
(1) หามเลกิจาง ลดคาจาง ลงโทษ ขดัขวางการปฏบิตัหินาทีข่องกรรมการ

ลูกจาง หรือกระท ําใดๆ อันอาจเปนผลใหกรรมการลกูจางไมอาจท ํางานตอไปได เวนแตจะไดรับอนญุาต
จากศาลแรงงาน หากฝาฝนมีโทษทางอาญา (มาตรา 52 และมาตรา 143)

(2) หามเลกิจางหรือโยกยายหนาทีก่ารงานของลกูจาง ซ่ึงเกีย่วกบัขอเรยีกรอง
ในกรณีที่ขอเรียกรองนั้นอยูในระหวางการเจรจา การไกลเกลี่ย หรือการชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน 
เวนแตลูกจางกระท ําความผดิในกรณรีายแรง หากฝาฝนมโีทษทางอาญา (มาตรา 31 และมาตรา 136)

(3) บทคุมครองลกูจางทีเ่กีย่วของกบัขอเรียกรอง ตัง้แตขัน้ตอนเตรยีมการ
จะยืน่ขอเรียกรอง หรือในระหวางขอตกลงเกีย่วกบัสภาพการจาง มผีลบงัคบัใช หรือเพราะเหตทุีลู่กจาง
ไดรองเรยีน หรือด ําเนนิการตามกฎหมายเกีย่วกบัแรงงาน หรือเพราะเหตุอันเนือ่งมาจากการเปนสมาชกิ
สหภาพแรงงาน หรือการด ําเนนิงานของสหภาพแรงงาน หากฝาฝนมโีทษทางอาญา (มาตรา 121-123
และมาตรา 128-158)
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3.4.2 หลกัสทิธิและเสรภีาพของคนงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรองตามกฎหมาย
แรงงานภาครัฐวิสาหกิจ

3.4.2.1 สิทธิในการรวมตัวของคนงาน
กฎหมายใหสิทธิลูกจางจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจไดเพียง        

รัฐวสิาหกจิละ 1 แหงเทานัน้ และตองมสีมาชกิไมนอยกวารอยละ 25 ของลูกจางทัง้หมด โดยมวีตัถุประสงค
เพื่อสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางลูกจางกับนายจาง และระหวางลูกจางดวยกัน ชวยเหลือ
สมาชิกตามคํ ารองทุกข รวมทั้งดํ าเนินการและใหความรวมมือเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และรักษา
ผลประโยชนของรัฐวิสาหกิจ เมื่อไดรับจดทะเบียนแลวมีฐานะเปนนิติบุคคล (มาตรา  40-44)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต 10 แหงขึ้นไป มสิีทธิรวมกันจัดตั้ง
สหพนัธแรงงานรฐัวสิาหกจิ โดยมวีตัถุประสงคเพือ่ปกปองคุมครองผลประโยชนเกีย่วกบัสภาพการจาง
สงเสริมการศึกษาและสงเสริมความสัมพันธอันดีในรัฐวิสาหกิจ เมื่อไดรับจดทะเบียนแลวมีฐานะ
เปนนิติบุคคล

กฎหมายใหสิทธิสหพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ เขาเปนสมาชิกของสภา
องคการลูกจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ  พ.ศ.  2518 (มาตรา 72)

3.4.2.2 สิทธิในการเจรจาตอรองรวม
(1) กฎหมายก ําหนดสทิธิในการแจงขอเรียกรอง และมขีัน้ตอนการเจรจา

ตอรองท ํานองเดยีวกบัพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ พ.ศ. 2518 มขีอแตกตางบางในสวนทีเ่กีย่วของ
กบัระยะเวลาในแตละขัน้ตอน และเมือ่มขีอพพิาทแรงงานทีต่กลงกนัไมได ใหคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวสิาหกิจสัมพันธเปนผูช้ีขาด หามนายจางปดงานและลูกจางนัดหยุดงาน (มาตรา 25-33)

(2) มคีณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ซ่ึงเปนคณะกรรมการ
ไตรภาครีะดบัชาตมิอํี านาจหนาทีใ่นการก ําหนดมาตรฐานขัน้ตํ ่าของสภาพการบงัคบัใชแกรัฐวสิาหกจิ
ทกุแหง พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทแรงงาน เปนตน (มาตรา 8 และมาตรา 13)

(3) มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธในรัฐวิสาหกิจแตละแหง ซ่ึงเปน
คณะกรรมการทวิภาคีมีอํ านาจหนาที่ในการปรึกษาหารือเพื่อใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน และ
หาทางปรองดองระหวางฝายบริหารกับลูกจาง (มาตรา 19 และมาตรา 23)

DPU



74

3.4.2.3 การคุมครองสทิธิและเสรภีาพของคนงานดานการรวมตวัและเจรจาตอรอง
 หลักการคุ มครองสิทธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและ
เจรจาตอรองตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธนั้น มหีลักการดังตอไปนี้

(1) หามเลิกจาง หรือโยกยายหนาที่การงานของลูกจาง ผูแทนลูกจาง 
กรรมการ หรืออนุกรรมการซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรอง เวนแตบุคคลดังกลาวจะทุจริตตอหนาที่
หรือกระท ําผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง หรือ จงใจทํ าใหนายจางไดรับความเสียหาย หรือฝาฝน
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํ างาน...หรือละท้ิงหนาที่...(มาตรา 34) หากฝาฝนตองระวางโทษทางอาญา  
(มาตรา 79)

(2) หามเลกิจาง หรือกระท ําการใดๆ อันอาจเปนผลใหลูกจางไมสามารถ
ทนท ํางานอยูตอไปได หามขดัขวางในการทีลู่กจางเปนสมาชกิ หรือ ใหลูกจางออกจากการเปนสมาชกิ
ของสหภาพแรงงาน...หามขดัขวางการด ําเนนิงานของสหภาพแรงงาน...หามเขาแทรกแซงการด ําเนนิงาน
ของสหภาพแรงงานโดยมชิอบดวยกฎหมาย...(มาตรา 35) นายจางฝาฝนและลกูจางไดรับความเสยีหาย
กฎหมายบญัญตัใิหมสิีทธกิลาวหาและเรยีกรองใหกลับเขาท ํางานหรอืเรยีกรองคาเสยีหายตอคณะกรรมการ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธเพื่อวินิจฉัยช้ีขาดได (มาตรา 38)

(3) หามมใิหมกีารบงัคบั หรือขูเขญ็ ใหลูกจางเปนสมาชกิสหภาพแรงงาน
หรือตองออกจากการเปนสมาชกิแรงงาน (มาตรา 36) หากฝาฝนตองระวางโทษทางอาญา (มาตรา79)

(4) ในระหวางทีข่อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจาง หรือคํ าชีข้าดมผีลบงัคบัใช
หามมใิหนายจางเลกิจาง หรือ โยกยายหนาทีก่ารงานของกรรมการ อนกุรรมการ หรือ สมาชกิสหภาพ
แรงงานซึง่เกี่ยวของกับขอเรียกรอง เวนแตมีเหตุยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ... หรือ บคุคลดังกลาวจะทุจริต
ตอหนาที่หรือกระทํ าผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง หรือ จงใจทํ าใหนายจางไดรับความเสียหาย 
หรือฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํ างาน...หรือ ละทิ้งหนาที่...หรือ กระทํ าการใดๆ เปนการยุยง 
สนบัสนนุ หรือ ชักชวนใหมีการฝาฝนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือคํ าชี้ขาด (มาตรา 37) และ
หากผูใดไดรับความเสียหายจากการฝาฝนมาตรานี้ กฎหมายบัญญัติใหมีสิทธิกลาวหาและเรียกรอง
ใหกลับเขาทํ างาน หรือเรียกรองคาเสียหาย ตอคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธเพื่อ
วนิิจฉัยช้ีขาดได (มาตรา 38)
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บทที่ 4
วิเคราะหสิทธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและการเจรจาตอรอง

ตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงาน
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ

จากการศกึษาบทบญัญตัขิองอนสัุญญา ฉบบัที่ 87 และฉบบัที่ 98 พอสรปุหลักการทีสํ่ าคญั
เพื่อเปรียบเทียบกับหลักสิทธิและเสรีภาพดานการรวมตัวและเจรจาตอรองตามบทบัญญัติ          
ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และตามกฎหมายแรงงานภาคเอกชน รวมทั้ง
กฎหมายแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ ซ่ึงหลักการสํ าคัญของอนุสัญญาทั้ง 2 ฉบับดังกลาว มีดังตอไปนี้

1. หลักสทิธิในการรวมตัวกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ
2. หลักสทิธิในการรวมตัวกันโดยปราศจากการแทรกแซง
3. หลักสิทธิในการเลือกผูแทนหรือองคการแรงงานไดอยางอิสระ
4. หลักการคุมครองการรวมเจรจาตอรองโดยสมัครใจ ระหวางองคกรคนงานและ

องคกรนายจาง โดยปราศจากการแทรกแซงซึ่งกันและกันโดยองคกรหรือโดยหนวยงานอื่น

4.1  วิเคราะหสิทธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรองของคนงานภาคเอกชน

4.1.1 วิเคราะหสิทธิและเสรีภาพดานการรวมตัวของคนงานภาคเอกชน
จากการศกึษารฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญตัิ

แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และทีแ่กไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2534 ในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพดานการรวมตัวของคนงานภาคเอกชนนั้น พบวา     
รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 45 ไดก ําหนดเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพในการรวมตวั
ซ่ึงสรุปไดวา  

บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพสหพันธ สหกรณ     
กลุมเกษตรกร องคการเอกชน หรือหมูคณะอื่น และการจ ํากดัเสรีภาพในการรวมกันจะกระทํ ามิได   

จึงถือไดวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากจะใหหลักการเรื่องสิทธิและเสรีภาพ   
ในการรวมตัวแลว ยงัหามมใิหมีการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวไวอยางชัดเจน
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แตอยางไรก็ตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 45 
วรรคสอง ไดก ําหนดหลักเกณฑในการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวไวดวยเชนกัน กลาวคือ

ในกรณีมีความจํ าเปน เพือ่คุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอน    
ในทางเศรษฐกิจ ก็สามารถที่จะจํ ากัดเสรีภาพในการรวมกันได แตตองกระทํ าโดยอาศัยอํ านาจ   
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ

ในประเดน็การจ ํากดัสทิธดิงักลาวนี ้ แมจะมขีอดเีพือ่คุมครองประโยชนสวนรวม
หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยตลอดจนเพื่อปองกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจก็ตาม แตก็ถือเปน
จุดออนประการหนึ่ง ทั้งนี้เพราะวาการที่รัฐธรรมนูญกํ าหนดหลักการดังกลาวไว ยอมถือไดวา    
เปนการรบัรองหรือเปดชองใหกฎหมายเฉพาะในล ําดบัรองลงมาสามารถบญัญตัหิลักเกณฑการจ ํากดั
สิทธแิละเสรีภาพในการรวมตัวและเจรจาตอรอง เชน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 
และทีแ่กไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2534 ซ่ึงเปนกฎหมายเฉพาะ
และมบีทบญัญัติที่ถือวาเปนการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวไวหลายมาตรา เชน มาตรา 88 
มาตรา 95 และมาตรา 101 กลาวคือ

พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ พ.ศ. 2518 และทีแ่กไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
แรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ไดก ําหนดใหสิทธิในการรวมตัว และจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของคนงานในการรวมตัวไว ดังประเด็นตอไปนี้

4.1.1.1 การเปนคนงานของนายจางคนเดียวกัน    
ตามที่มาตรา 88 ไดกํ าหนดใหสิทธิในการรวมตัวกันของคนงานวา     

จะตองเปนคนงานของนายจางคนเดียวกัน จึงมีผลทํ าใหการรวมตัวจัดตั้งเปนสหภาพแรงงาน
ประเภทนี ้มจี ํานวนสมาชกิไมมาก เพราะกฎหมายไปก ําหนดวาตองเปนคนงานของนายจางคนเดยีวกนั
ซ่ึงมีผลทํ าใหการรวมตัวของคนงาน จึงเปนไดเพียงสหภาพแรงงานเล็กๆ ที่มีพลังในการเจรจา     
ตอรองนอย จึงถือไดวาเปนการไมสงเสริมสิทธิและเสรีภาพการรวมตัวของคนงาน เพื่อใหมีพลัง
ในการเจรจาตอรองอยางแทจริง แตอยางไรก็ตามอาจจะมีสหภาพแรงงานประเภทนี้บางแหงที่มี
สมาชกิมากและมีความเขมแข็งก็จริงอยู แตรัฐก็ไมควรที่จะกํ าหนดกรอบในการรวมตัวไววา จะตอง
เปนคนงานของนายจางคนเดียวกันอันเปนการจํ ากัดสิทธิในการรวมตัวกันของคนงาน
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4.1.1.2 การเปนคนงานซึ่งทํ างานในกิจการประเภทเดียวกัน    
แมในมาตรา 88 จะมขีอดีแกฝายคนงานในประเด็นที่มีการเปดโอกาส

ใหมกีารรวมตวักนัของคนงานในกรณทีี่เปนคนงานซึง่ท ํางานในกจิการประเภทเดยีวกนั โดยไมค ํานงึวา
จะมนีายจางกีค่นกต็าม ซ่ึงถือวาเปนการก ําหนดตวันายจางใหกวางขวางมากยิง่ขึน้วาจะมนีายจางกีค่นกไ็ด
แตคนงานดังกลาวจะตองทํ างานในกิจการประเภทเดียวกัน ซ่ึงมีผลทํ าใหการรวมตัวของคนงาน 
กลายเปนสหภาพแรงงานที่ใหญขึ้นและมีพลังในการเจรจาตอรองมากขึ้นกวาประเภทแรกก็ตาม 
แตในประเด็นเรื่องการรวมตัวเพื่อจัดตั้งเปนสหภาพแรงงานเพื่อใหคนงานมีอํ านาจเจรจาตอรอง   
ผลประโยชนกับนายจางดังกลาว ผูเขยีนเหน็วายังเปนการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวและ
เจรจาตอรองของคนงานอยู เชน คนงานอื่นที่ทํ างานกับนายจางประเภทอื่นๆ ซ่ึงมิใชกิจการประเภท
เดยีวกัน หรือคนงานที่รับงานไปทํ าที่บาน หรือคนงานที่ทํ างานเปนครั้งคราว หรือคนงานที่ทํ างาน
เปนการจร หรือคนงานทีท่ ํางานเปนตามฤดกูาล หรือคนงานทีท่ ํางานตามโครงการ เปนตน ซ่ึงการจ ํากดั
สิทธิการรวมตวัเพือ่จดัตัง้เปนสหภาพแรงงานเพยีงแค 2 ประเภทดงักลาว ยอมท ําใหโอกาสในการรวมตวั
ยากมาก และเมือ่ไมสามารถทีจ่ะไปรวมตวักอตัง้สหภาพแรงงานได พลังในการเจรจาตอรองกน็อยลง

4.1.1.3 การก ําหนดใหคนงานผูมีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานตองบรรลุนิติภาวะ
ตามมาตรา 88 กํ าหนดวาอายุของคนงานในการรวมตัวเพื่อจัดตั้ง

เปนสหภาพแรงงานจะตองบรรลุนิติภาวะ ทั้งๆ ที่กฎหมายแรงงานยอมรับใหบุคคลอายุกวา 15 ป 
เขาสูตลาดแรงงานได จึงถือไดเปนการจํ ากัดสิทธิของคนงาน ซ่ึงขัดตอหลักสิทธิและเสรีภาพ       
ในการรวมตัวตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 45 และขัดตอการสงเสริม
ใหประชาชนมงีานท ําและการจดัระบบแรงงานสมัพนัธ รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540
มาตรา 86 ทีว่า รัฐตองสงเสรมิใหประชากรวยัทํ างานมงีานท ํา คุมครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเดก็
และแรงงานหญงิ จัดระบบแรงงานสมัพนัธ การประกนัสงัคม รวมท้ังคาตอบแทนแรงงานใหเปนธรรม
และยงัขดัตอหลักการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540
มาตรา 30 ที่วา บคุคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญงิมสิีทธเิทาเทยีมกนั การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอบคุคลเพราะเหตแุหงความแตกตาง
ในเรื่องถิ่นกํ าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ    
ทางเศรษฐกจิหรอืสังคม ความเชือ่ทางศาสนา การศกึษาอบรมหรอืความคดิเหน็ทางการเมอืงอนัไมขดั
ตอบทบญัญตัแิหงรฐัธรรมนญู จะกระท ํามไิด รวมทัง้เปนการไมสอดคลองกบัหลักทีว่า รัฐตองสงเสรมิ
และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกํ าหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง     
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การวางแผนพฒันาทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง รวมทัง้การตรวจสอบการใชอํ านาจรฐัทกุระดบั
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 76 อีกกรณีหนึ่งดวย

4.1.1.4 การเปนคนงานของนายจางคนเดียวกัน หรือทํ างานในกิจการประเภท
เดียวกัน กับผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน

ในประเด็นเรื่องการกํ าหนดสิทธิของบุคคลที่จะเขารวมเปนสมาชิก
ของสหภาพแรงงานเพื่อใหฝายคนงานมีสมาชิกจํ านวนมากเพื่อใหมีพลังอํ านาจในเจรจาตอรอง   
ผลประโยชนกับนายจาง ก็จะคลายกับประเด็นเรื่องการจัดตั้งสหภาพแรงงานเพียงแต กํ าหนดอายุ
ของผูที่จะเปนสมาชิกใหกวางออกไป คือ คนงานที่มีอายุตั้งแตสิบหาปขึ้นไป สามารถเขารวม    
เปนสมาชิกสหภาพแรงงานได แตอยางไรกต็ามกฎหมายกย็งัคงก ําหนดสิทธิของบุคคลที่จะเขารวม
เปนสมาชกิของสหภาพแรงงานไวเพียง 2 ประเภท คือ 1) การเปนคนงานของนายจางคนเดียวกัน  
กับผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน และ 2) การเปนคนงานซึ่งทํ างานในกิจการประเภทเดียวกัน   
กบัผูขอจดทะเบยีนสหภาพแรงงานตามมาตรา 95 ซ่ึงผูเขยีนเหน็วา ยงัเปนการจ ํากดัสทิธิและเสรภีาพ
ในการรวมตวัและเจรจาตอรองของคนงานอนัจะสงผลใหการรวมตวัยาก และท ําใหพลังในการเจรจาตอรอง
มนีอยลงเชนเดียวกันกับเรื่องการจัดตั้งสหภาพแรงงาน

4.1.1.5 การหามมใิหคนงานซึง่เปนผูบงัคบับญัชาเขาเปนสมาชกิในสหภาพแรงงาน
รวมกับคนงานอื่น    

ในกรณีที่มาตรา 95 กํ าหนดใหมีการการแยกกลุมคนงานที่จะเปน
สมาชกิสหภาพแรงงานออกจากกนัเปน 2 กลุม คอื กลุมคนงานซึง่ไมเปนผูบงัคบับญัชา กบักลุมคนงาน
ซ่ึงเปนผูบงัคบับญัชาทีม่อํี านาจในการจาง เพือ่มใิหทัง้บคุคลทัง้สองกลุมมโีอกาสเขารวมในการรวมตวั
เพื่อเจรจาตอรองผลประโยชนจากนายจางนั้น ยอมถือไดวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 30 จึงทํ าใหจํ านวนของสมาชิกในสหภาพ
แรงงานนัน้ๆ มจี ํานวนนอยลงกวาทีค่วรจะเปน และมผีลโดยตรงอนัจะท ําใหพลังอํ านาจในการเจรจา
ตอรองลดลงดวย จงึถือวามาตรา 95 แหงพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ พ.ศ 2518 และท่ีแกไขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2534 นี ้ ไมสอดคลองกบัหลักสทิธแิละเสรภีาพ
ของคนงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
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4.1.1.6 การกํ าหนดคุณสมบัติกรรมการหรืออนกุรรมการในสหภาพแรงงาน  
ตามทีม่าตรา 101 ก ําหนดคณุสมบตัขิองผูซ่ึงจะไดรับเลอืกตัง้เปนกรรมการ

หรืออนุกรรมการในสหภาพแรงงานที่จัดตั้งขึ้นวาจะตองเปนเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น
และมสัีญชาติไทยโดยการเกิด และมอีายุไมตํ่ ากวายี่สิบป ถอืวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกํ าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานะของบุคคล ฐานะ  
ทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม อยางชดัเจน ทัง้ๆ ทีรั่ฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 30
บญัญตัไิววาจะกระท ํามไิด การเลอืกปฏบิตัดิงักลาวมผีลกระทบโดยตรงตอสิทธิและเสรภีาพของคนงาน
ดานการรวมตัวและเจรจาตอรองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 45

4.1.1.7 การแทรกแซงและควบคุมกิจการของสหภาพแรงงานโดยรัฐ
การที่กฎหมายใหนายทะเบียนมีอํ านาจในการรับจดทะเบียนและออก

ใบส ําคัญแสดงการจดทะเบียนแกสหภาพแรงงาน และถานายทะเบียนเห็นวาคํ าขอหรือรางขอบังคับ
ไมถูกตองก็ใหมีคํ าสั่งใหแกไขเพิ่มเติมใหถูกตอง ตลอดจนใหนายทะเบียนมีอํ านาจใชดุลพินิจ        
ที่จะไมรับจดทะเบียนก็ได หากเห็นวาวัตถุที่ประสงคของสหภาพนั้นขัดตอความสงบเรียบรอย  
ของประชาชน และเมื่อมีการประชุมใหญแลวจะตองนํ ารางขอบังคับ และรายชื่อ ที่อยู อาชีพ หรือ
วิชาชีพของกรรมการไปจดทะเบียน และหากมีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับก็ตองนํ าไปจดทะเบียน
ตอนายทะเบียนกอนทุกครั้งจึงจะมีผลใชบังคับไดตามมาตรา 91 มาตรา 93 และมาตรา 94 นั้น ถือวา
เปนการก ําหนดขัน้ตอนของการกอตัง้สหภาพแรงงานใหยุงยากและกระทบกระเทอืนสทิธแิละเสรภีาพ
ของคนงานในระดับหนึ่ง ประกอบกับการที่กฎหมายตามมาตรา 105 ที่กํ าหนดใหนายทะเบียนหรือ
ผูซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายมีอํ านาจ (1) เขาไปในสํ านักงานของสหภาพแรงงานในเวลาทํ าการ   
เพือ่ตรวจสอบกิจการของสหภาพแรงงาน (2) ส่ังใหกรรมการ พนักงาน หรือคนงานของสหภาพ
แรงงาน สงหรือแสดงเอกสารหรือบัญชีของสหภาพแรงงานเพื่อประกอบการพิจารณากรณีที่มี
ปญหาเกิดขึ้น (3) สอบถามบุคคลใดหรอืเรียกบุคคลดังกลาวมาเพื่อสอบถามหรือใหช้ีแจงขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการดํ าเนินกิจการของสหภาพแรงงาน ตลอดจนกํ าหนดใหนายทะเบียนมีอํ านาจสั่งให
กรรมการผูใดผูหนึ่ง หรือ คณะกรรมการของสหภาพแรงงานออกจากตํ าแหนงได เมื่อปรากฏวา (1) 
กระท ําการอนัมชิอบดวยกฎหมาย ซ่ึงเปนการขดัขวางการปฏบิตังิานตามหนาทีข่องพนกังานประนอม
ขอพพิาทแรงงาน ผูช้ีขาดขอพิพาทแรงงานหรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ (2) ดํ าเนินกิจการ
ไมถูกตองตามวตัถุทีป่ระสงคของสหภาพแรงงานอันเปนการขัดตอกฎหมายหรือความสงบเรียบรอย
ของประชาชน หรืออาจเปนภัยแกเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ หรือ (3) ใหหรือยินยอม
ใหผูใดผูหนึ่งซ่ึงมิใชกรรมการเปนผูดํ าเนินกิจการของสหภาพแรงงานตามมาตรา 106        
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ผูเขียนเห็นวา บทบญัญัติของกฎหมายดังกลาวนั้นไมสอดคลองกับหลัก
สิทธแิละเสรีภาพของคนงานดานการรวมตวัและเจรจาตอรองตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พ.ศ. 2540

4.1.2 วิเคราะหสิทธิและเสรีภาพดานการเจรจาตอรองของคนงานภาคเอกชน
จากการศกึษารฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญตัิ

แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และทีแ่กไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2534 ในสวนทีเ่กีย่วกบัสทิธแิละเสรภีาพดานการเจรจาตอรองของคนงานภาคเอกชนนัน้ พบวา
ยงัไมมีความชัดเจนในการกํ าหนดสทิธิและเสรีภาพดานการเจรจาตอรองของคนงานภาคเอกชนไว

โดยสาระสํ าคัญที่เกี่ยวของเทาที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 จะมีเพียงมาตรา 37 และมาตรา 39 และมาตรา 86 ทีจ่ะพอเทียบเคียงไดวาไดมีการกํ าหนด
เร่ืองสิทธิและเสรีภาพในเจรจาตอรองไว ซ่ึงสรุปไดวา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน
โดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งส่ือสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน  
รวมทั้งการกระทํ าดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอ
ถึงกนัจะกระท ํามไิด เวนแตโดยอาศยัอํ านาจตามบทบญัญตัแิหงกฎหมายเฉพาะเพือ่รักษาความมัน่คง
ของรฐั หรือเพือ่รักษาความสงบเรยีบรอยหรือศลีธรรมอนัดขีองประชาชน และ บคุคลยอมมีเสรภีาพ
ในการแสดงความคิดเห็นการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน  
การจํ ากัดเสรีภาพดงักลาวจะกระท ํามิได เวนแตโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพือ่รักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ ช่ือเสียง สิทธิในครอบครัวหรือ
ความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน ซ่ึงผูเขียนเห็นวา
ยงัไมมคีวามชดัเจนในการรบัรองสทิธิและเสรภีาพดานการเจรจาตอรองของคนงาน และเมือ่พจิารณา
ถึงพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ พ.ศ. 2518 และทีแ่กไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2534  กพ็บวามกีารก ําหนดไวในมาตรา 13 มาตรา 16 และมาตรา 17 ซ่ึงสรปุไดความวา
ในการเรยีกรองใหมกีารก ําหนดขอตกลงเกีย่วกบัสภาพการจาง หรือการแกไขเพิม่เตมิขอตกลงเกีย่วกบั
สภาพการจาง นายจางหรือคนงานตองแจงขอเรียกรองเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ ในกรณี    
ที่นายจางเปนผูแจงขอเรียกรอง นายจางตองระบุช่ือผูเขารวมในการเจรจา โดยจะระบุช่ือตนเอง  
เปนผูเขารวมในการเจรจา หรือจะตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจาก็ได ถานายจางตั้งผูแทน    
เปนผูเขารวมในการเจรจา ผูแทนของนายจางตองเปนกรรมการ ผูถือหุน ผูเปนหุนสวน หรือคนงาน
ประจ ําของนายจาง กรรมการของสมาคมนายจางหรอืกรรมการของสหพนัธนายจางและตองมจี ํานวน
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ไมเกินเจ็ดคน ในกรณีท่ีคนงานเปนผูแจงขอเรียกรอง ขอเรียกรองตองมีรายชื่อและลายมือชื่อ     
ของคนงานซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองไมนอยกวารอยละสิบหาของคนงานทั้งหมด ซ่ึงเกี่ยวของกับ
ขอเรียกรองนั้น และมีสิทธิเลือกตั้งผูแทนเปนผูเขารวมในการเจรจาพรอมระบจุ ํานวนไมเกินเจ็ดคน
พรอมกับการแจงขอเรียกรองดวย

เมื่อไดรับขอเรียกรองแลว ใหฝายที่รับขอเรียกรองแจงชื่อตนเอง หรือผูแทน  
เปนหนงัสือใหฝายทีแ่จงขอเรยีกรองทราบโดยมชัิกชา และใหทัง้สองฝายเริม่เจรจากนัภายในสามวนั
นับแตวันที่ไดรับขอเรียกรอง และกฎหมายไดกํ าหนดใหนายจางหรือคนงาน สามารถที่จะแตงตั้ง  
ที่ปรึกษาเพื่อใหคํ าปรึกษาแนะนํ าแกผูแทนของตนก็ได แตตองมีจํ านวนไมเกินฝายละสองคน       
แตผูทีจ่ะเขามาเปนทีป่รึกษาใหแกคนงานไดนัน้จะตองมคีณุสมบตัติามทีอ่ธิบดกี ําหนดและตองยืน่ค ําขอ
และไดรับการจดทะเบียนจากอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายแลวจึงจะแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาได
และไดรับอนุญาตใหเปนที่ปรึกษาไดเพียงสองปเทานั้น ผูเขียนเห็นวา รัฐสอดเขาไปเกี่ยวของกับ
การเจรจาตอรองอันเปนการกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพในการเจรจาตอรองของทั้งคนงาน
และนายจาง

โดยสรุป จากการศึกษาวิเคราะหสิทธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัว
และการเจรจาตอรองของคนงานภาคเอกชนในประเด็นตางๆ ดังกลาวขางตน พบวา บทบัญญัติ 
ของพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ พ.ศ 2518 และทีแ่กไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 มาตรา 13 มาตรา17 มาตรา 88 มาตรา 91 มาตรา 93 มาตรา 94 มาตรา 95 
มาตรา 101 มาตรา 105 และ มาตรา 106 ลวนไมสอดคลองกับหลักเสรีภาพในการรวมตัวและเจรจา
ตอรอง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 45 มาตรา 37 และมาตรา 39   
รวมทั้งไมสอดคลองสิทธิอ่ืนๆ ที่มีผลโดยตรงตอสิทธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและ
เจรจาตอรองตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 45 มาตรา 76 มาตรา 86 อีกดวย

4.2  วิเคราะหสทิธิและเสรภีาพของคนงานดานการรวมตวัและเจรจาตอรองของคนงานภาครฐัวสิาหกจิ

จากการศกึษารฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญตัแิรงงาน
รัฐวิสาหกิจสมัพันธ พ.ศ. 2543 ในสวนทีเ่กี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและ
เจรจาตอรองนั้น พบวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 45 ไดกํ าหนดเรื่อง
สิทธแิละเสรภีาพในการรวมตวัและเจรจาตอรองไววา “บคุคลยอมมีเสรภีาพในการรวมกนัเปนสมาคม
สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน หรือหมูคณะอื่น และการจํ ากัดเสรีภาพ  
ในการรวมกันจะกระทํ ามิได” และขณะเดยีวกันก็ไดกํ าหนดขอยกเวนไววา “ในกรณีมีความจํ าเปน
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เพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี  
ของประชาชน หรอืเพือ่ปองกันมใิหมีการผกูขาดตดัตอนในทางเศรษฐกจิ ก็สามารถทีจ่ะจ ํากัดเสรภีาพ
ในการรวมกันได แตตองกระทํ าโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ” ซ่ึงถือวา    
เปนการรบัรองหรือเปดชองใหกฎหมายเฉพาะในล ําดบัรองลงมาสามารถบญัญตัหิลักเกณฑการจ ํากดั
สิทธแิละเสรภีาพในการรวมตวัและเจรจาตอรอง ดงัทีไ่ดกลาวแลวในหวัขอที ่4.1 และเมือ่ท ําการศกึษา
หลักการดงักลาวในพระราชบญัญตัแิรงงานรฐัวสิาหกจิสัมพนัธ พ.ศ. 2543  จะพบวากฎหมายฉบบันี้
ไดมบีทบญัญตัใินการจ ํากดัสทิธิและเสรภีาพของคนงานดานการรวมตวัและเจรจาตอรองไวหลายกรณี
ดังตอไปนี้

4.2.1 การจํ ากัดสิทธิของคนงาน   
การที่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 มาตรา 41 กํ าหนด

หลักเกณฑในการรวมตวัจดัตัง้เปนสหภาพแรงงานวา บคุคลผูมสิีทธริวมตวักนัจดัตัง้สหภาพแรงงานได
จะตองเปนคนงานในรัฐวิสาหกิจเดียวกัน และจะตองมิใชคนงานที่เปนฝายบริหารตองเปนบุคคล   
ทีบ่รรลุนิติภาวะ ตลอดจนตองมีสัญชาติไทย และมาตรา 51 ยังหามคนงานที่เปนฝายบริหารเขารวม
เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้นอีกดวย ถือวาเปนการไมสอดคลองกับหลักการของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 45 ในเรือ่งสทิธแิละเสรภีาพในการรวมตวัและเจรจาตอรอง
เพราะวาไปจํ ากัดสิทธิของคนงานที่ทํ าหนาที่ฝายบริหาร และจํ ากัดสิทธิของคนงานที่ยังไมบรรลุ  
นติภิาวะ ตลอดจนจ ํากดัสิทธขิองบคุคลทีไ่มมสัีญชาตไิทย ซ่ึงถือวาเปนการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรม
เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกํ าเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อายุ สถานะของบุคคล ฐานะ  
ทางเศรษฐกจิหรือสังคม ถือวาเปนการกระทบกระเทอืนสทิธแิละเสรภีาพของคนงานดานการรวมตวั
และเจรจาตอรองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 อยางชัดเจน

4.2.2 การกํ าหนดจํ านวนสมาชิก  
ตามมาตรา 42 ไดมีการกํ าหนดจํ านวนสมาชิกที่จะมีสิทธิในการรวมตัวกันได  

จะตองมจี ํานวนไมนอยกวารอยละยีสิ่บหา และไมรวมถึงคนงานซึง่ท ํางานอนัมลัีกษณะเปนครัง้คราว
เปนการจร เปนไปตามฤดูกาล หรือเปนงานตามโครงการ ถือวาเปนการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพ   
ของคนงานในการรวมตัวกอตั้งสหภาพแรงงานเปนอยางมาก จึงถือไดวาบทบัญญัติในมาตรา 42 นี้ 
ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 45 และนอกจากนั้นยังถือวา
เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกํ าเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
เพศ อายุ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม และเปนการไมสงเสริมการมีสวนรวม
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ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 30 และมาตรา 76 ที่วา    
รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกํ าหนดนโยบาย การตัดสินใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ประกอบกับมาตรา 86 ที่วา     
รัฐตองสงเสรมิใหประชากรวยัท ํางานมงีานท ํา คุมครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเดก็และแรงงานหญงิ
จัดระบบแรงงานสัมพันธ การประกันสังคม รวมทั้งคาตอบแทนแรงงานใหเปนธรรมอีกดวย     
หลักเกณฑดงักลาวจงึถือวาเปนการกระทบกระเทอืนสทิธแิละเสรภีาพของคนงานซึง่ท ํางานอนัมลัีกษณะ
เปนครั้งคราว เปนการจร เปนไปตามฤดูกาล หรือเปนงานตามโครงการ

4.2.3 การกํ าหนดวิธีการจดทะเบียน
การที่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 มาตรา 42 และ 

มาตรา 43 ก ําหนดหลักเกณฑการกอตั้งสหภาพแรงงาน ไมวาจะเปนรางขอบังคับ และบัญชีรายช่ือ
และลายมอืช่ือของผูแสดงความจ ํานงเขาเปนสมาชกิสหภาพแรงงาน ตลอดจนการจดทะเบยีนดงักลาว
ถือวาเปนการสลบัซบัซอนส ําหรับคนงานทีจ่ะด ําเนนิการกอตัง้สหภาพแรงงาน ท ําใหการด ําเนนิการ
ตัง้สหภาพแรงงานยุงยากมากขึน้ ซ่ึงมผีลกระทบโดยตรงตอสิทธแิละเสรภีาพของคนงานดานการรวมตวั
และเจรจาตอรองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

4.2.4 การจํ ากัดสิทธิของสมาชกิของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ตามมาตรา 51 มกีารก ําหนดสถานภาพสมาชิกสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจวา

จะตองเปนคนงานในรัฐวิสาหกิจนั้นตลอดเวลาที่ยังเปนสมาชิกนี้ อาจกอใหเกิดปญหาการไดรับ
ความคุมครองในกรณทีีค่นงานเขารวมในการเจรจาตอรอง แตในระหวางเวลานัน้ถูกท ําใหความเปนคนงาน
ส้ินสุดลง ไมวากรณีใดๆ ยอมสงผลกระทบใหสมาชิกภาพของสมาชิกสหภาพสิ้นสุดลงทันทีตาม
มาตรา 53 (4) ซ่ึงเปนผลกระทบโดยตรงตอสิทธแิละเสรภีาพของคนงานดานการรวมตวัและเจรจาตอรอง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

4.2.5 การแทรกแซงและควบคุมกิจการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ    
การที่พระราชบญัญตัแิรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ พ.ศ. 2543 ใหอํ านาจแกฝายรัฐ

ในการเขาไปแทรกแซงและควบคุมอยางกวางขวาง โดยกํ าหนดใหนายทะเบียนหรือเจาพนักงาน    
มอํี านาจตางๆ เชน ส่ังใหกรรมการหรอืสมาชกิของสหภาพแรงงานกระท ําการ หรืองดเวนการกระท ําใดๆ
(มาตรา 62) ส่ังกรรมการสหภาพแรงงานออกจากตํ าแหนง (มาตรา 63) ตลอดจนมคีํ าส่ังใหเลิก    
สหภาพแรงงานได (มาตรา 66) การก ําหนดกฎเกณฑดงักลาวยอมมผีลท ําใหคนงานทีเ่ขาไปมสีวนรวม
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สหภาพแรงงานนั้นถูกตรวจสอบ ถูกสั่งใหกระทํ าหรืองดเวนการกระทํ าใดๆ ตามที่ทะเบียนหรือ  
เจาพนกังาน หากฝาฝนแลวจะไดรับผลราย ตองระวางโทษจ ําคกุไมเกนิ 1 เดอืน หรือปรับไมเกนิ 1 พนับาท
หรือทั้งจํ าทั้งปรับ (มาตรา 74) ตลอดจนถูกสั่งใหเลิกสหภาพแรงงานนัน้ ถือไดวาเปนการคุกคาม
ตอสิทธแิละเสรภีาพของคนงานดานการรวมตวัและเจรจาตอรองตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
อยางยิ่ง   

โดยสรปุ การที่พระราชบญัญตัแิรงงานรฐัวสิาหกจิสัมพนัธ พ.ศ. 2543 ไดก ําหนดหลกัเกณฑ
ตามมาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 51 มาตรา 62 มาตรา 63 และมาตรา 66 ดงัทีไ่ดกลาวมาแลว
ขางตน นอกจากจะไมสอดคลองกับหลักการของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 45 ไมสงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชนตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540
มาตรา 30 ไมสงเสรมิและสนบัสนนุการมสีวนรวมของประชาชนในการก ําหนดนโยบาย การตดัสนิใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองตามมาตรา 76 และสงเสริม     
ใหประชากรวัยทํ างานมีงานทํ า คุมครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบ
แรงงานสัมพันธ การประกันสังคม รวมทั้งคาตอบแทนแรงงานใหเปนธรรม ตามมาตรา 86 แลว     
ผูเขยีนยงัเหน็วา บทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัแิรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ พ.ศ. 2543 ไมสอดคลอง
กับหลักการใชอํ านาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรที่จะตองคํ านึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ 
และเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 26 รวมทั้ง  
ไมสอดคลองกับหลักความผูกพันโดยตรงของสิทธิและเสรีภาพตอองคกรของรัฐตามมาตรา 27 ที่วา 
“สิทธิและเสรภีาพทีรั่ฐธรรมนญูนีรั้บรองไวโดยชัดแจงโดยปรยิาย หรือโดยค ําวนิจิฉยัของศาลรฐัธรรมนญู
ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรง       
ในการตรากฎหมาย การใชบังคับกฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง” และยังเปนการขัดตอ
รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 29 ทีว่า “การจ ํากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล
ที่รัฐธรรมนูญรับรองไวจะกระทํ ามิได เวนแตโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ
เพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กํ าหนดไวและเทาที่จํ าเปนเทานั้น และจะกระทบกระเทือนสาระสํ าคัญ  
แหงสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได” อีกดวย
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4.3  วเิคราะหสิทธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรองตามมาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศ

สิทธแิละเสรภีาพของคนงานดานการรวมตวัและเจรจาตอรองตามกฎหมายไทยตามทีก่ ําหนด
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 นัน้ โดยหลักการแลวมีการกํ าหนดใหสิทธิและเสรีภาพ  
ของคนงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรองไวอยางชัดเจน แตในขณะเดียวกันก็มีการบัญญัติ
กฎหมายในลกัษณะเปนการยกเวนหรือเรียกวาจํ ากัดสิทธิไวในหลายๆ กรณีดวยกัน ซ่ึงหากพิจารณา
เปรยีบเทยีบกบัหลักกฎหมายตามอนสัุญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบบัที ่87 และ ฉบบัที่ 98
จะพบวามีความสอดคลองและไมสอดคลองกัน ดังนี้

4.3.1 สทิธิและเสรภีาพของคนงานดานการรวมตวัและเจรจาตอรองของคนงานภาคเอกชน
กับอนสุัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 87 และฉบับท่ี 98

จากการศึกษาถึงสิทธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรอง 
ตามพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ พ.ศ 2518 และทีแ่กไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2534 กับ อนสัุญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98     
พบวามทีั้งในสวนที่สอดคลองกันและขัดแยงกันอยูหลายประการ กลาวคือ

ในสวนที่สอดคลองกัน สหภาพแรงงานสามารถรางกฎขอบังคับ โดยปราศจาก
การแทรกแซงของรัฐ หรือคนงานสามารถเขารวมกับองคกรใดก็ได โดยไมตองขออนุญาตลวงหนา 
และเมื่อไดรับการจดทะเบียนเปนสหภาพแรงงานและไดปฏิบัติถูกตองตามระเบียบขอบังคับ
ของสหภาพแรงงานแลว กฎหมายก็ใหความคุมครองแกคนงานจากการกระทํ าอันไมเปนธรรม  
ของนายจางทันที หากนายจางฝาฝนกฎหมาย ก็จะถูกระวางโทษทางอาญาถึงขั้นปรับหรือจํ าคุก 
หรือทั้งปรับและจํ าคุก

ในสวนท่ีขัดแยงกัน จากการศึกษาอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ 
ฉบบัที ่87 และฉบบัที ่98 พบวาไดมกีารบญัญตัหิลักการทีสํ่ าคญัไว 4 ประการ คอื 1) สิทธใินการรวมตวักนั
โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิ 2) สิทธใินการรวมตวักนัโดยปราศจากการแทรกแซง 3) สิทธิในการเลอืก
ผูแทนหรอืองคการแรงงานไดอยางอสิระ และ4) หลักการคุมครองการรวมเจรจาตอรองโดยสมคัรใจ
ระหวางองคกรคนงานและองคกรนายจางโดยปราศจากการแทรกแซงซึ่งกันและกันโดยองคกรหรือ
โดยหนวยงานอื่น เพื่อใหไดมาซึ่งกฎเกณฑ เงื่อนไข เกี่ยวกับสภาพการจางงาน แตปรากฏวา      
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พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และทีแ่กไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 เชน มาตรา 88 ที่กํ าหนดคุณสมบัติของคนงานในการรวมตัวจัดตั้งสหภาพ
แรงงานวา “ผูมสิีทธจิดัตั้งสหภาพแรงงานตองเปนคนงานของนายจางคนเดียวกัน หรือเปนคนงาน
ซ่ึงท ํางานในกจิการประเภทเดยีวกนัโดยไมค ํานงึวาจะมนีายจางกีค่น บรรลุนติภิาวะและมสัีญชาตไิทย”
หรือมาตรา 95 ทีก่ ําหนดวา “ผูซ่ึงจะเปนสมาชกิของสหภาพแรงงานไดจะตองเปนคนงานของนายจาง
คนเดยีวกนักบัผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน หรือเปนคนงานซึ่งทํ างานในกิจการประเภทเดียวกัน
กบัผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน และมีอายุตั้งแตสิบหาปขึ้นไปหามมิใหพนักงานและฝายบริหาร
ตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานของ คนงานซึ่ง
เปนผูบังคับบัญชาที่มีอํ านาจในการจาง การลดคาจาง การเลกิจาง การใหบํ าเหน็จหรือการลงโทษ 
จะเปนสมาชิกในสหภาพแรงงานที่คนงานอื่นไดจัดตั้ง หรือเปนสมาชิกอยูไมไดและคนงานอื่น    
จะเปนสมาชกิในสหภาพแรงงานที่คนงานซึ่งเปนผูบังคับบัญชาดังกลาวไดจัดตั้งขึ้นหรือเปนสมาชิก
อยูไมได” นัน้ ถือวาเปนการขดักบัหลักการของอนสัุญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบบัที ่ 87
ในเรือ่งสิทธิในการรวมตัวกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอยางแจงชัด

อีกทั้งการที่ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และที่แกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 เชน มาตรา 89 มาตรา 90 มาตรา 91 และ
มาตรา 92 ที่กํ าหนดวา การรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานนั้นจะตองจดทะเบียนใหมีฐานะ       
เปนนติบิคุคล พรอมทัง้มขีอบงัคบั วตัถุประสงคของสหภาพ ซ่ึงใหนายทะเบยีนตรวจสอบกอนมคี ําส่ัง
รับหรอืไมรับจดทะเบียน และเมื่อจดทะเบียนแลวตองปฏิบัติตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน และ
กระทํ ากิจกรรมภายในวัตถุประสงคที่จดทะเบียนไว ตลอดจนการที่กฎหมายไดกํ าหนดอํ านาจ     
ใหแกนายทะเบียนซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐมีอํ านาจตรวจสอบกิจการของสหภาพแรงงานไดนั้น    
ถือวาเปนการเขามาแทรกแซงกิจการภายในของสหภาพแรงงานโดยอํ านาจของรัฐ ยอมทํ าให      
การด ําเนนิงานของสหภาพแรงงานขาดความเปนอสิระ ซ่ึงขดัตอหลักสทิธิในการรวมตวักนัโดยปราศจาก
การแทรกแซงของอนสัุญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98

นอกจากนัน้การที่พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ พ.ศ. 2518 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ
โดยพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2534 มาตรา 95 ก ําหนดวา “ผูซ่ึงจะเปนสมาชกิ
ของสหภาพแรงงานไดจะตองเปนคนงานของนายจางคนเดยีวกนักบัผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน
หรือเปนคนงานซึ่งทํ างานในกิจการประเภทเดียวกันกับผูขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน....” และ 
มาตรา 101 “ผูซ่ึงจะไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งเปนกรรมการหรืออนุกรรมการตามมาตรา 100 ตองมี
คณุสมบตัิ...(1) เปนสมาชกิของสหภาพแรงงานนัน้ (2) มสัีญชาตไิทยโดยการเกดิ (3) มอีายไุมตํ ่ากวา
ยีสิ่บป” ถือวาเปนการขดัขวางสทิธใินการเลอืกผูแทนหรอืองคการแรงงานไดอยางอสิระของคนงาน
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อยูในตวั จงึเปนการขดัตอหลักสทิธใินการเลอืกผูแทนหรอืองคการแรงงานไดอยางอสิระของอนสัุญญา
องคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98

ประการสุดทาย คือ ในการเจรจาเพื่อตกลงเกี่ยวกับขอเรียกรองหรือขอตกลง
เกีย่วกับสภาพการจางนัน้ กฎหมายแรงงานสัมพันธยังกํ าหนดอีกวา ผูที่จะเขามาเปนที่ปรึกษาใหแก
คนงานไดนั้น จะตองมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกํ าหนดและตองยื่นคํ าขอและไดรับการจดทะเบียน
จากอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายแลว จงึจะแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาได และไดรับอนุญาตใหเปน
ที่ปรึกษาไดเพียงสองป จึงทํ าใหเปนอุปสรรคตอคนงานในการแสวงหาผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
และมบีทบาทหรือพลังอํ านาจในการเจรจาตอรองมาเปนที่ปรึกษาฝายคนงาน จึงเปนการขัดตอหลัก
การคุมครองการรวมเจรจาตอรองโดยสมคัรใจระหวางองคกรคนงานและองคกรนายจางโดยปราศจาก
การแทรกแซงซึ่งกันและกันโดยองคกรหรือโดยหนวยงานอื่น เพื่อใหไดมาซึ่งกฎเกณฑ เงื่อนไข
เกีย่วกับสภาพการจางงานของอนสัุญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98

4.3.2 สิทธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรองของคนงาน     
ภาครัฐวิสาหกิจ กับอนสุญัญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 87 และฉบับท่ี 98

จากการศึกษาถึงสิทธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรอง 
ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 กับ อนสัุญญาองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 พบวา พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543
เปนกฎหมายที่มีการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลบางประการ เชน จํ ากัดเสรีภาพในการรวมตัว
เปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ เปนตนวา การที่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
พ.ศ. 2543 ไดก ําหนดหลักเกณฑตามมาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 51 มาตรา 62 มาตรา 63 
และมาตรา 66 ซ่ึงก ําหนดหลกัเกณฑในการรวมตวัจดัตัง้เปนสหภาพแรงงานวา บคุคลผูมสิีทธริวมตวักนั
จดัตัง้สหภาพแรงงานไดจะตองเปนคนงานในรฐัวสิาหกจิเดยีวกนั และจะตองมใิชคนงานทีเ่ปนฝายบรหิาร
ตองเปนบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนตองมีสัญชาติไทย และยังหามคนงานที่เปนฝายบริหาร  
เขารวมเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น กํ าหนดหลักเกณฑการกอตั้งสหภาพแรงงาน ไมวา     
จะเปนรางขอบงัคบั และบญัชรีายช่ือและลายมอืช่ือของผูแสดงความจ ํานงเขาเปนสมาชกิสหภาพแรงงาน
และจะตองมีการจดทะเบียนตอนายทะเบียนซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ การกํ าหนดสถานภาพสมาชิก
สหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจวาจะตองเปนคนงานในรัฐวิสาหกิจนั้นตลอดเวลาที่ยังเปนสมาชิก  
การใหอํ านาจแกฝายรัฐในการเขาไปแทรกแซงและควบคุมโดยใหนายทะเบียนหรือเจาพนักงานมี
อํ านาจตางๆ เชน ส่ังใหกรรมการหรอืสมาชกิของสหภาพแรงงานกระท ําการ หรืองดเวนการกระท ําใดๆ
การสัง่กรรมการสหภาพแรงงานออกจากต ําแหนง ตลอดจนมคี ําสัง่ใหเลิกสหภาพแรงงานได หากฝาฝนแลว
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จะไดรับผลราย ตองระวางโทษจํ าคุก หรือปรับ หรือทั้งจํ าทั้งปรับ ซ่ึงผูเขียนเห็นวา เปนการขัด     
ตอหลักการซึ่งเปนสาระส ําคญัของอนสัุญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบบัที ่ 87 และฉบบัที ่ 98
ทัง้ 4 ประการ ไมวาจะเปนการขดัตอหลักในเรือ่งสทิธิในการรวมตวักนัโดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัิ
หรือหลักการในเรื่องสิทธิในการรวมตัวกันโดยปราศจากการแทรกแซง หลักการในเรื่องสิทธิ      
ในการเลือกผูแทนหรือองคการแรงงานไดอยางอิสระ และหลักการคุมครองการรวมเจรจาตอรอง
โดยสมัครใจระหวางองคกรคนงานและองคกรนายจางโดยปราศจากการแทรกแซงซึ่งกันและกัน
โดยองคกรหรือโดยหนวยงานอื่น เพื่อใหไดมาซึ่งกฎเกณฑ เงื่อนไข เกีย่วกับสภาพการจางงาน

โดยสรปุ แมวากฎหมายไทยตามทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูแหราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และทีแ่กไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 โดยหลักการแลว
จะมีความสอดคลองกับหลักการสํ าคัญดานสิทธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและเจรจา
ตอรองตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 ก็ตาม แตยังมี     
อีกหลายสวนที่มีบทบัญญัติที่ขัดกับหลักการสํ าคัญของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ 
ฉบบัที ่ 87 และฉบบัที ่ 98 ไมวาจะเปนหลักการเรือ่งสทิธใินการรวมตวักนัโดยปราศจากการเลอืกปฏบิตัิ
หรือหลักการในเรื่องสิทธิในการรวมตัวกันโดยปราศจากการแทรกแซง หลักการในเรื่องสิทธิ      
ในการเลือกผูแทนหรือองคการแรงงานไดอยางอิสระ และหลักการคุมครองการรวมเจรจาตอรอง
โดยสมัครใจระหวางองคกรคนงานและองคกรนายจางโดยปราศจากการแทรกแซงซึ่งกันและกัน
โดยองคกรหรือโดยหนวยงานอื่น เพื่อใหไดมาซึ่งกฎเกณฑ เงื่อนไข เกี่ยวกับสภาพการจางงาน     
ดังที่กลาวมาแลวขางตน ผูเขียนจึงมีความเห็นวา คนงานทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐวิสาหกิจ      
ซ่ึงแทจริงแลวถือวาเปนประชากรกลุมใหญของประเทศและเปนกํ าลังที่สํ าคัญตอการพัฒนาประเทศ
แตกลับเปนกลุมทีม่พีลังอ ํานาจในการเจรจาตอรองตํ ่ากวากลุมบคุคลอืน่ๆ ในสงัคม เนือ่งจากกฎหมาย
ของประเทศไทยทีเ่กีย่วของกบัคนงานยงัมคีวามลาหลัง ไมไดรับการพฒันาใหเปนไปตามสถานการณ
ของสภาพเศรษฐกจิและสงัคมในปจจบุนั ดงันัน้เพือ่ใหคนงานมคีวามเปนอยูทีด่แีละสามารถอยูรวมกบั
บคุคลอืน่ในสงัคมปจจบุนัไดอยางมคีวามสขุ จงึมคีวามจ ําเปนทีจ่ะตองพฒันากฎหมายของประเทศไทย
เพื่อใหคนงานทั้งหลายทั้งปวงไดรับการคุมครอง รับรอง และบังคับตามสิทธิและเสรีภาพในดาน
การรวมตวัและเจรจาตอรอง โดยการแกไขกฎหมายใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับหลักสากล 
ดงัที่จะไดเสนอตอไปในบทที่ 5
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อยางไรก็ตาม แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จะถูกยกเลิกไป       
โดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
เมือ่วนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2549 กต็าม แตรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พ.ศ. 2549
กย็งัไดบัญญัติรับรองเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพไวในมาตรา 3 ความวา

“ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้ ศกัดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และตามพันธกรณีระหวางประเทศ
ทีป่ระเทศไทยมีอยูแลวยอมไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญนี้”

จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พ.ศ. 2549 ยงัใหความส ําคญัและรบัรองคุมครองถงึศกัดิศ์รีความเปนมนษุย สิทธิและเสรภีาพของบคุคล
ดงัเชนทีเ่คยบญัญตัรัิบรองไวในมาตรา 4 แหงรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 แตอยางไรกต็าม
บทบญัญตัดิงักลาวก็มีผลเพียงชั่วคราวที่จะตองถูกยกเลิกไป เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบบัถาวรมผีลบงัคบัใช ซ่ึงรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยฉบบัถาวรดงักลาวควรทีจ่ะมบีทบญัญตัิ
รับรองคุมครองสิทธิ เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงรวมถึงสิทธิเสรีภาพของคนงานไวอยางไรจะไดนํ าเสนอ
ในบทที่ 5 ตอไป
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป

จากการศึกษาถึ งสิทธิและเสรีภาพของคนงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรอง        
ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และตามกฎหมายไทย เชน พระราชบัญญัติ    
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และทีแ่กไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 พบวามีทั้งความสอดคลอง 
และไมสอดคลองกับหลักกฎหมายตามมาตรฐานแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ   
ตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 พอสรุปไดดังนี้

5.1.1 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ตามที่รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 45 ไดบัญญัติเร่ือง

สิทธแิละเสรภีาพในการรวมตวั ซ่ึงสรปุไดวา “บคุคลยอมมีเสรภีาพในการรวมกนัเปนสมาคม สหภาพ
สหพนัธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน หรอืหมูคณะอืน่ และการจ ํากดัเสรภีาพในการรวมกนั
จะกระท ํามไิด” นัน้ ถือไดวามคีวามสอดคลองกบัหลักกฎหมายขององคการแรงงานระหวางประเทศ
ตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98 ที่วา “คนงานและนายจาง
มีสิทธิเทาเทียมกันในการรวมตัวกันไดอยางเสรี โดยไมตองไดรับการอนุญาตลวงหนา” หรือ    
“ตองไมท ําใหเกดิเงือ่นไขทีม่ลัีกษณะเปนการจ ํากดัสทิธใินการรวมตวัของคนงานและนายจางทีจ่ะปฏบิตัิ
ตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้” หรือ “กฎหมายของประเทศจะตองไมมีผลเสียหรือนํ าไปใชใหเกิด
ผลเสียตอหลักประกันที่กํ าหนดไวในอนุสัญญานี้”

แตอยางไรก็ตาม การที่รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 45 วรรคสอง 
ไดก ําหนดหลกัเกณฑวา “ในกรณมีีความจ ําเปนเพือ่คุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชนเพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาด ตัดตอนใน
ทางเศรษฐกิจ ก็สามารถที่จะจํ ากัดเสรีภาพในการรวมกันได แตตองกระทํ าโดยอาศัยอํ านาจตามบท
บญัญตัแิหงกฎหมายเฉพาะ” ถือวาไมสอดคลองกบัหลักกฎหมายตามมาตรฐานแรงงานขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ ตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 
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เนือ่งจากเปนกฎหมายทีม่ลัีกษณะเปนไปในทางจ ํากดัสิทธใินการรวมตวัและเจรจาตอรองของคนงาน
นํ าไปสูการออกกฎหมายลํ าดับรองที่มีผลเสียหรือนํ าไปใชใหเกิดผลเสียตอหลักประกันที่กํ าหนดไว
ตามอนุสัญญา

หากพจิารณาตามหลกักฎหมายรฐัธรรมนญูของประเทศใกลเคยีง เชน รัฐธรรมนญู
ของประเทศฝรั่งเศส ฉบับป ค.ศ. 1958 ในสวนอารัมภบทที่วา “ประชาชนชาวฝรั่งเศสขอแสดง
ความยดึมัน่ในหลกัสทิธมินุษยชน และหลกัอ ํานาจอธปิไตยเปนของชาตดิงัทีไ่ดบญัญตัไิวในปฏญิญา
สิทธิมนุษยชนและพลเมือง เมื่อป ค.ศ. 1789 ซ่ึงไดรับการยืนยันและขยายความโดยอารัมภบท    
ของรัฐธรรมนูญ ฉบับป ค.ศ. 1946 …” ซ่ึงคํ าปรารภที่ปรากฏแหงรัฐธรรมนูญ ฉบับป ค.ศ. 1946 
ไดรับรองสิทธิเสรีภาพดานการรวมตัวและเจรจาตอรองของคนงานไว ความวา “บุคคลทุกคน
สามารถเขารวมการจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อปกปองและคุมครองผลประโยชน หรือเขาเปนสมาชิก
ในองคกรสหภาพแรงงานนั้นๆ ไดอยางอิสระ” ยกเวนขาราชการบางประเภทไมสามารถจัดตั้ง    
สหภาพแรงงานได เชน ฝายปกครอง และกองทพั สวนการสัง่ยบุสหภาพแรงงานเปนอํ านาจของศาล
ในการสั่งยุบ

สวนรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุนก็บัญญัติไวในทํ านองเดียวกัน ซ่ึงปรากฏ   
ในมาตรา 28 ความวา “สิทธิในการรวมกลุมของคนทํ างาน รวมทั้งสิทธิในการเจรจาเปนกลุมและ
ส่ิงอนัใดที่เปนการกระทํ าเปนกลุม เปนสิ่งที่ไดรับการคุมครอง”

ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นวาเพื่อใหคนงานมีสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวและเจรจา
ตอรองอยางแทจริง จํ าเปนตองมีการแกไขโดยการยังคงขอความตามวรรคแรกไว แตใหตัดขอความ
ในบทบญัญัตขิองรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 45 วรรคสอง ออก ซ่ึงจะท ําให
สอดคลองกบัหลักกฎหมายตามมาตรฐานแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ ตามอนสัุญญา
องคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบบัที ่ 87 และฉบับที่ 98 ที่กํ าหนดใหมีการจํ ากัดสิทธิเฉพาะ    
การน ําไปใชบงัคบักบัทหารและต ํารวจ หรือขาราชการซึง่มหีนาทีเ่กีย่วของกบัการบรหิารของรฐัเทานัน้

5.1.2 พระราชบญัญัตแิรงงานสมัพนัธ พ.ศ. 2518 และทีแ่กไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติ
แรงงานสัมพันธ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534

สิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวและเจรจาตอรองของคนงานตามบทบัญญัติ  
ของกฎหมายแรงงานสัมพันธกํ าหนดใหสิทธิแกคนงานเพียง 2 ประเภท คือ คนงานที่เปนคนงาน
ของนายจางคนเดยีวกนั และการเปนคนงานซึง่ท ํางานในกจิการประเภทเดยีวกนัเทานัน้ นอกจากนัน้
ยังมีการกํ าหนดอายุของคนงานในการรวมตัวจัดตั้งสหภาพแรงงานจะตองบรรลุนิติภาวะ ทั้งๆ ที่
กฎหมายคุมครองแรงงานยอมรับใหบุคคลอายุกวา 15 ป สามารถเปนคนงานได จึงถือไดวา

DPU



92

กฎหมายแรงงานสัมพันธมีบทบัญญัติที่จํ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวและเจรจาตอรอง    
ของคนงาน อันจะสงผลใหการรวมตวัของคนงานยากขึน้ และท ําใหพลังในการเจรจาตอรองมนีอยลง
นอกจากนีย้งัก ําหนดใหมกีารการแยกกลุมคนงานทีจ่ะเปนสมาชกิสหภาพแรงงานออกจากกนัเปน 2 กลุม
คอื กลุมคนงานซึ่งไมเปนผูบังคับบัญชา กับกลุมคนงานซึง่เปนผูบังคับบัญชาที่มีอํ านาจในการจาง 
เพื่อมิใหทั้งบุคคลทั้งสองกลุ มมีโอกาสเขารวมในการรวมตัวเพื่อเจรจาตอรองผลประโยชน         
จากนายจางนั้น  และอกีประเด็นหนึ่งที่สํ าคัญคือการกํ าหนดใหการรวมตัวของคนงานนั้นจะตองมี
ขอบงัคบัและตองจดทะเบยีนตอนายทะเบยีนซ่ึงเปนเจาหนาทีข่องรฐั ตลอดจนใหนายทะเบยีนมอํี านาจ
ใชดุลพินิจที่จะไมรับจดทะเบียนก็ได ถือวาเปนการแทรกแซงการรวมตัวและเจราตอรองโดยรัฐ 
และประเดน็สุดทาย คือ การเจรจาตอรองนั้น กฎหมายแรงงานสัมพันธกํ าหนดวาในการเรียกรองให
มีการกํ าหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือการแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 
นายจางหรือคนงานตองแจงขอเรียกรองเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ และคูเจรจาสามารถ        
ทีจ่ะแตงตัง้ทีป่รึกษาเพือ่ใหค ําปรกึษาแนะน ําแกผูแทนของตนกไ็ด แตตองมจี ํานวนไมเกนิฝายละสองคน
แตการที่กฎหมายกํ าหนดผูที่จะเขามาเปนที่ปรึกษาไดนั้นจะตองมีคุณสมบัติตามที่อธิบดีกํ าหนด
และตองยื่นคํ าขอและไดรับการจดทะเบียนจากอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายแลว จึงจะแตงตั้ง 
ใหเปนทีป่รึกษาได และไดรับอนญุาตใหเปนทีป่รึกษาไดเพยีงสองปเทานัน้ ผูเขยีนเหน็วารัฐสอดเขาไป
เกี่ยวของกับการเจรจาตอรองอันเปนการกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพในการเจรจาตอรอง
ของทั้งคนงานและนายจาง

การมบีทบญัญตัขิองกฎหมายไปก ําหนดดงักลาวขางตน ถือวาเปนการไมสอดคลอง
กบัหลักกฎหมายขององคการแรงงานระหวางประเทศ ตามอนสัุญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ
ฉบบัที ่87 และฉบบัที ่98 ไมวาจะเปนหลักการใชบงัคบักบัคนงานทกุคนทกุระดบั รวมทัง้ผูประกอบอาชพี
อิสระ ขาราชการ คนงานในภาคเกษตรกรรม” หรือ “หลักสิทธิในการรวมตัวกันโดยปราศจาก    
การเลือกปฏิบัติ หรือ “หลักการในเรื่องสิทธิในการรวมตัวกันโดยปราศจากการแทรกแซง” หรือ
“หลักการในเรือ่งสทิธิในการเลอืกผูแทนหรอืองคการแรงงานไดอยางอสิระ” และ “หลักการคุมครอง
การรวมเจรจาตอรองโดยสมคัรใจระหวางองคกรคนงานและองคกรนายจางโดยปราศจากการแทรกแซง
ซ่ึงกันและกันโดยองคกรหรือโดยหนวยงานอื่น เพื่อใหไดมาซึ่งกฎเกณฑ เงื่อนไขเกี่ยวกับสภาพ
การจางงาน”
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ดงันัน้จงึเหน็วา ควรมกีารแกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ พ.ศ. 2518
โดยยกเลกิการแบงประเภทของการรวมตัวเสีย โดยใหสิทธิในการรวมตัวกับคนงานทุกคนทุกระดับ 
ไมวาจะเปนคนงานผูประกอบอาชพีอิสระ หรือ คนงานในภาคเกษตรกรรม และจะตองไมมกีารเลอืกปฏบิตัิ
โดยการแยกกลุมคนงานซึ่งไมเปนผูบังคับบัญชา กับกลุมคนงานซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่มีอํ านาจ  
ในการจาง ตลอดจนไมมีการแทรกแซงโดยอํ านาจรัฐ และยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543
สิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวและเจรจาตอรองของคนงานตามพระราชบัญญัติ

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 มหีลายประเด็นที่ถือไดวาเปนกฎหมายที่มีการจํ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลบางประการ ซ่ึงเปนการขัดหรือไมสอดคลองกับหลักกฎหมายตามมาตรฐาน
แรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ ตามอนสัุญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบบัที ่87
และฉบบัที ่98 ไดแก หลักเกณฑตามพระราชบญัญตัแิรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ พ.ศ. 2543 มาตรา 41
มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 51 มาตรา 62 มาตรา 63 และมาตรา 66 ซ่ึงก ําหนดหลกัเกณฑในการรวมตวั
จัดตั้งเปนสหภาพแรงงานวา บุคคลผูมีสิทธิรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพแรงงานไดจะตองเปนคนงาน 
ในรัฐวิสาหกิจเดียวกัน และจะตองมิใชคนงานที่เปนฝายบริหาร ตองเปนบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ  
ตลอดจนตองมสัีญชาตไิทย และยงัหามคนงานทีเ่ปนฝายบรหิารเขารวมเปนสมาชกิของสหภาพแรงงานนัน้ 
ก ําหนดหลกัเกณฑการกอตัง้สหภาพแรงงาน ไมวาจะเปนรางขอบงัคบั และบญัชรีายช่ือและลายมอืช่ือ
ของผูแสดงความจํ านงเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน และจะตองมีการจดทะเบียนตอนายทะเบียน
ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของรัฐ การกํ าหนดสถานภาพสมาชิกสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจวาจะตอง    
เปนคนงานในรฐัวสิาหกจินัน้ตลอดเวลาทีย่งัเปนสมาชกิ การใหอํ านาจแกฝายรฐัในการเขาไปแทรกแซง
และควบคุมโดยใหนายทะเบียนหรือเจาพนักงานมีอํ านาจตางๆ เชน ส่ังใหกรรมการหรือสมาชิก
ของสหภาพแรงงานกระทํ าการ หรืองดเวนการกระทํ าใดๆ การสั่งกรรมการสหภาพแรงงาน      
ออกจากตํ าแหนง ตลอดจนมคีํ าส่ังใหเลิกสหภาพแรงงานไดเปนตน

จากทีก่ลาวมาแลวขางตนผูเขยีนเหน็วา เปนการขดัตอหลักการซึง่เปนสาระส ําคญั
ของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 ทัง้ 4 ประการ ไมวาจะเปน
การขัดตอหลักในเรื่องสิทธิในการรวมตัวกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ หรือหลักการในเรื่อง
สิทธใินการรวมตวักนัโดยปราศจากการแทรกแซง หลักการในเรือ่งสทิธใินการเลอืกผูแทนหรอืองคการ
แรงงานไดอยางอสิระ และหลกัการคุมครองการรวมเจรจาตอรองโดยสมคัรใจระหวางองคกรคนงาน
และองคกรนายจางโดยปราศจากการแทรกแซงซึ่งกันและกันโดยองคกรหรือโดยหนวยงานอื่น  
เพือ่ใหไดมาซึ่งกฎเกณฑ เงื่อนไขเกีย่วกับสภาพการจางงาน
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ดงันัน้จงึเหน็วาควรมกีารแกไขเพิม่เตมิรัฐวสิาหกจิสมัพนัธ พ.ศ. 2543 โดยยกเลกิ
การแบงประเภทของการรวมตวัเสยีตามมาตรา 41 โดยใหสิทธิในการรวมตวักบัคนงานทกุคนทกุระดบั
ทกุอาย ุ ทกุเชือ้ชาต ิ โดยไมมกีารเลอืกปฏบิตั ิ ยกเลกิจ ํานวนสมาชกิขัน้ตํ ่าทีไ่มนอยกวารอยละยีสิ่บหา
และใหหมายความรวมถงึคนงานลกูจางซึง่ท ํางานอนัมลัีกษณะเปนครัง้คราว เปนการจร เปนไปตามฤดกูาล
หรือเปนงานตามโครงการ ยกเลกิหลักเกณฑการกอตัง้สหภาพแรงงาน ไมวาจะเปนเรือ่งของขอบงัคบั
และการจดทะเบียนตอนายทะเบียนซึ่งเปนเจาหนาที่ของรัฐ ยกเลิกการกํ าหนดสถานภาพสมาชิก
สหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจวา จะตองเปนคนงานในรัฐวิสาหกิจนั้นตลอดเวลาที่ยังเปนสมาชิก  
และยกเลิกการใหอํ านาจแกฝายรัฐในการเขาไปแทรกแซง

5.2  ขอเสนอแนะ

เพือ่ใหสิทธิและเสรภีาพของคนงานดานการรวมตวัและการเจรจาตอรองตามกฎหมายไทย
ไดรับการคุ มครองและสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ       
ตามอนสัุญญาฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 อันจะทํ าใหคนงานของประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาชีวิต
และความเปนอยูใหดีขึ้นสามารถอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมปจจุบันไดอยางมีความสุข และ    
เพื่อใหกฎหมายแรงงานของประเทศไทยมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับอารยะประเทศ ผูเขียนจึงใคร
ขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายดังตอไปนี้

5.2.1 รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 45 แกเปน“บคุคลยอมมี
เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน หรือ
หมูคณะอื่น การจ ํากัดเสรีภาพในการรวมกันจะกระทํ ามิได”

แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540         
ไดถูกยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 และไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง          
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 ซ่ึงจะมีผลใชบังคับไปจนกวารัฐธรรมนูญฉบับถาวร
จะมีผลบังคับใช ดังนั้นรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ…… ควรจะบัญญัติรับรองสิทธิและ
เสรภีาพของคนงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรองไวดังตอไปนี้
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5.2.2 รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ……
“มาตรา… บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ 

สหกรณ กลุมเกษตรกร องคกรเอกชน หรือหมูคณะอื่นยอมไดรับความคุมครอง”
โดยตัดขอยกเวนที่ใหอํ านาจฝายบริหารในการออกกฎหมายเฉพาะมาจํ ากัดสิทธิ 

ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 45 วรรคสองออกทั้งหมด เหตุผลที่จํ าเปน
ตองตดัวรรคสองออกกเ็นือ่งจากวา เทาทีผ่านมาดงัทีไ่ดกลาวมาแลววารฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
นับแตเปล่ียนแปลงการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มถุินายน พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน มีรัฐธรรมนูญที่บัญญัติรับรองสิทธิ
ในการรวมตัวของคนงานไวในรัฐธรรมนูญอยางนอย 7 ฉบับ ดังนี้

รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2517 บัญญัติวา
มาตรา 44  “บคุคลยอมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันเปน สมาคม สหภาพ สหพันธ 

สหกรณ หรือหมูคณะอืน่ การจ ํากดัเสรภีาพเชนวานี ้จะกระท ํามไิด เวนแตโดยอาศยัอํ านาจตามบทบญัญตัิ
เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ        
ศลีธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ”

รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2521 บัญญัติวา
มาตรา 37 “บคุคลยอมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันเปน สมาคม สหภาพ สหพันธ 

สหกรณ หรือหมูคณะอื่น
การรวมกนั การจดัตัง้ การด ําเนนิกจิการและการเลกิของสมาคม สหภาพ สหพนัธ

หรือหมูคณะอื่น ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย”

รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2534 บัญญัติวา
มาตรา 40 “บคุคลยอมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันเปน สมาคม สหภาพ สหพันธ 

สหกรณ หรือหมูคณะอื่น ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย”

รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2535 บัญญัติวา
มาตรา 40 “บคุคลยอมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันเปน สมาคม สหภาพ สหพันธ 

สหกรณ หรือหมูคณะอื่น
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การรวมตัวกัน การจัดตั้งหรือเงื่อนไขของการจัดตั้ง การดํ าเนินกิจการและการ
ยกเลิกของสมาคม สหภาพ สหกรณ หรือหมูคณะอื่น ยอมเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย”

รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2538 บัญญัติวา
มาตรา 43 “บคุคลยอมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันเปน สมาคม สหภาพ สหพันธ 

สหกรณ หรือหมูคณะอื่น
การจ ํากดัเสรภีาพตามวรรคหนึง่จะกระท ํามไิด เวนแตโดยอาศยัอํ านาจตามบทบญัญตัิ

แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศลีธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ”

รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2539 บัญญัติวา
มาตรา 43 “บคุคลยอมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันเปน สมาคม สหภาพ สหพันธ 

สหกรณ หรือหมูคณะอื่น
การจ ํากดัเสรภีาพตามวรรคหนึง่จะกระท ําไมได เวนแตโดยอาศยัอํ านาจตามบทบญัญตัิ

แหงกฎหมายเฉพาะเพือ่คุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน หรือเพือ่รักษาความสงบเรยีบรอย
หรือศลีธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ”

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศักราช 2540 ซ่ึงเปนรฐัธรรมนญูซึง่รางขึน้
โดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซ่ึงถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับที่เปนประชาธิปไตย  
มากทีสุ่ด ไดบัญญัติใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวกันไวในมาตรา 45 ความวา

มาตรา 45 “บคุคลยอมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันเปน สมาคม สหภาพ สหพันธ 
สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน หรือหมูคณะอื่น

การจ ํากดัเสรภีาพตามวรรคหนึง่จะกระท ําไมได เวนแตโดยอาศยัอํ านาจตามบทบญัญตัิ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศลีธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ”

จากบทบัญญัติในมาตรา 45 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช 2540 แสดงใหเหน็วา สิทธิเสรภีาพของคนงานเปนสทิธิทีม่คีวามส ําคญั และมคีวามจ ําเปน
อยางยิ่งที่จะตองบัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ เพราะสิทธิดังกลาวเปนสิทธิของประชาชน    
ขั้นมูลฐานที่ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะตองใหการรับรองและใหความคุมครอง

DPU



97

และที่สํ าคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ สิทธิเสรีภาพของคนงานถือวาเปนสิทธิมนุษยชนอยางหนึ่ง      
ซ่ึงเปนสิทธิของคนงานทุกคน

ดังนั้น การที่จะกํ าจัดสิทธิของคนงานดานการรวมตัว จึงควรพิจารณาถึงหลัก
สิทธิมนษุยชนขั้นมูลฐานเปนสํ าคัญ แตเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนญูดังกลาวขางตน 
พอสรปุไดวา เงือ่นไขทีบ่ญัญตัไิวในวรรคสองนัน้ กนิความหมายกวางขวางมาก ซ่ึงเปนผลใหรัฐสภา
สามารถทีจ่ะนํ าไปใชเปนขออางในการออกกฎหมายมาจํ ากัดสิทธิเสรีภาพในการรวมตัวของคนงาน
ไดในหลายกรณี การบัญญัติดังกลาวอาจจะเหมาะสมในประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตยเต็มที่ 
เฉพาะรฐัสภา เพราะรัฐสภาผูออกกฎหมายยอมจะพิจารณารอบคอบและมีจิตสํ านึกสูงวา การจํ ากัด
สิทธิระดับใดเปนสิ่งสมควรสอดคลองกับความตองการของประชาชน แตในประเทศที่การเมือง   
ยงัไมแนนอนและมปีจจยัอ่ืนหลายประการ อันอาจท ําใหมตรัิฐสภาขดักบัความรูสึกของประชาชนได
การกํ าหนดกรอบของสิทธิเสรีภาพไวเพียงกวางๆ จึงนาจะไมเหมาะสม เพราะเทากับกํ าหนด
ขอบเขตอยางขอไปที ในที่สุดรัฐสภาก็ออกกฎหมายใดก็ไดมาจํ ากัดเสรีภาพ ดังตัวอยางเชน รัฐสภา
ของไทยไดออกกฎหมายตามที่รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 40 วรรค 2   
ไดเปดชองไวให คือ

พระราชบญัญตัแิรงงานรฐัวสิาหกจิสัมพนัธ พ.ศ. 2543 ซ่ึงกฎหมายฉบบัดงักลาว
มบีทบญัญตัิที่จํ ากัดสิทธิเสรีภาพในหลายประการ ไมวาจะเปนสิทธิเสรีภาพในเคหสถาน หรือสิทธิ
ในการรวมตวักนัเปนสมาคม สหภาพ สหพนัธ สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน หรือหมูคณะอืน่
ซ่ึงเปนสิทธิเสรีภาพที่มีความสํ าคัญตอประชาชนทั่วไปและคนงานทั้งหลาย แตรัฐสภาก็สามารถ
ออกกฎหมายมาจ ํากดัสทิธิเสรภีาพทีสํ่ าคญัดงักลาวได โดยอาศยัอํ านาจตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู
ทีเ่ปดชองไวให ซ่ึงเพียงแตรัฐสภาระบุบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใหอํ านาจในการกํ าจัดสิทธิเสรีภาพ 
ไวในกฎหมายฉบบันัน้ๆ กเ็พยีงพอทีจ่ะท ําใหกฎหมายฉบบัทีอ่อกมาจ ํากดัสทิธิเสรภีาพนัน้มผีลบงัคบั
ใชไดโดยชอบดวยรัฐธรรมนูญทั้งที่ในเนื้อหาของกฎหมายฉบับนั้นมีบทบัญญัติที่จํ ากัดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนอยางมาก ดงัเชนบทบญัญตัใินมาตรา 4 แหงพระราชบญัญตัแิรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ
พ.ศ. 2543 บญัญตัไิวความวา “พระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ ํากดัเสรีภาพในเคหสถานและการจํ ากัดเสรีภาพในการรวมตัวกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ 
สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการเอกชน หรือหมูคนอื่นๆ ซ่ึงตราขึ้นโดยอาศัยอํ านาจตามมาตรา 35
และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย”
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จากเหตผุลดงักลาวขางตน ประกอบกบัหลักการทีว่าการจ ํากดัสิทธิเสรภีาพของมนษุย
ในประเทศตางๆ มักเกิดจากการใชอํ านาจตามกฎหมาย เพราะถาไมไดใชอํ านาจตามกฎหมายแลว
การก ําจดัเชนวานัน้จะเกดิขึน้ไดยาก เราจงึควรก ําหนดกรอบของอ ํานาจในการออกกฎหมายของรฐัสภา
ใหอยูในวงจํ ากัด

ดงันัน้การตดัขอความในวรรคสองของมาตรา 45 ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พ.ศ. 2540 ออก นาจะเปนประโยชนมากกวาผลเสียดังที่กลาวมาแลว ประกอบกับรัฐมีกฎหมาย
หลายฉบบัทีส่ามารถปกปองคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน เพือ่รักษาความสงบเรยีบรอย
หรือศลีธรรมอนัดขีองประชาชน ตลอดจนกฎหมายปองกนัมใิหมกีารผกูขาดตดัตอนในทางเศรษฐกจิ
อยูอยางพอเพยีงแลว เชน กฎหมายทีใ่หอํ านาจรฐัในการประกาศสถานการณฉกุเฉนิ ในกรณมีเีหตกุารณ
ไมสงบขึ้น หรือกฎหมายอาญา กฎหมายปองกันการผูกขาด เปนตน

สํ าหรับในสวนบทบญัญตัเิกีย่วกบัการเจรจาตอรองนัน้ รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย
พ.ศ. 2540 มไิดบญัญตัคิุมครองรบัรองไวโดยตรงมเีพยีงมาตรา 37 ทีบ่ญัญตัถึิงเสรภีาพในการสือ่สาร
ถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย มาตรา 39 ที่บัญญัติรับรองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
การพดู การเขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน ยอมไดรับความคุมครอง 
และในหมวด 5 วาดวยแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ก็ไดบัญญัติไวกวางๆ ในมาตรา 86 ความวา 
“รัฐตองสงเสริมใหประชาชนวัยทํ างานมีงานทํ าโดยเฉพาะแรงงานเด็กและแรงงานหญิง จัดระบบ
แรงงานสัมพันธ การประกันสังคม รวมทั้งคาตอบแทนใหเปนธรรม” ซ่ึงถาจะตีความ ค ําวา รัฐตอง
สงเสริมระบบแรงงานสัมพันธตามบทบัญญัติในมาตราดังกลาวไปในทํ านองที่วา รัฐธรรมนูญ    
แหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดบญัญตัรัิบรองถึงการรวมเจรจาตอรองไวแลว กค็งจะไมถูกตองนกั
เพราะการจัดระบบแรงงานสัมพันธของรัฐจะตองตรากฎหมายเฉพาะมารองรับอีกครั้งหนึ่ง          
ซ่ึงก็ไมแนนอนวา หลักประกนัในการเจรจาตอรองซึ่งขึ้นอยูบนหลักความเสมอภาคระหวางนายจาง
กบัคนงาน และปราศจากการแทรกแซงจะไดรับการรับรองคุมครองอยางเพียงพอหรือไม

ดังที่กลาวมาแลววาสิทธิแรงงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรอง เปนสิทธิ       
ทีม่คีวามส ําคญัและเปนสิทธิมนษุยชนขัน้มลูฐาน ควรทีจ่ะใหรับการรบัรองไวอยางชดัแจงในรฐัธรรมนญู
โดยเฉพาะอีกมาตราหนึ่ง ดังเชนรัฐธรรมนญูของประเทศญี่ปุน มาตรา 28 ที่บัญญัติรับรองสิทธิ
ของผูใชแรงงานในการรวมตัวเปนสหภาพแรงงานและในการเจรจาตอรอง ตลอดจนการกระทํ า  
กจิกรรมรวมกันไวในรัฐธรรมนูญอยางชัดแจง
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ดังนั้น รางรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ… ทีอ่ยูระหวางการยกรางนั้น 
ควรจะมีบทบัญญัติเปนพิเศษเพื่อรับรองสิทธิแรงงานดานการรวมตัวและเจรจาตอรองไวโดยเฉพาะ 
เพือ่คุมครองคนงานทุกระดับทุกประเภทซึ่งมีกวา 33 ลานคนทั่วประเทศไว ดงัตอไปนี้

“มาตรา.. สิทธิของคนทํ างานในการรวมตัวเปนสหภาพแรงงานและในการเจรจา
ตอรอง ตลอดจนการกระทํ ากิจกรรมรวมกันยอมไดรับความคุมครอง"

5.2.3 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
กฎหมายแรงงานสัมพันธเปนกฎหมายลํ าดับรอง ซ่ึงรัฐสภาตราขึ้นโดยอาศัย  

บทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู จงึตองสอดคลองกบับทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูจะขดัหรอืแยงกบับทบญัญตัิ
ของรัฐธรรมนูญมิได ดังนั้นเพื่อใหกฎหมายแรงงานสัมพันธเปนกฎหมายที่ปกปองคุมครองสิทธิ
ของคนงานอยางแทจริงตามเจตนารมณที่ตั้งไว ควรจะแกไขปรับปรุงกฎหมายแรงงานสัมพันธใหมี
ความสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และสอดคลองกับอนุสัญญาขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ ฉบบัที ่87 และฉบบัที ่98 โดยการเพิม่เตมิหลักการส ําคญัดงัตอไปนีใ้นพระราชบญัญตัิ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ประกอบดวย

1. แกไขเพิ่มเติมโดยการใหสิทธิในการรวมตัวของคนงานทุกคนทุกระดับ    
ไมวาจะเปนคนงานผูประกอบอาชพีอิสระ คนงานในภาคเกษตรกรรม ผูรับงานไปท ําทีบ่าน โดยยกเลกิ
การแบงประเภทการรวมตวัของคนงาน ใหสามารถรวมตวัไดโดยสมคัรใจ ไมวาจะท ํางานกบันายจาง
คนเดยีวกนัหรอืท ํางานในกจิการประเภทเดยีวกนัหรอืไมกต็าม ซ่ึงจะท ําใหคนงานสามารถรวมตวักนั
เปนสหภาพแรงงานทัว่ไปได อันจะท ําใหมสีมาชกิมากขึน้ไดทัว่ประเทศ มอํี านาจในการเจรจาตอรอง
มากขึน้ และยังสอดคลองกับหลักสิทธิในการเลือกผูแทนหรือองคกรแรงงานไดอีกดวย

2. แกไขเพิม่เติมโดยเพิ่มหลักการที่จะไมใหมีการเลือกปฏิบัติในเรื่อง เพศ อายุ 
หรือแยกกลุมแรงงานที่เปนผูบังคับบัญชากับกลุมคนงาน ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาที่มีอํ านาจในการจาง 
เพราะแรงงานไมวาหญงิหรือชาย อายมุากหรอืนอย เปนหวัหนาหรอืลูกนอง ตางกเ็ปนผูใชแรงงานทัง้สิน้
มคีณุสมบตัแิละวุฒิภาวะพรอมที่จะทํ างานในตลาดแรงงาน ตามที่กฎหมายบัญญัติไว และอยูภายใต
กฎหมายฉบบัเดียวกัน จึงไมควรที่จะถูกปฏิบัติใหแตกตางกัน การเลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ อายุ หรือ
เลือกปฏบิตัใินความเปนหวัหนาและลกูนอง ถือเปนการลดคณุคาของความเปนมนษุยลง อันเนือ่งมาจาก
ความแตกตางในเรื่องเพศ อายุ หรือหัวหนากับลูกนอง อันเปนการเลือกปฏิบัติขัดกับหลักการ     
ของศกัดิศ์รีความเปนมนษุย ซ่ึงรัฐธรรมนญูไมยนิยอมใหกระท ําได ดงันัน้พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ
พ.ศ. 2518 จงึควรตดัขอความทีม่กีารเลอืกปฏบิตัเิร่ืองอายขุองคนงานซึง่เปนผูบงัคบับญัชาในการรวมกลุม
ออกไป และไมมีแบงแยกระหวางคนงานที่ไมเปนผูบังคับบัญชากับคนงานที่มีอํ านาจในการจาง 
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เพือ่ใหคนงานทกุคนไมวาจะอายเุทาใด หรือจะเปนคนงานทีไ่มเปนผูบงัคบับญัชาหรอืทีเ่ปนผูบงัคบับญัชา
ทีม่อํี านาจในการจาง สามารถรวมตวักนัไดอยางเสร ีเพราะอาจจะไดผูน ําทีเ่ขมแขง็จากกลุมหวัหนางาน
หรือมสีมาชิกมากขึ้น อันจะทํ าใหอํ านาจในการเจรจาตอรองเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย อันจะสงผลดี
ตอคนทั้งปวง

3. การเลือกผูแทนของตนและการเขารวมกับองคกรแรงงานที่ตนเลือกดวย
ความสมัครใจ เปนหัวใจของการรวมตัวของคนงานในการที่จะเจรจาตอรองกับนายจางเกี่ยวกับ
สภาพการจาง ดงันัน้ในการเจรจาตอรอง คนงานซึง่สวนมากเปนผูมกีารศกึษาตํ ่า การทีจ่ะมทีีป่รึกษา
ที่เขาใจสภาพปญหาที่แทจริงของคนงานตลอดจนมีประสบการณและความรู รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ทีรั่กความยุติธรรม ซ่ึงมีความจํ าเปนสํ าหรับกลุมคนงาน ดังนั้นการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาและบังคับ
ใหคนงานเลอืกทีป่รึกษาดงักลาว จงึไมนาจะถกูตอง และเปนการแทรกแซงโดยอ ํานาจรฐัซึง่ไมสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญ และอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98       
จึงควรเพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใหคนงานสามารถเลือก    
ที่ปรึกษาของตนไดอยางเสรี และสามารถเขารวมกับองคกรแรงงานที่ตนเลือกดวยความสมัครใจ 
โดยไมถูกแทรกแซงแตอยางใด

นอกจากนั้นการที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไดบัญญัติ
ใหอํ านาจแกนายทะเบียนไวอยางกวางขวางมาก เชน ใหนายทะเบียนมีสิทธิเขาไปตรวจสอบกิจการ 
เรยีกใหกรรมการพนกังานมาสอบถามการด ําเนนิงานของสหภาพแรงงาน หรือใหอํ านาจในการถอดถอน
ออกจากการเปนคณะกรรมการสหภาพแรงงานได เปนการใหอํ านาจของนายทะเบยีนไวกวางขวางเกนิไป
เปนการขดักบัหลักการของอนสัุญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบบัที่ 87 และฉบบัที ่ 98
อันเปนการที่รัฐเขาไปแทรกแซงการดํ าเนินกิจการขององคกรแรงงาน ควรที่จะใหองคกรแรงงาน
ด ําเนนิกจิการไปไดโดยอิสระดวยตวัเอง มอํี านาจในการตดัสินใจวาจะด ําเนนิกจิการไปในทศิทางใด
โดยรัฐควรที่จะใหการสนับสนุนสงเสริม และมีบทบาทเพียงเปนผูกํ ากับดูแลใหกิจการขององคกร
แรงงานด ําเนนิไปดวยความเรียบรอยภายใตกรอบของกฎหมายบานเมอืง อันจะท ําใหองคกรแรงงาน
สามารถเปนที่พึ่งของแรงงานไดตามเจตนารมณที่ตั้งไวอยางแทจริง

5.2.4 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เปนกฎหมายแรงงานสัมพันธ    

ภาครฐัวิสาหกิจที่บัญญัติถึงสิทธิหนาที่ของคนงานกับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํ างาน
และจายคาจางให ซ่ึงกฎหมายเรยีกวา “นายจาง” เพือ่ใหบคุคลทัง้สองฝายไดมคีวามเขาใจอนัดตีอกนั
สามารถท ําความตกลงในเรื่องสิทธิหนาที่และผลประโยชนในการทํ างานรวมกันได รวมทั้งกํ าหนด
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วิธีการระงับขอขัดแยงหรือขอพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นใหยุติลงโดยรวดเร็วและดวยความพอใจ    
ของทั้งสองฝายมากที่สุด กฎหมายดังกลาวจึงมีความสํ าคัญตอคนงานภาครัฐวิสาหกิจเปนอยางยิ่ง 
ดงันัน้จงึควรจะแกไขปรับปรุงกฎหมายดังกลาว ดังตอไปนี้

1. เหน็ควรใหสิทธิในการรวมตัวกับคนงานทุกคน ทุกระดับ ทุกอายุ โดยไมมี
การเลอืกปฏบิตั ิ ซ่ึงจะท ําใหองคกรของคนงานมสีมาชกิมากขึน้และมคีวามเขม็แขง็ มพีลังในการเจรจา
ตอรองอันจะทํ าใหความเปนอยูของคนงานดีขึ้น

2. เห็นควรกํ าหนดใหคนงานซึ่งทํ างานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร 
เปนไปตามฤดูกาล หรือเปนงานตามโครงการ มีสิทธิในการรวมตัวและเจรจาตอรองดวย เพราะ   
คนงานเหลานี้ตางก็เปนผูใชแรงงานที่ทํ างานใหกับนายจางเชนเดียวกัน แตไมไดรับการคุมครอง
ตามกฎหมายในเรื่องการใชสิทธิในการรวมตัวและเจรจาตอรองซึ่งกอใหเกิดความไมเปนธรรม   
กับคนงานเหลานี้ และอาจเปนชองวางใหนายจางกํ าหนดลักษณะงานตามสัญญาจางใหมีลักษณะ
การจางเปนครัง้คราว เปนการจร เปนไปตามฤดกูาล หรือตามโครงการ เพือ่ทีจ่ะหลกีเลีย่งไมใหคนงาน
สามารถรวมตัวกันได จึงควรใหคนงานดังกลาวมีสิทธิรวมตัวและเจรจาตอรองเหมือนคนงานทั่วไป  
และนอกจากนีย้งัจะท ําใหองคกรแรงงานมสีมาชกิเพิม่ขึน้จากคนงานกลุมนี ้ อันจะน ํามาซึง่ความเขม็แขง็
ขององคกรแรงงานอีกดวย

3. เห็นควรยกเลิกการกํ าหนดจํ านวนสมาชิกขั้นตํ่ าไมนอยกวารอยละยี่สิบหา
ของลูกจางทั้งหมด เพราะเปนการจํ ากัดสิทธิในการจัดตั้งองคกรของแรงงานและอาจทํ าใหนายจาง
เขาไปแทรกแซงโดยการกระทํ าในรูปแบบตางๆ เพื่อใหสมาชิกมีนอยกวายี่สิบหาเปอรเซ็นต เชน
การใหความดีความชอบเปนพิเศษกับผูที่ไมเขารวมกับองคกรแรงงาน ถาหากเปนเชนนี้ก็จะไมมี
องคกรแรงงานในรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ที่จะคอยดูแลชวยเหลือหรือปกปองผลประโยชนของคนงาน 
และสวัสดิภาพของคนงานก็จะถูกบั่นทอนลงหรือไมดีขึ้น จึงเห็นควรยกเลิกจํ านวนสมาชิกขั้นตํ่ า
ขององคกรแรงงานเสีย

4. เหน็ควรยกเลิกการจดทะเบียนสหภาพแรงงาน เพราะถือเปนการแทรกแซง
การดํ าเนินกิจการขององคกรแรงงานโดยรัฐ แตอยางไรก็ตามเพื่อใหเกิดความเรียบรอยในการที่รัฐ
จะสงเสริม สนับสนุนกิจการขององคกรแรงงาน เห็นควรใหมีการขึ้นทะเบียนไวกับทางราชการ  
อันจะเปนประโยชนทั้งตอฝายรัฐและองคกรแรงงานเองอีกดวย

5. เห็นควรยกเลิกเกี่ยวกับการกํ าหนดสถานภาพสมาชิกสหภาพแรงงาน       
ในรัฐวิสาหกิจที่วา จะตองเปนคนงานในรัฐวิสาหกิจนั้นตลอดเวลาที่ยังเปนสมาชิก เพราะเปน    
การกระทบกระเทอืนตอสิทธขิองคนงานในการรวมเจรจาตอรอง เชน ในกรณีสหภาพแรงงานไดยืน่
ขอเรียกรองตอนายจางไวแลว นายจางอาจใชชองวางของกฎหมายดังกลาวโดยการกระทํ าใดๆ     

DPU



102

ใหความเปนลูกจางของรัฐวิสาหกิจนั้นสิ้นสุดลงอันจะทํ าใหความเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน        
กจ็ะสิน้สดุลงดวย ซ่ึงอาจจะเปนผลใหจํ านวนสมาชิกที่ยื่นขอเรียกรองไมครบจํ านวนตามที่กฎหมาย
ก ําหนด ท ําใหขอเรียกรองนั้นตกไป และอาจเปนชองทางใหนายจางกลั่นแกลงลูกจางได จึงเห็นควร
ยกเลิกขอกํ าหนดดังกลาวเสีย

6. เหน็ควรยกเลิกการใหอํ านาจแกฝายรัฐ ในการเขาไปแทรกแซงและควบคุม
กิจการของสหภาพแรงงาน ไมวาจะเปนการใหอํ านาจนายทะเบียนหรือเจาพนักงานสั่งใหกรรมการ
หรือสมาชิกของสหภาพแรงงานกระทํ าการหรืองดเวนกระทํ าการใดๆ การสั่งใหกรรมการสหภาพ
แรงงานออกจากตํ าแหนงหรือการสั่งใหเลิกสหภาพแรงงาน ซ่ึงทั้งหมดนี้ลวนเปนการแทรกแซง
การดํ าเนินกิจการขององคกรแรงงานโดยรัฐทั้งสิ้น อันเปนการขัดตอบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ    
ทีจ่ะสงเสรมิการแรงงานสมัพนัธ และขดักบัหลักการของอนสัุญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ
ฉบบัที ่ 87 และฉบับที่ 98 และการใหอํ านาจของนายทะเบียนไวอยางกวางขวางดังกลาว นอกจาก
เปนการบัน่ทอนตอสถานภาพขององคกรแรงงานแลว คนงานหรอืสหภาพแรงงานยงัอาจถกูกลัน่แกลง
ไดโดยงาย หากนายจางซึ่งปกติมีอํ านาจทางเศรษฐกิจสูงอยูแลวรวมมือกับเจาพนักงานของรัฐ      
ซ่ึงประเทศกํ าลังพัฒนาหรือดอยพัฒนาทั้งหลายตางก็ประสบมาทั้งส้ิน

ดงันัน้  เพือ่ที่จะใหคนงานทุกระดับทุกประเภทซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศ ไมวา
จะเปนคนงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ไมวาจะเปนผูใชแรงงานโดยการรับงานไปทํ าที่บานหรือ   
แรงงานอิสระ ซ่ึงบุคคลเหลานี้ลวนเปนพลังสํ าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ตลอดจนดานการเมือง ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซ่ึงแนวทางหนึ่งที่จะทํ าให
บรรลุซ่ึงคุณภาพชีวิตที่ดีดังกลาว คือ การทีใ่หคนงานทั้งหลายมีสิทธิอยางเต็มที่ในการรวมตัวและ
เจรจาตอรองอนัถือวาเปนสิทธมินษุยชนขัน้มลูฐาน และเปนสทิธิอยางเดยีวทีจ่ะท ําใหคนงานมอํี านาจ
ตอรองทัดเทียมกับนายจางอันจะนํ ามาซึ่งความเปนธรรมและความสงบสุขในสังคม โดยการแกไข
บทบัญญัติกฎหมายแรงงานภาคเอกชนและกฎหมายแรงงานภาครัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนญูบางประการตามขอเสนอแนะทีใ่หไวดงัไดกลาวขางตน ใหมคีวามสอดคลองกบัมาตรฐาน
แรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 วาดวย
เสรภีาพในการสมาคมซึง่เปนมาตรฐานแรงงานหลกัสองในแปดฉบบัทีป่ระเทศไทยเราจะตองรายงาน
ผลการปฏิบัติตามอนุปญญาดังกลาวใหองคการแรงงานระหวางประเทศทราบทุกป ถึงแมวาจะยัง
ไมไดใหสัตยาบนักต็าม ซ่ึงจะสงผลใหประเทศไทยไดรับการยอมรบัในสายตาของนานาอารยประเทศ
ตอไป
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อนสุัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 87

รายละเอียดในอนุสัญญา ฉบับที่ 87 มีดังนี้
สวนที่1 เสรีภาพในการสมาคมและคุมครองสิทธิในการรวมตัว
มาตรา 1
สมาชิกแตละประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซ่ึงอนุสัญญานี้มีผลใชบังคับ 

จักตองปฏิบัติตามบทบัญญัติตอไปนี้
มาตรา 2
ลูกจางและนายจางโดยไมค ํานงึถึงความแตกตางใดๆ ทัง้สิน้ ยอมมสิีทธทิีจ่ะจดัตัง้และมสิีทธิ

ที่จะเขารวมในองคการใดๆ ที่ตนคัดเลือกโดยไมจํ าเปนตองไดรับการอนุญาตลวงหนา แตทั้งนี้     
จะตองอยูภายใตบังคับขององคการดังกลาว

มาตรา 3
1. องคการนายจางและลูกจางมีสิทธิที่จะยกรางรัฐธรรมนูญ และกฎขอบังคับของตนมีสิทธิ

ที่จะคัดเลือกผูแทนไดอยางเสรีเต็มที่ มีสิทธิในการจัดการบริหารงานและกิจกรรมของตนและมี
สิทธิที่จะกํ าหนดโครงการตางๆของตนดวย

2. เจาหนาที่ของรัฐจะตองละเวนจากการเขาแทรกแซงทุกรูปแบบ ซ่ึงจะเปนการจํ ากัดสิทธิ
ดงักลาว หรือเปนการขัดขวางการใชสิทธิอยางถูกตองตามกฎหมาย

มาตรา 4
องคการนายจางและลูกจางยอมจะไมถูกยุบหรือถูกสั่งพักโดยอํ านาจของฝายบริหาร
มาตรา 5
องคการนายจางและลูกจางยอมมีสิทธิที่จะกอตั้ง และเขารวมในสหพันธและสมาพันธได 

และองคการ สหพันธ หรือสมาพันธดังกลาวมีสิทธิที่จะเขารวมในองคการนายจางและลูกจาง
ระหวางประเทศ

มาตรา 6
บทบัญญัติของมาตรา 2, 3 และ4 ขางตน ใหใชกับสหพันธและสมาพันธขององคการ    

นายจางและลูกจาง
มาตรา 7
การไดมาซึ่งลักษณะทางกฎหมายขององคการนายจางและลูกจาง สหพันธและสมาพันธ

จะตองไมทํ าใหเกิดเงื่อนไขซึ่งมีลักษณะจะจํ ากัดการปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 2, 3 และ4 นี้
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มาตรา 8
1. ในการใชสิทธิตามที่กํ าหนดในอนุสัญญานี้ นายจางและลูกจาง และองคการนายจางและ

ลูกจางเชนเดียวกับบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่นๆ จะตองเคารพตอกฎหมายของประเทศ
2. กฎหมายของประเทศจะตองไมมีผลกระทบกระเทือนตอ หรือนํ าไปใชใหเกิดผลเสียหาย

ตอความคุมครองที่กํ าหนดไวในอนุสัญญานี้
มาตรา 9
1. ขอบเขตของการนํ าความคุมครองที่กํ าหนดไวในอนุสัญญานี้ ไปใชบังคับกับทหารและ

ต ํารวจ จะตองกํ าหนดไวในกฎหมายหรือกฎบังคับของประเทศ
2. ตามหลักการที่กํ าหนดไวในวรรคที่ 8 ของมาตรา 19 แหงธรรมนูญองคการแรงงาน

ระหวางประเทศ การใหสัตยาบนัอนสัุญญานีโ้ดยประเทศสมาชกิจะไมมผีลกระทบกระเทอืนตอกฎหมาย
คํ าชี้ขาด ธรรมเนียม หรือขอตกลงที่มีอยู ซ่ึงใหสิทธิแกทหารหรือตํ ารวจตามที่อนุสัญญาฉบับนี้    
ใหความคุมครอง

มาตรา 10
ในอนุสัญญานี้ คํ าวา “องคการ” หมายถึง องคการนายจางหรือลูกจางที่สงเสริมและปองกัน

ผลประโยชนของนายจางหรือลูกจาง

สวนที่ 2 การคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน
มาตรา 11
สมาชิกแตละประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซ่ึงอนุสัญญานี้มีผลบังคับใช 

ควรจะกํ าหนดมาตรการที่จํ าเปนและเหมาะสมทุกอยาง เพื่อใหแนใจวานายจางและลูกจางสามารถ
ใชสิทธิในการรวมตัวกันไดอยางเสรี

สวนที่ 3 บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด
มาตรา 12
1. ในสวนที่เกี่ยวของกับดินแดนตามมาตรา 35 ของธรรมนูญองคการแรงงานระหวาง

ประเทศทีไ่ดแกไขแลว โดยตราสารเพือ่การแกไขธรรมนญูองคการแรงงานระหวางประเทศ ค.ศ. 1946
นอกเหนอืจากดินแดนที่กลาวไวในวรรค 4 และ 5 ของมาตราดังกลาว ซ่ึงไดรับการแกไขแลวนั้น 
แตละประเทศสมาชกิซึง่ไดใหสัตยาบนัอนสัุญญาฉบบันีแ้ลวจะตองสงประกาศแจงใหผูอํ านวยการใหญ
สํ านกังานแรงงานระหวางประเทศทราบในทันทีที่สามารถทํ าไดโดยจะตองระบุ
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ก. ดินแดนซึ่งประเทศสมาชิกรับรองวาจะนํ าบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้มาใชบังคับ
โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไขใดๆ

ข. ดินแดนซึ่งประเทศสมาชิกรับรองวาจะนํ าบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้มาใชบังคับ
โดยไมมกีารเปลี่ยนแปลงแกไข พรอมทั้งรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงแกไขดังกลาว

ค. ดนิแดนซึ่งไมอาจนํ าอนุสัญญาฉบับนี้มาใชบังคับได และสาเหตุที่ทํ าใหนํ ามาใชบังคับ
ไมได

ง. ดนิแดนซึ่งประเทศสมาชิกยังตั้งขอสงวนที่จะตัดสินใจ
2. ค ํารับรองที่กลาวถึงในขอ (ก) และ (ข) ของวรรค 1 ของมาตรานี้จะตองถือเปนสวน

สํ าคัญของการใหสัตยาบัน และจะมีผลบังคับตามการใหการสัตยาบัน
3. ประเทศสมาชกิใดๆ อาจบอกเลกิขอสงวนในขอ (ข) (ค) และ (ง) ของวรรค 1 ของมาตรานี้

ทีป่ระกาศไวคร้ังแรกทั้งหมดหรือแตบางสวนเมื่อใดก็ได ในการประกาศครั้งตอไป
4. ในเวลาใดก็ตามที่อนุสัญญาอาจไดรับการบอกเลิกไดตามบทบัญญัติมาตรา 16 ประเทศ

สมาชิกใดๆ อาจแจงใหผูอํ านวยการใหญทราบถึงการประกาศเปลี่ยนแปลงขอความใดๆ ที่ได
ประกาศไวกอน พรอมทั้งแจงใหทราบถึงฐานะของดินแดนเชนวานี้เทาที่จะไดระบุเจาะจงไว

มาตรา 13
1. ในกรณีที่สาระสํ าคัญของอนุสัญญาฉบับนี้อยูภายใตอํ านาจปกครองตนเองของดินแดน

ที่อยูใตอาณัติ ประเทศสมาชิกซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับความสํ าพันธระหวางประเทศของดินแดนนั้น 
โดยความตกลงกับรัฐบาลของดินแดนดังกลาวอาจจะแจงใหผูอํ านวยการใหญสํ านักงานแรงงาน
ระหวางประเทศทราบถึงการประกาศยอมรับขอผูกพันของอนุสัญญาฉบับนี้ในนามของดินแดนนั้น

2. การประกาศยอมรับขอผูกพันของอนุสัญญาฉบับนี้ จะตองแจงตอผูอํ านวยการใหญ
สํ านักงานแรงงานระหวางประเทศ

ก. โดยประเทศสมาชิกขององคการฯสองประเทศ หรือมากกวานั้น ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบ   
ในการปกครองดูแลดินแดนนั้นรวมกัน

ข. โดยเจาหนาที่ระหวางประเทศใดๆ ซ่ึงรับผิดชอบเกี่ยวกับดานบริหารของดินแดนนั้น
ตามความในกฎบัตรสหประชาชาติ หรือกฎบัตรอื่นใดที่เกี่ยวกับดินแดนเชนวานั้น

3. การประกาศที่แจงตอผูอํ านวยการใหญสํ านักงานแรงงานระหวางประเทศตามวรรคกอน
ของมาตรานี้ จะตองแจงดวยวาบทบญัญตัขิองอนสัุญญานีจ้ะน ําไปใชในดนิแดนทีเ่กีย่วของโดยปราศจาก
การเปลี่ยนแปลงแกไขใดๆ หรือโดยมีการเปลี่ยนแปลงแกไข และเมื่อประกาศวาบทบัญญัติของ
อนสัุญญาฉบบันัน้จะใชบงัคบัโดยมกีารเปลีย่นแปลงแกไขแลว จะตองใหรายละเอยีดการเปลีย่นแปลง
แกไขดังกลาวดวย
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4. ประเทศสมาชิกหรือเจาหนาที่ระหวางประเทศที่เกี่ยวของในเวลาใดก็ตามอาจประกาศ
บอกเลกิสทิธทิีจ่ะขอยกเวนใหมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ไดประกาศชี้แจงไวแตครั้งกอนทั้งหมดหรือ
แตบางสวนก็ได

5. ประเทศสมาชิกหรือเจาหนาที่ระหวางประเทศที่เกี่ยวของในเวลาใดก็ตามที่อนุสัญญา
ฉบบันีก้ ําหนดใหท ําการบอกเลกิไดตามมาตรา 16 จะตองแจงใหผูอํ านวยการใหญทราบถงึการประกาศ
เปลีย่นแปลงแกไขขอความใดๆ ทีอ่าจท ําไวในการประกาศครัง้กอนและแจงใหทราบถงึสถานการณ
ปจจบุันเกี่ยวกับการใชบังคับอนุสัญญานี้ดวย

มาตรา 14
การใหสัตยาบนัอนสัุญญาฉบบันีอ้ยางเปนทางการ จะตองแจงใหผูอํ านวยการใหญสํ านกังาน

แรงงานระหวางประเทศทราบเพื่อการจดทะเบียน
มาตรา 15
1. อนุสัญญาฉบับนี้จะผูกมัดเฉพาะประเทศสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศ

ซ่ึงไดจดทะเบียนการใหสัตยาบันของตนไวกับผูอํ านวยการใหญแลว
2.  อนสัุญญาฉบับนี้จะมีผลใชบังคับหลังจากวันที่การใหสัตยาบันของสองประเทศสมาชิก

ไดรับการจดทะเบียนไวกับผูอํ านวยการใหญลวงหนาแลว 12 เดือน
3. หลังจากนั้น อนุสัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับสํ าหรับประเทศสมาชิกอ่ืนหลักจากวันที่  

การใหสัตยาบันของตนไดรับการจดทะเบียนไวแลว 12 เดือน
มาตรา 16
1. ประเทศสมาชิกซึ่งไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้แลว อาจจะประกาศบอกเลิกภายหลัง

ระยะเวลาลวงแลวสิบปนับจากวันที่อนุสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับเปนครั้งแรก โดยการแจงตอ      
ผูอํ านวยการใหญสํ านักงานแรงงานระหวางประเทศเพื่อการจดทะเบียน การจดทะเบียนดังกลาว   
จะไมมผีลจนกวาจะผลระยะเวลาหนึ่งปที่ไดจดทะเบียนไว

2. ประเทศสมาชิกซึ่งไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ และไมไดใชสิทธิในการบอกเลิก
อนุสัญญาเมื่อครบกํ าหนดสิบปตามความในวรรคกอน จะตองมีขอผูกพันตอไปอีกเปนระยะเวลา
สิบป และหลงัจากนัน้อาจจะบอกเลกิอนสัุญญานีไ้ดตามความในมาตรานี ้เมือ่ครบก ําหนดทกุๆ สิบป

มาตรา 17
1. ผูอํ านวยการใหญสํ านักงานแรงงานระหวางประเทศ จะแจงใหประเทศสมาชิกทั้งหมด

ขององคการแรงงานระหวางประเทศทราบถงึการจดทะเบยีนการใหสัตยาบนัและการบอกเลกิทกุๆ คร้ัง
ที่ประเทศสมาชิกตางๆ ไดแจงไป
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2. ในการแจงใหประเทศสมาชิกตางๆขององคการฯ ทราบถึงการจดทะเบียนการให
สัตยาบนัครัง้ทีส่องทีไ่ดแจงมายงัเขาแลวนัน้ ผูอํ านวยการใหญจะแจงใหประเทศสมาชกิขององคการฯ
ทราบถึงวันที่อนุสัญญาฉบับนี้จะมีผลใชบังคับดวย

มาตรา 18
ผูอํ านวยการใหญสํ านักงานแรงงานระหวางประเทศ จะแจงใหเลขาธิการสหประชาชาติ

ทราบถึงรายละเอียดการจดทะเบียนการใหสัตยาบันและการบอกเลิกตามความในวรรคกอนทั้งหมด 
เพือ่จดทะเบียนตามความในมาตรา 102 ของกฎบัตรสหประชาชาติ

มาตรา 19
เมื่อใดก็ตามหากพิจารณาวาเปนส่ิงจํ าเปน คณะประศาสนการของสํ านักงานแรงงาน

ระหวางประเทศ จะเสนอรายงานเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของอนุสัญญาฉบับนี้ตอท่ีประชุมใหญและ
พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะบรรจุเรื่องการแกไขอนุสัญญานี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนเขาไวใน
ระเบียบวาระการประชุม

มาตรา 20
1. ถาทีป่ระชุมใหญยอมรับอนุสัญญาใหมที่แกไขอนุสัญญานี้ทั้งหมด หรือแตเพียงบางสวน

แลว และถาอนุสัญญาใหมไมกํ าหนดไวเปนอยางอื่น
ก. การใหสัตยาบันอนุสัญญาที่แกไขใหมจะมีผลเปนการประกาศบอกเลิกอนุสัญญาฉบับนี้

ไดโดยปริยายในทันที โดยไมตองคํ านึงถึงบทบัญญัติมาตรา 17 ขางตน ถาในเมื่ออนุสัญญาที่แกไข
ใหมไดผลใชบังคับแลว

ข. นบัแตวันที่อนุสัญญาที่แกไขใหม มีผลบังคับใช การเปดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้
โดยประเทศสมาชิกตางๆจักหยุดยั้งลงเพียงนั้น

2. ไมวากรณีใดๆ อนุสัญญาฉบับนี้ จะยังคงมีผลใชบังคับอยูตามปกติทั้งในรูปและเนื้อหา
สํ าหรับประเทศสมาชิกทั้งหลายที่ไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้แลว แตยังไมไดใหสัตยาบัน
อนุสัญญาที่แกไขใหม

มาตรา 21
ตวับทอนุสัญญาฉบับนี้ทั้งที่เปนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสมีผลเทาเทียมกัน
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ภาคผนวก ข
อนสุญัญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 98

DPU



116

อนสุัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 98

รายละเอียดในอนุสัญญา ฉบับที่ 98
           การปฏิบัติตามหลักการเก่ียวกับสิทธิในการรวมตัว และในการรวมเจรจาตอรอง

มาตรา 1
1. ลูกจางจะตองไดรับความคุมครองอยางเพยีงพอตอการเลอืกปฏบิตัใินเรือ่งเกีย่วกบัการวาจาง

ทีเ่ปนปรปกษตอการรวมตัวกันของลูกจาง
2. การคุมครองดังกลาวจะนํ ามาใชโดยเฉพาะอยางยิ่งตอการกระทํ าที่คาดวาจะทํ าให
ก. การวาจางลูกจางขึ้นอยูกับเงื่อนไขวา เขาจะตองไมเขารวมในสหภาพแรงงานหรือ       

จะตองสละสมาชิกภาพแรงงาน
ข. เปนสาเหตใุหมกีารไลออก หรือมฉิะนัน้กก็ระท ําการอนัไมเปนธรรมตอลูกจาง เนือ่งจาก

เหตุผลวาเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือเนื่องจากการเขารวมในกิจกรรมของสหภาพแรงงาน
นอกเวลาท ํางาน หรือในระหวางเวลาทํ างาน โดยไดรับความยินยอมจากนายจาง

มาตรา 2
1. องคการนายจางและลูกจาง จะตองไดรับความคุมครองอยางเพียงพอตอการกระทํ าใดๆ 

อันเปนการแทรกแซงซึ่งกันและกัน หรือเปนการแทรกแซงโดยผูแทนหรือสมาชิกตอกันในดาน
การจัดตั้งการดํ าเนินงานหรือการบริหารงาน

2. กลาวโดยเฉพาะเจาะจง การกระทํ าใดๆ อันเปนการสงเสริมการกอตั้งองคการ ลูกจาง    
ที่อยูภายใตอํ านาจของนายจางหรือองคการนายจาง หรือการกระทํ าเพื่อสนับสนุนองคการ ลูกจาง
โดยทางการเงนิหรือวธีิการอืน่ๆ โดยมวีตัถุประสงคเพือ่ใหองคการลกูจางนัน้ๆ อยูภายใตการควบคมุ
ของนายจางหรือองคการนายจางการกระทํ าเชนนี้ยอมถือวาเปนการกระทํ าที่แทรกแซงภายใต  
ความหมายของมาตรานี้

มาตรา 3
จะตองจัดใหมีกลไกที่เหมาะสมตอสภาพของประเทศเทาที่จํ าเปน โดยมีจุดประสงคเพื่อ

เปนการประกันสิทธิในการรวมตัวกันตามความที่กํ าหนดในมาตรากอน
มาตรา 4
มาตรการที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศ ควรไดรับการกํ าหนดขึ้นเทาที่จํ าเปนเพื่อ    

เปนการกระตุนและสงเสริมการพัฒนาและการใชประโยชนอยางเต็มที่ในดานการเจรจาดวยวิธี
สมัครใจระหวางนายจางหรือองคการนายจางและลูกจาง เพื่อกํ าหนดเงื่อนไขและสภาพการจาง  
โดยวิธีการทํ าขอตกลงรวมกัน
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มาตรา 5
1. ขอบเขตของการนํ าความคุมครองซึ่งกํ าหนดใหอนุสัญญาฉบับนี้ ไปใชบังคับกับทหาร

และต ํารวจจะตองกํ าหนดไวในกฎหมายหรือกฎขอบังคับของประเทศ
2. ตามหลักการที่กํ าหนดไวในวรรคที่ 8 มาตรา 19 แหงธรรมนูญองคการแรงงานระหวาง

ประเทศ การใหสัตยาบนัอนสัุญญานีโ้ดยประเทศสมาชกิจะตองไมมผีลกระทบกระเทอืนตอกฎหมาย
คํ าชี้ขาด ธรรมเนียมหรือขอตกลงที่มีอยู ซ่ึงใหสิทธิแกทหารหรือตํ ารวจตามที่อนุสัญญาฉบับนี้     
ใหความคุมครอง

มาตรา 6
อนุสัญญานี้ไมนํ ามาใชกบัเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงปฏิบัติงานดานบริหาร ทั้งไมถือวาอนุสัญญา

นีส้รางความไมเปนธรรมตอสิทธิหรือสถานภาพของพวกเขา
มาตรา 7
การใหสัตยาบนัอนสัุญญาฉบบันีอ้ยางเปนทางการ จะตองแจงใหผูอํ านวยการใหญสํ านกังาน

แรงงานระหวางประเทศทราบเพื่อการจดทะเบียน
มาตรา 8
1. อนุสัญญาฉบับนี้ผูกมัดเฉพาะประเทศสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศ      

ซ่ึงไดจดทะเบียนการใหสัตยาบันของตนไวกับผูอํ านวยการใหญแลว
มาตรา 10
1. การประกาศที่แจงตอผูอํ านวยการใหญสํ านักงานแรงงานระหวางประเทศตามความ

วรรค 4 หรือ 5 ของมาตรา 35 แหงธรรมนูญองคการแรงงานระหวางประเทศ จะตองแจงดวยวา   
บทบัญญัติของอนุสัญญานี้จะนํ าไปใชบังคับดินแดนที่เกี่ยวของ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลง    
แกไขใดๆ หรือมกีารเปลีย่นแปลงแกไข แลวจะตองใหรายละเอยีดการเปลีย่นแปลงแกไขดงักลาวดวย

2. ประเทศสมาชิก หรือเจาหนาที่ระหวางประเทศที่เกี่ยวของในเวลาใดก็ตาม อาจประกาศ
บอกเลกิสทิธทิีจ่ะขอยกเวนใหมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ ทีไ่ดประกาศเปลีย่นแปลงไวแตครัง้กอนทัง้หมด
หรือแคบางสวนก็ได

3. ประเทศสมาชิก หรือเจาหนาที่ระหวางประเทศที่เกี่ยวของในเวลาใดก็ตามที่อนุสัญญานี้
กํ าหนดใหทํ าการบอกเลิกไดตามความในมาตรา 11 จะตองแจงใหผูอํ านวยการใหญทราบถึง      
การประกาศเปลี่ยนแปลงแกไขขอความใดๆ ที่ไดทํ าไวในประกาศครั้งกอนและแจงใหทราบถึง
สถานการณปจจุบันเกี่ยวกับการใชบังคับอนุสัญญานี้ดวย
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มาตรา 11
1. ประเทศสมาชิกซึ่งไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้แลว อาจจะประกาศบอกเลิกภายหลัง

ระยะเวลาลวงแลวสิบปนับจากวันที่อนุสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับเปนครั้งแรก โดยการแจงตอ      
ผูอํ านวยการใหญสํ านักงานแรงงานระหวางประเทศเพื่อการจดทะเบียน การจดทะเบียนดังกลาว   
จะไมมผีลจะกวาจะผลระยะเวลาหนึ่งปที่ไดจดทะเบียนไว

2. ประเทศสมาชิกซึ่งไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ และไมไดใชสิทธิในการบอกเลิก
อนุสัญญาเมื่อครบกํ าหนดสิบปตามความในวรรคกอน จะตองมีขอผูกพันตอไปอีกเปนระยะเวลา
สิบป และหลงัจากนัน้อาจจะบอกเลกิอนสัุญญานีไ้ดตามความในมาตรานี ้เมือ่ครบก ําหนดทกุๆ สิบป

มาตรา 12
1. ผูอํ านวยการใหญสํ านักงานแรงงานระหวางประเทศ จะแจงใหประเทศสมาชิกทั้งหมด

ขององคการแรงงานระหวางประเทศทราบถงึการจดทะเบยีนการใหสัตยาบนัและการบอกเลกิทกุๆ คร้ัง
ที่ประเทศสมาชิกตางๆไดแจงไป

2. ในการแจงใหประเทศสมาชิกตางๆ ขององคการฯ ทราบถึงการจดทะเบียนการให
สัตยาบนัครัง้ทีส่องทีไ่ดแจงมายงัเขาแลวนัน้ ผูอํ านวยการใหญจะแจงใหประเทศสมาชกิขององคการฯ
ทราบถึงวันที่อนุสัญญาฉบับนี้จะมีผลใชบังคับดวย

มาตรา 13
ผูอํ านวยการใหญสํ านักงานแรงงานระหวางประเทศ จะแจงใหเลขาธิการสหประชาชาติ

ทราบถึงรายละเอียดการจดทะเบียนการใหสัตยาบันและการบอกเลิกตามความในวรรคกอนทั้งหมด 
เพือ่จดทะเบียนตามความในมาตรา 102 ของกฎบัตรสหประชาชาติ

มาตรา 14
เมื่อใดก็ตามหากพิจารณาวาเปนส่ิงจํ าเปน คณะประศาสนการของสํ านักงานแรงงาน

ระหวางประเทศ จะเสนอรายงานเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของอนุสัญญาฉบับนี้ตอท่ีประชุมใหญและ
พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะบรรจุเรื่องการแกไขอนุสัญญานี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนเขาไวใน
ระเบียบวาระการประชุม

มาตรา 15
1. ถาทีป่ระชุมใหญยอมรับอนุสัญญาใหมที่แกไขอนุสัญญานี้ทั้งหมด หรือแตเพียงบางสวน

แลว และถาอนุสัญญาใหมไมกํ าหนดไวเปนอยางอื่น
ก. การใหสัตยาบันอนุสัญญาที่แกไขใหมจะมีผลเปนการประกาศบอกเลิกอนุสัญญาฉบับนี้

ไดโดยปริยายในทันที โดยไมตองคํ านึงถึงบทบัญญัติมาตรา 17 ขางตน ถาในเมื่ออนุสัญญาที่แกไข
ใหมไดผลใชบังคับแลว
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ข. นบัแตวันที่อนุสัญญาที่แกไขใหม มีผลบังคับใช การเปดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้
โดยประเทศสมาชิกตางๆจักหยุดยั้งลงเพียงเทานั้น

2. ไมวากรณีใดๆ อนุสัญญาฉบับนี้ จะยังคงมีผลใชบังคับอยูตามปกติทั้งในรูปและเนื้อหา
สํ าหรับประเทศสมาชิกทั้งหลายที่ไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้แลว แตยังไมไดใหสัตยาบัน
อนุสัญญาที่แกไขใหม

มาตรา 16
ตวับทอนุสัญญาฉบับนี้ทั้งที่เปนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสมีผลเทาเทียมกันDPU
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ภาคผนวก ค
C87 Freedom of Association and Protection of the Right

to Organise Convention, 1948
Convention concerning Freedom of Association and

Protection of the Right to Organise
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C87 Freedom of Association and Protection of the Right to
Organise Convention, 1948

Convention concerning Freedom of Association
and Protection of the Right to Organise

The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at San Francisco by the Governing Body of the International Labour
Office, and having met in its Thirty-first Session on 17 June 1948;
Having decided to adopt, in the form of a Convention, certain proposals concerning freedom of
association and protection of the right to organise, which is the seventh item on the agenda of the
session;
Considering that the Preamble to the Constitution of the International Labour Organisation
declares "recognition of the principle of freedom of association" to be a means of improving
conditions of labour and of establishing peace;
Considering that the Declaration of Philadelphia reaffirms that "freedom of expression and of
association are essential to sustained progress";
Considering that the International Labour Conference, at its Thirtieth Session, unanimously
adopted the principles which should form the basis for international regulation;
Considering that the General Assembly of the United Nations, at its Second Session, endorsed
these principles and requested the International Labour Organisation to continue every effort in
order that it may be possible to adopt one or several international Conventions;
adopts this ninth day of July of the year one thousand nine hundred and forty-eight the following
Convention, which may be cited as the Freedom of Association and Protection of the Right to
Organise Convention, 1948:

Article 1

Each Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in force 
undertakes to give effect to the following provisions.
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Article 2

Workers and employers, without distinction whatsoever, shall have the right to establish and, 
subject only to the rules of the organisation concerned, to join organisations of their own 
choosing without previous authorisation.

Article 3

1. Workers' and employers' organisations shall have the right to draw up their constitutions and 
rules, to elect their representatives in full freedom, to organise their administration and activities 
and to formulate their programmes.

2. The public authorities shall refrain from any interference which would restrict this right or 
impede the lawful exercise thereof.

Article 4

Workers' and employers' organisations shall not be liable to be dissolved or suspended by 
administrative authority.

Article 5

Workers' and employers' organisations shall have the right to establish and join federations and 
confederations and any such organisation, federation or confederation shall have the right to 
affiliate with international organisations of workers and employers.

Article 6

The provisions of Articles 2, 3 and 4 hereof apply to federations and confederations of workers' 
and employers' organisations.

Article 7

The acquisition of legal personality by workers' and employers' organisations, federations and 
confederations shall not be made subject to conditions of such a character as to restrict the 
application of the provisions of Articles 2, 3 and 4 hereof.
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Article 8

1. In exercising the rights provided for in this Convention workers and employers and their 
respective organisations, like other persons or organised collectivities, shall respect the law of the 
land.

2. The law of the land shall not be such as to impair, nor shall it be so applied as to impair, the 
guarantees provided for in this Convention.

Article 9

1. The extent to which the guarantees provided for in this Convention shall apply to the armed 
forces and the police shall be determined by national laws or regulations.

2. In accordance with the principle set forth in paragraph 8 of Article 19 of the Constitution of the 
International Labour Organisation the ratification of this Convention by any Member shall not be 
deemed to affect any existing law, award, custom or agreement in virtue of which members of the 
armed forces or the police enjoy any right guaranteed by this Convention.

Article 10

In this Convention the term organisation means any organisation of workers or of employers for 
furthering and defending the interests of workers or of employers.

PART II. PROTECTION OF THE RIGHT TO ORGANISE

Article 11

Each Member of the International Labour Organisation for which this Convention is in force 
undertakes to take all necessary and appropriate measures to ensure that workers and employers 
may exercise freely the right to organise.
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PART III. MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 12

1.In respect of the territories referred to in Article 35 of the Constitution of the International 
Labour Organisation as amended by the Constitution of the International Labour Organisation 
Instrument of Amendment 1946, other than the territories referred to in paragraphs 4 and 5 of the 
said article as so amended, each Member of the Organisation which ratifies this Convention shall 
communicate to the Director-General of the International Labour Office with or as soon as 
possible after its ratification a declaration stating:

a) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be 
applied without modification;

b) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be 
applied subject to modifications, together with details of the said modifications;

c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds 
on which it is inapplicable;

d) the territories in respect of which it reserves its decision.

2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be 
deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.

3. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel in whole or in part any 
reservations made in its original declaration in virtue of subparagraphs (b), (c) or (d) of paragraph 
1 of this Article.

4. Any Member may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in 
accordance with the provisions of Article 16, communicate to the Director-General a declaration 
modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present 
position in respect of such territories as it may specify.
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Article 13

1. Where the subject-matter of this Convention is within the self-governing powers of any non-
metropolitan territory, the Member responsible for the international relations of that territory may, 
in agreement with the government of the territory, communicate to the Director-General of the 
International Labour Office a declaration accepting on behalf of the territory the obligations of 
this Convention.

2. A declaration accepting the obligations of this Convention may be communicated to the 
Director-General of the International Labour Office:

a) by two or more Members of the Organisation in respect of any territory which is under their 
joint authority; or

b) by any international authority responsible for the administration of any territory, in virtue of 
the Charter of the United Nations or otherwise, in respect of any such territory.

3. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in 
accordance with the preceding paragraphs of this Article shall indicate whether the provisions of 
the Convention will be applied in the territory concerned without modification or subject to 
modifications; when the declaration indicates that the provisions of the Convention will be 
applied subject to modifications it shall give details of the said modifications.

4. The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent 
declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated 
in any former declaration.

5. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which this 
Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 16, 
communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of 
any former declaration and stating the present position in respect of the application of the 
Convention.
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PART IV. FINAL PROVISIONS

Article 14

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the 
International Labour Office for registration.

Article 15

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour 
Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members 
have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date 
on which its ratifications has been registered.

Article 16

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years 
from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the 
Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not 
take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following 
the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right 
of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, 
thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the 
terms provided for in this Article.

Article 17

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the 
International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and 
denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
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2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification 
communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the 
Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 18

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-
General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the 
United Nations full particulars of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered 
by him in accordance with the provisions of the preceding articles.

Article 19

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour 
Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and 
shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its 
revision in whole or in part.

Article 20

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, 
then, unless the new Convention otherwise provides:

a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the 
immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 16 above, if 
and when the new revising Convention shall have come into force;

b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall 
cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those 
Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 21

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.
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ภาคผนวก ง
C98 Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949

Convention concerning the Application of the Principles
of the Right to Organise and to Bargain Collectively
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C98 Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949
Convention concerning the Application of the Principles of the Right to Organise

and to Bargain Collectively

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and 
having met in its Thirty-second Session on 8 June 1949, and

Having decided upon the adoption of certain proposals concerning the application of the 
principles of the right to organise and to bargain collectively, which is the fourth item on the 
agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this first day of July of the year one thousand nine hundred and forty-nine the following 
Convention, which may be cited as the Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 
1949:

Article 1

1. Workers shall enjoy adequate protection against acts of anti-union discrimination in respect of 
their employment.

2. Such protection shall apply more particularly in respect of acts calculated to--

(a) make the employment of a worker subject to the condition that he shall not join a union or 
shall relinquish trade union membership;

(b) cause the dismissal of or otherwise prejudice a worker by reason of union membership or 
because of participation in union activities outside working hours or, with the consent of the 
employer, within working hours.
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Article 2

1. Workers' and employers' organisations shall enjoy adequate protection against any acts of 
interference by each other or each other's agents or members in their establishment, functioning or 
administration.

2. In particular, acts which are designed to promote the establishment of workers' organisations 
under the domination of employers or employers' organisations, or to support workers' 
organisations by financial or other means, with the object of placing such organisations under the 
control of employers or employers' organisations, shall be deemed to constitute acts of 
interference within the meaning of this Article.

Article 3

Machinery appropriate to national conditions shall be established, where necessary, for the 
purpose of ensuring respect for the right to organise as defined in the preceding Articles.

Article 4

Measures appropriate to national conditions shall be taken, where necessary, to encourage and 
promote the full development and utilisation of machinery for voluntary negotiation between 
employers or employers' organisations and workers' organisations, with a view to the regulation 
of terms and conditions of employment by means of collective agreements.

Article 5

1. The extent to which the guarantees provided for in this Convention shall apply to the armed 
forces and the police shall be determined by national laws or regulations.

2. In accordance with the principle set forth in paragraph 8 of Article 19 of the Constitution of the 
International Labour Organisation the ratification of this Convention by any Member shall not be 
deemed to affect any existing law, award, custom or agreement in virtue of which members of the 
armed forces or the police enjoy any right guaranteed by this Convention.
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Article 6

This Convention does not deal with the position of public servants engaged in the administration 
of the State, nor shall it be construed as prejudicing their rights or status in any way.

Article 7

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the 
International Labour Office for registration.

Article 8

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour 
Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members 
have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date 
on which its ratification has been registered.

Article 9

1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in 
accordance with paragraph 2 of Article 35 of the Constitution of the International Labour 
Organisation shall indicate --

a) the territories in respect of which the Member concerned undertakes that the provisions of the 
Convention shall be applied without modification;

b) the territories in respect of which it undertakes that the provisions of the Convention shall be 
applied subject to modifications, together with details of the said modifications;

c) the territories in respect of which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds 
on which it is inapplicable;
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d) the territories in respect of which it reserves its decision pending further consideration of the 
position.

2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be 
deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.

3. Any Member may at any time by a subsequent declaration cancel in whole or in part any 
reservation made in its original declaration in virtue of subparagraph (b), (c) or (d) of paragraph 1 
of this Article.

4. Any Member may, at any time at which the Convention is subject to denunciation in 
accordance with the provisions of Article 11, communicate to the Director-General a declaration 
modifying in any other respect the terms of any former declaration and stating the present 
position in respect of such territories as it may specify.

Article 10

1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in 
accordance with paragraph 4 or 5 of Article 35 of the Constitution of the International Labour 
Organisation shall indicate whether the provisions of the Convention will be applied in the 
territory concerned without modification or subject to modifications; when the declaration 
indicates that the provisions of the Convention will be applied subject to modifications, it shall 
give details of the said modifications.

2. The Member, Members or international authority concerned may at any time by a subsequent 
declaration renounce in whole or in part the right to have recourse to any modification indicated 
in any former declaration.

3. The Member, Members or international authority concerned may, at any time at which this 
Convention is subject to denunciation in accordance with the provisions of Article 11, 
communicate to the Director-General a declaration modifying in any other respect the terms of 
any former declaration and stating the present position in respect of the application of the 
Convention.
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Article 11

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years 
from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the 
Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not 
take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following 
the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right 
of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, 
thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the 
terms provided for in this Article.

Article 12

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the 
International Labour Organisation of the registration of all ratifications, declarations and 
denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.

2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification 
communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the 
Organisation to the date upon which the Convention will come into force.

Article 13

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-
General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the 
United Nations full particulars of all ratifications, declarations and acts of denunciation registered 
by him in accordance with the provisions of the preceding articles.

Article 14

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour 
Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and 
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shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its 
revision in whole or in part.

Article 15

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, 
then, unless the new Convention otherwise provides,

a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the 
immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 11 above, if 
and when the new revising Convention shall have come into force;

b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall 
cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those 
Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 16

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.
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ประวัติผูเขียน

ช่ือ – นามสกุล นายสุพิชัย  ศริิรักษ
ประวัติการศึกษา - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปการศึกษา 2531
- รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปการศึกษา 2534

- นติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปการศึกษา 2543

 - เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 54 ปการศึกษา 2544
สํ านกัอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

- ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร สํ านักอบรมศึกษากฎหมาย
แหงเนติบัณฑิตยสภา ป 2545

- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุนที่ 21
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ป 2549

ประวัติการทํ างาน ปจจุบันรับราชการในตํ าแหนง รองปลัดเทศบาล
เทศบาลตํ าบลปลายบาง อํ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
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