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บรรณาธิการ
ในปั จจุ บ ั นการค้ าระหว่ างประเทศมี การขยายตั วเพิ ่ มขึ ้ นเป็ นอย่ างมาก และการแข่ งขั น
ทางการค้ าเริ ่ มมี ความรุ นแรงมากขึ ้ น ประเทศต่ าง ๆ ได้ อาศั ยความได้ เปรี ยบในการผลิ ตสิ นค้ าที ่ ตนถนั ด
(สินค้าคุณภาพสูงต้นทุนต่ำ) ส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าสร้างรายได้จำนวนมหาศาลให้กับประเทศ และมีการนำ
มาตรฐานต่ าง ๆ ผู กโยงเข้ ากั บการค้ า ซึ ่ งเกี ่ ยวข้ องกั บมาตรฐานด้ านแรงงาน มาตรฐานด้ านสิ ่ งแวดล้ อม
และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น เพื่อสร้างอุปสรรคทางการค้าให้กับประเทศคู่ค้า และดูเหมือนว่าจะทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้นในปัจจุบัน
กองเศรษฐกิจการแรงงาน กลุ่มงานนโยบายเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ ได้กำหนด
ประเด็นการค้าเสรีที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจการแรงงานระหว่างประเทศ ในหัวข้อ “การค้าระหว่างประเทศ
และประเด็นด้านแรงงาน: อดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต” โดยจะแบ่งเนื้อหาในรายงานออกเป็น 4 ฉบับ (ไตรมาสละ
1 ฉบับ) โดยฉบับที่ 1 ประจำไตรมาส 4/2563 กลุ่มงานฯ ได้นำเสนอเรื่อง “ความเชื่อมโยงระหว่างการค้า
และแรงงานในมุมมองจากอดีต” มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาของการจัดตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(International Labour Organization: ILO) สาเหตุ สำคั ญเกิ ดจากการปฏิ ว ั ต ิ อ ุ ตสาหกรรมและการเปิ ดเสรี
ทางการค้า ทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น มีการขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรม และมีการใช้แรงงาน
จำนวนมากเพื่อผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้มาซึ่งต้นทุนสินค้าต่ำ จึงเกิดการกดขี่และเอารัดเอาเปรียบแรงงาน
หรือที่เรียกกันว่า “การทุ่มตลาดทางสังคม (Social Dumping)” ส่งผลให้เกิดการเรียกร้องจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
จนมีแรงผลักดันให้เกิดการจัดตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศขึ้นเพื่อกำกับและดูแลเรื่องมาตรฐานแรงงาน
นอกจากนี้ ยังได้นำเสนอความเป็นมาของการจัดตั้งองค์การการค้าโลก เพื่อเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ดูและระเบียบ
การค้าโลกให้เป็นไปอย่างราบรื่น สาระสำคัญคือ การผนวกประเด็นเรื่องมาตรฐานแรงงานเข้าไปมีเกี่ยวข้องกับ
การให้สิทธิทางการค้า โดยสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาผ่าน QR Code ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
กองเศรษฐกิ จ การแรงงาน โดยกลุ ่ มงานนโยบายเศรษฐกิ จการแรงงานระหว่ างประเทศ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านได้ทราบข้อมูลด้านสถานการณ์แรงงาน ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจการแรงงานและการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นเวทีทางวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็น
ระหว่างคณะผู้จัดทำและผู้อ่าน เพื่อให้เกิดการต่อยอดความคิด ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาและการสร้างสรรค์การผลิต
ผลงานทางวิชาการต่อไป ซึ่งคณะผู้จัดทำยินดีรับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายงานฯ ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไป

https://qrgo.page.link/RMC9o

กองเศรษฐกิจการแรงงาน
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ความเชื่อมโยงระหว่างการค้าและแรงงานในมุมมองจากอดีต (Historical Perspective on the Trade
– Labour Linkages) ประจำไตรมาส 4/2563
ย้อนอดีตการค้าระหว่างประเทศและความเป็นมาของการจัดตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
หากพูดถึงการค้าขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า ข้ามพรมแดนในยุค อดีตที่สำคัญ คนส่วนใหญ่จะนึกถึง
“เส้ น ทางสายไหม (Silk Road)” ซึ่ ง เป็ น เส้ น ทางการค้ า ขายระหว่ า งตะวั น ออกและตะวั น ตกอั น เก่ า แก่
ก่อนคริสต์ศักราช 300 ปี และเป็นเส้นทางการค้าที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจยุโรป เอเชีย และแอฟริกาเข้าด้วยกัน
เส้นทางสายไหมมีที่มาจากสินค้าหลักที่ชาวจีนนำไปค้าขาย นั่นคือ “ผ้าไหม” นั่นเอง นอกจากจะเป็นเส้นทางการค้า
ที่ สำคั ญ ของประเทศจี นแล้ ว ยั งเป็ น เส้ น ทางแห่ งการแลกเปลี่ ยนอารยธรรมการเผยแพร่ ศาสนา วั ฒ นธรรม
และนวัตกรรมอย่างกว้างขวางระหว่างภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และยุโรป หลักฐานทางประวัติศาสตร์อันสำคัญนี้
แสดงให้เห็นว่า มีการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นมานานแล้ว
แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของโลก
เกิ ดขึ้ นเมื่ ออั งกฤษได้ กลายมาเป็ นผู้ นำด้ านทุ นนิ ยมโลก อั นเป็ นผลจากการประสบความสำเร็จในการปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมเป็นชาติแรกของโลก (พ.ศ. 2313 - 2403) ทำให้เศรษฐกิจประเทศอังกฤษเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการ
ขยายฐานอุ ตสาหกรรมโดยใช้ แหล่ งทรั พยากรจากทั้ งในประเทศและจากประเทศอาณานิ คมนำมาผลิ ตสิ นค้ า
และกระจายสินค้าให้กับทั้งในประเทศตนเองและประเทศในอาณานิคมของตน แต่ต่อมาภายหลังจากที่สหรัฐอเมริกา
ได้มีการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ ามากขึ้น จนเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2403)
ความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมในครั้งนั้น ทำให้ระบบทุนนิยมได้เคลื่อนย้ายไปยังฝั่งของประเทศสหรัฐฯ ส่งผลให้
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯเพิ่มสูงขึ้น และสหรัฐได้กลายมาเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของโลกในยุคต่อมา ผลจาก
การปฏิ วั ติ ด้ า นอุ ต สาหกรรมทำให้ เศรษฐกิ จ เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว อุ ต สาหกรรมต่ า ง ๆ มี ก ารใช้ แ รงงาน
อย่างเข้มข้น มีการเปิดเสรีทางการค้าเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างประเทศมากขึ้น แต่ การเปิดเสรีทางการค้า
อย่ างกว้างขวางนี้ เอง ที่ ทำให้ เกิดปั ญ หาด้านแรงงานตามมา เนื่องจากนายทุน เริ่มมี การเอารัดเอาเปรีย บ
แรงงานด้วยการให้ทำงานอย่างหนั ก มีการใช้แรงงานเด็กและผู้ห ญิงที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ หรือที่เรียกกันว่า
“การทุ่ ม ตลาดทางสั ง คม (Social Dumping)”1 และดู เหมื อ นจะไม่ มี ม าตรฐานหรื อ กฎเกณฑ์ ท างสั งคม
ที่เพียงพอสำหรับแรงงาน สถานการณ์ทางสังคมในยุโรปและอเมริกาเหนือเริ่มแย่ลง การปฏิวัติอุตสาหกรรม
นำมาสู่ความเสียหายแก่ประชาชน เริ่มมีการเรียกร้องจากองค์กรต่าง ๆ ของผู้ใช้แรงงาน ซึง่ องค์กรเหล่านั้นเอง
ได้กลายเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้แรงงานมีสิทธิและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในประเทศอุตสาหกรรมทั้งหลาย
เหตุจูงใจสำคัญที่มีการเรียกร้องให้มีการวางมาตรฐานด้านแรงงานประกอบด้วย 3 ประการ ได้แก่
1) ด้านมนุษยธรรม ลูกจ้างไม่ได้รับการดูแลซึ่งถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องสุขภาพชีวิตครอบครัว
2) การเมือง ลูกจ้างไม่ได้รับการดูแลและการเยียวยาใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่สงบในสังคม
3) ด้ า นเศรษฐกิ จ การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อย่ า งรวดเร็ ว ในยุ ค ของอุ ต สาหกรรม
ที่มีการใช้แรงงานเข้มข้น ทำให้การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิด้านแรงงานในประเทศ
ยากที่จะมีการแก้ไข เนื่ องจากจะทำให้ อุตสาหกรรมในประเทศมีต้นทุนด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นนั่นเอง
การเรียกร้องให้มีกฎระเบียบระหว่างประเทศสำหรับโลกของการทำงานนั้น มีความรุนแรงมากขึ้น
ในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม จึงทำให้เกิดแนวความคิดในการออกกฎระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการใช้แรงงาน
องค์ก รระหว่า งประเทศด้า นแรงงานจึ งได้เกิด ขึ้น ในปี ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462) โดยใช้ชื่อว่า องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) หรือที่เรียกกันว่า “ILO”
1 กาทุ่มตลาดทางสังคม

(Social Dumping) หมายถึง การปฏิบัติโดยให้คนงานได้รับค่าจ้างและ/หรือสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายหรือข้ อตกลงร่วมใน
ตลาดแรงงานที่เกี่ยวข้องหรือที่แพร่หลาย
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บทบาทและหน้าที่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ “ILO”
องค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ ก่ อ ตั้ ง โดยประเทศอุ ต สาหกรรมเพื่ อ ประเทศอุ ต สาหกรรม
เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่ดูแลด้านแรงงาน มีภารกิจในการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม
สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความสำคัญต่อ การดูแลสันติภาพที่เป็นสากล
และยั่ งยื น (ILO, 2564) ILO เป็ น องค์ กรไตรภาคี ประกอบด้ว ยฝ่ ายรัฐ บาล ฝ่ ายนายจ้าง และฝ่ ายลู ก จ้ าง
ของประเทศสมาชิก (อังคณา เตชะโกเมนท์ , ม.ป.ป.) และมีเป้าหมายในการส่งเสริมเรื่องสิทธิในการทำงาน
สนับสนุนให้เกิดโอกาสแห่งการจ้างงานที่มีคุณค่า การคุ้มครองทางสังคม และส่งเสริมให้เกิดการปรึกษาหารือ
ในประเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การทำงาน (สำนั ก งานแรงงานระหว่ า งประเทศประจำภู มิ ภ าคเอเชี ย
และแปซิฟิก, ม.ป.ป.) มีสมาชิกทั้งหมด 187 ประเทศ (ข้อมูลอับเดตล่าสุด ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562)
ILO ได้เข้ามามีบทบาทในการวางมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ร่าง
ขึ้นโดยสมาชิกของ ILO (รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง) และกำหนดหลักการพื้นฐานและสิทธิในการทำงาน
ผ่ านอนุ สั ญ ญา (Conventions) หรือพิ ธีส าร (Protocols) ซึ่งมีผ ลผู กพัน ทางกฎหมายกับ ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ หรือข้อแนะ (Recommendations) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวทางที่ไม่ มีผลผูกพันทางกฎหมาย เมื่อรัฐ
สมาชิกให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับใดแล้ว อนุสัญญาฉบับนั้น จะมีผลบังคับใช้กับประเทศที่ให้สัตยาบันหนึ่งปี
หลั งจากวัน ที่ให้ สั ตยาบั น นั่ น หมายถึง ประเทศที่ ให้ สั ตยาบัน ดำเนิ นการที่จะใช้อนุสั ญ ญาในทางกฎหมาย
และในทางปฏิบัติของประเทศ และรายงานการบังคับใช้อนุสัญญาเป็นระยะ ๆ โดย ILO ได้ระบุอนุสัญญาหลัก
8 ฉบับ ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน 4 ประการ
ได้แก่ 1) เสรีภาพในการสมาคมและการยอมรับสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง 2) การขจัดแรงงานบังคับและการ
เกณฑ์ แรงงานในทุกรูป แบบ 3) การยกเลิ กการใช้แรงงานเด็ก 4) การขจัดการเลื อกปฏิบั ติในการจ้างงาน
และการประกอบอาชีพ เพื่อให้ประเทศสมาชิก ทุกประเทศจะต้องเคารพหลัก การขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่ระบุไว้
ไม่ว่าจะได้รับ รองอนุ สั ญ ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม สำหรับ
อนุสัญญาหลัก8 ฉบับ ดังนี้
1. อนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 (ฉบับที่ 87)
2. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. 1949 (ฉบับที่ 98)
3. อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29)
4. อนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (ฉบับที่ 105)
5. อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต่ำ ค.ศ. 1973 (ฉบับที่ 138)
6. อนุสัญญาว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. 1999 (ฉบับที่ 182)
7. อนุสัญญาว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. 1951 (ฉบับที่ 100)
8. อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. 1958 (ฉบับที่ 111)
สำหรั บ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น มี เพี ย ง 3 ประเทศเท่ า นั้ น ที่ ไ ด้ ใ ห้ สั ต ยาบั น อนุ สั ญ ญาหลั ก
ครบทั้ง 8 ฉบับ คือ ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และกัมพูชา ส่วนประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาหลัก
แล้ว 6 ฉบับ (ตารางที่ 1) การจัดระเบียบด้านแรงงานของ ILO ทำให้ประเทศอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับ
สิทธิแรงงานมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐฯ อังกฤษ ฝรั่งเศส และอิตาลี
เป็นต้น เช่น การกำหนดชั่วโมงการทำงานวันละ 8 ชั่วโมงหรือสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง การทำงานกะกลางคืน
ของแรงงานสตรี การยกเลิกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายในอุตสาหกรรม (สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ
ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก, ม.ป.ป.)
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ตารางที่ 1 การให้สัตยาบันในอนุสัญญาหลักองค์การแรงงานระหว่างของประเทศประเทศสมาชิกอาเซียน
ประเทศ
ไทย
บรูไน ดารุส
ซาลาม
มาเลเซีย
เมียนมาร์
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
เวียดนาม
ลาว

1) เสรีภาพในการสมาคม
และการเจรจาต่อรองร่วม
C087
C098

✓ (2504)
✓ (2498)
✓ (2496)
✓ (2541)
✓ (2542)

✓ (2496)
✓ (2508)
✓ (2500)
✓ (2542)
✓ (2562)

ปฏิญญาพื้นฐาน 4 ประการ
2) การขจัดการบังคับใช้
3) การขจัดการเลือก
แรงงาน
ปฏิบตั ิ
C029
C105
C100
C111
✓ (2512)
✓ (2512) ✓ (2542) ✓(2560)
✓ (2500)
✓ (2498)
✓ (2548)
✓(2508)
✓ (2493)
✓ (2512)
✓ (2550)
✓ (2507)

✓ (2540)
✓ (2503)
✓ (2542)
✓ (2542)
✓ (2563)

✓ (2496)
✓ (2545)
✓ (2501)
✓ (2542)
✓ (2540)
✓ (2551)

✓(2503)
✓(2542)
✓(2542)
✓(2540)
✓(2551)

4) การยกเลิกการใช้
แรงงานเด็ก
C138
C182
✓ (2547) ✓ (2544)
✓ 2554
✓ 2551
✓ (2540)
✓ (2563)
✓ (2541)
✓ (2548)
✓ (2542)
✓ (2542)
✓ (2546)
✓ (2548)

✓ (2543)
✓ (2556)
✓ (2543)
✓ (2544)
✓ (2543)
✓ (2549)
✓ (2543)
✓ (2548)

ที่มา: ILO

หลังจากการเกิดขึ้นขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ จนดำเนินมาถึงระหว่างช่วงสงครามโลก
ครั้ งที่ 2 (พ.ศ. 2482 - 2488) ประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐ ฯและอังกฤษได้กลายเป็น ผู้ น ำในการจั ด
ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดใช้ห ลักระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม 2 เป็นพื้นฐานในการจัดระเบียบ
ทางเศรษฐกิจ เหตุผลในการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี นิยมก็เพื่อให้เกื้อกูลผลประโยชน์ ของทั้งสองประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน หรืออื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศมหาอำนาจเกิดความเสียเปรียบ
ทางการค้า ก็จะใช้อำนาจทางเศรษฐกิจในการออกกฎหรือมีมาตรการกีดกันทางการค้าขึ้น เช่น การเพิ่มอัตรา
ภาษี อ ากรขาเข้ า กั บ ประเทศคู่ ค้ า เพื่ อ ปกป้ อ งอุ ต สาหกรรมในประเทศของตน ฯลฯ สารพั ด ข้ อ จำกั ด
และมาตรการทางการค้าของประเทศมหาอำนาจเริ่มมีความรุนแรงและเข้มงวดมากขึ้น โดยที่ปัญหาเหล่านี้
ไม่ ได้รั บ การแก้ ไขใด ๆ เลย ซึ่งทำให้ เกิด ปั ญ หาสภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ ำอย่างรุนแรงในหลายประเทศคู่ค้ า
โดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด จนในที่สุดมีการเรียกร้องจากรัฐบาลในหลายประเทศที่ถูกเอารัดเปรียบ
ทางการค้าให้มีการลดอุปสรรคทางการค้า และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้น สุดลง (ตั้งแต่ พ.ศ. 2488
เป็ น ต้ น มา) หลายประเทศประสบปั ญ หาจากสงครามและเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาสภาวะทางเศรษฐกิ จ ตกต่ ำ
อย่างรุนแรงยิ่งขึ้น เพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ และเศรษฐกิจโลก รวมถึงการจัดระเบียบทางการค้าโลก
ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจและประเทศกำลังพัฒนาฯ จึงได้มี
การเจรจาทางการค้าแบบพหุภาคีขึ้น เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ได้ ร่วมกันแก้ไขปัญหาทางการค้ าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ซึ่งการเจรจาครั้งแรก (The First Round) เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2489 รัฐบาลหลายประเทศเสนอให้มีก ารจัดตั้ง
องค์ ก รระหว่ า งประเทศ ด้ า นการค้ า คื อ องค์ ก ารการค้ า ระหว่ า งประเทศ (International Trade
Organization: ITO) เพื่อดูแลและจัดระเบี ยบด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยได้มีการร่างความตกลงเพื่อ
จัดตั้งองค์การการค้าระหว่างประเทศร่วมอยู่ในกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter)3 ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่ ร วมทั้ งกฎระเบี ย บทางการค้ าระหว่างประเทศและการจัด ตั้ งองค์ ก ารการค้ าระหว่างประเทศ
ไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ในการเจรจารอบสาม (The Third Round) ในปีพ.ศ. 2493 การจัดตั้งองค์การการค้า
ระหว่างประเทศไม่ได้ประสบความสำเร็จ ดั่งที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ลงนามให้สัตยาบัน
ในครั้ งนั้ น เป็ น ผลให้ ป ระสบผลสำเร็ จ เพี ย งกฎระเบี ยบทางการค้าระหว่างประเทศ หรือ “GATT” ที่ เป็ น
ข้อปฏิบัติร่วมกันของภาคีสมาชิกเท่านั้น
2 เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือ

capitalism ตามความหมายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่เอกชนหรือบุคคลสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินเพื่อเป็นไปสำหรับ
ผลประโยชน์ของเอกชนและบุคคลนั้น รวมทั้งอุปสงค์ อุปทานสามารถกำหนดราคาในตลาดได้อย่างเสรีเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของสังคม
3 กฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) เป็นกฎบัตรที่ว่าด้วยองค์การการค้าระหว่างประเทศ กฎบัตรนี้เป็นความพยายามครั้งแรกในการจัดทำข้อตกลงพหุภาคีด้านการลงทุ น โดยมีการยกร่างกฎบัตรและนำเสนอต่อที่
ประชุมของ 56 ประเทศที่เข้าร่วมเจรจา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้องค์การการค้าระหว่างประเทศทำหน้าที่เป็นองค์การเศรษฐกิจระหว่างประเทศองค์การที่สามต่อจากกองทุน การเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลก
แต่กฎบัตรนี้ไม่ได้ถูกนำมาใช้ เหตุที่มีชื่อว่ากฎบัตรฮาวาน่า เพราะกฎบัตรฉบับร่าง ร่างเสร็จครั้งแรก ณ กรุงฮาวาน่า ประเทศคิวบา ในปี พ.ศ. 2491

6

GATT คืออะไร และมีบทบาทกับการค้าระหว่างประเทศอย่างไร
การจั ด ทำข้ อ ตกลงทั่ ว ไปว่ าด้ ว ยพิ กั ด อั ต ราภาษี ศุ ล กากรและการค้ า (General Agreement on
Tariffs and Trade) หรื อ “GATT” เป็ น ข้ อ ตกลงทางกฎหมายเพื่ อ ลดอุ ป สรรคทางการค้ า ระหว่ า งภาคี
การเจรจาลดภาษี และเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่ดียิ่งขึ้น มีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดระเบียบการค้าระหว่างประเทศให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น (Christina Majaski, 2564) GATT มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2491 หัวใจสำคัญของ GATT คือ หลักการปฏิบัติอย่างปราศจากความลำเอียง
(Principle of Non - Discrimination); ประเทศสมาชิกพึงปฏิบัติต่อกันเยี่ยงประเทศที่ได้รับความอนุเคราะห์
ยิ่ ง อย่ า งปราศจากเงื่อ นไข (Unconditional Most - Favoured - nation Treatment) ตลอดระยะเวลา
ที่ GATT เข้ามามี บ ทบาทในการดำเนิ น การจัด ระเบี ยบทางการค้ าให้ กับ ประเทศภาคี นั้ น ก็ เริ่ม มี ป ระเทศ
อุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นมากมาย เช่น ประเทศญี่ปุ่นและประชาคมยุโรป ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ของระบบทุนนิ ยมโลกครั้งใหม่ เกิดการกระจายตัวของศูนย์อำนาจทางเศรษฐกิจ มากขึ้น ทำให้ มหาอำนาจ
ทางเศรษฐกิจอย่างสหรัฐ ฯเริ่มมีบทบาทลดลง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบทุนนิยมทำให้ ประเทศ
ต่าง ๆ ที่มีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advanced)4 มีความสามารถในการแข่งขัน กับ
ประเทศต่าง ๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศมหาอำนาจยังคงมีการปฏิบัติต่อประเทศกำลังพัฒนาฯ เช่นเดิม
อีกทั้งยังมีการออกมาตรการใหม่ ๆ เพื่อสร้างอุปสรรคทางการค้ากับประเทศคู่ค้า โดยที่เห็นได้ชัดคือ มาตรการ
กี ด กั น ทางการค้ า ที่ มิ ใช่ ภ าษี (Non – Tariffs Barriers)5 โดยส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ในรู ป แบบของการกำหนด
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานสินค้า มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,
ม.ป.ป.) และการอุดหนุนสินค้าในประเทศอันเป็นการกระทำเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ เป็นต้น
จากข้างต้น ได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจพยายามใช้อำนาจทางเศรษฐกิจเพื่อหลีกเลี่ยง
การปฏิบัติตามข้อตกลงของ GATT หรือในอีกมุมหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าการค้าเสรียังไม่ได้เกิดขึ้นจริงทั้ง ๆ ที่มี
ข้อตกลงร่วมกัน (GATT) แล้วก็ตาม
ประเด็นด้านแรงงานถูกเสนอขึ้นในการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศรอบที่ 8; กำเนิดองค์การการค้าโลก
การเจรจาทางการค้าแบบพหุภาคีของประเทศภาคี ล่วงมาถึงในรอบที่ 6 (The Kennedy Round)
พ.ศ. 2507 ประเทศมหาอำนาจนำโดยสหรัฐ อเมริกา ประชาคมยุโรป และฝรั่งเศส มีการผลั กดันให้ มีกฎ
ด้านบทบัญญัติด้านสังคม (Social Clause) อยู่ในกฎข้อบังคับของระเบียบการค้าโลก โดยบทบัญญัติข้างต้นนี้
ได้เสนอให้ มีการให้ความสำคัญ เกี่ยวกับ สิทธิด้านแรงงานตามมาตรฐานแรงงานสากลขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศบรรจุอยู่ในกฎการค้าระหว่างประเทศด้วย ประเด็นด้านแรงงานที่ถูกเสนอขึ้น ได้แก่
1) สิทธิและเสรีภาพในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
2) สิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวเพื่อต่อรองผลประโยชน์กับนายจ้างและการนัดหยุดงาน
3) สิทธิและเสรีภาพในการไม่ถูกเกณฑ์แรงงาน
4) การกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับแรงงานเด็ก
5) การกำหนดมาตรฐานขั้น ต่ ำเกี่ ย วกั บ สภาพการทำงาน ความปลอดภั ย ในการทำงาน
ผลกระทบของอาชีพการงานทีม่ ีต่อสุขภาพอนามัย ฯลฯ (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2552)
อย่ างไรก็ตาม บทบั ญ ญั ติ ทางสั งคมที่ ถูกเสนอขึ้น ไม่ได้รับ การยอมรับ จากประเทศกำลั งพั ฒ นาฯ
เนื่ องจากมองว่า หากมี บ ทบั ญ ญั ติท างสั งคมอยู่ ในกฎข้อ บังคับ ของการค้ าโลก ประเทศมหาอำนาจจะใช้
ข้อบังคับดังกล่าวนี้ ในการเป็น ข้อกีดกัน ทางการค้าและเรียกเก็บภาษีอากรขาเข้ากับประเทศกำลังพัฒ นาฯ
อย่างแน่นอน ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศกำลังพัฒนาฯ มีต้นทุนสูงขึ้น
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advanced) หมายถึง ประเทศมีความสามารถในการผลิตสินค้าชนิดหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ
มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีศลุ กากร (Non – Tariffs Barriers) คือ การที่ประเทศผู้นำเข้ากำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่มิใช่ภาษีศุลกากรขึ้นมา เพือ่ กีดกันการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ ผู้สง่ สินค้าเข้าประเทศนั้น
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และจะมี ผ ลต่ อ ความสามารถในการแข่ งขั น ทางการค้ า ให้ ล ดต่ ำ ลงในที่ สุ ด จนมาถึ ง การเจรจารอบที่ 8
“การเจรจารอบอุรุกวัย (Uruguay Round)”6 ซึ่งนอกจากจะมีการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นด้านการค้า ยัง ได้มี
การเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาการทุ่มตลาดทางสังคม รวมถึง ความสำเร็จในการยกฐานะ GATT ให้เป็นองค์กร
ระหว่างประเทศ
“องค์ ก ารการค้ า โลก (World Trade Organization: WTO)” จึ ง ถู ก ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ในปี พ .ศ. 2538
เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การกำหนดกฎและการจัดระเบียบการค้า
ในระดับโลก หน้าที่หลัก คือ การกำกับดูแลและตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการค้าได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมี
ความเป็นเสรีเท่าที่จะมีความเป็นไปได้ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง WTO ประกอบด้วย 6 ประการ (รูปที่ 1)
WTO มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 164 ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 98 ของการค้าโลก โดยส่วนใหญ่เป็นประเทศ
กำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75 ของประเทศสมาชิก WTO ทั้งหมด (WTO, 2564)
สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาพขององค์การการค้าโลกทั้ง 10 ประเทศ (ตารางที่ 2)
รูปที่ 1 วัตถุประสงค์ขององค์การการค้าโลก

ที่มา: WTO

ตารางที่ 2 ประเทศสมาชิกอาเซียนกับการเข้าเป็นสมาชิกภาพของ WTO
ประเทศ
ไทย
บรูไน ดารุสซาลาม
มาเลเซีย
เมียนมาร์
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
เวียดนาม
ลาว

การเข้าเป็นสมาชิกภาพของ WTO
1 มกราคม 2538
1 มกราคม 2538
1 มกราคม 2538
1 มกราคม 2538
1 มกราคม 2538
1 มกราคม 2538
1 มกราคม 2538
13 ตุลาคม 2547
11 มกราคม 2550
2 กุมภาพันธ์ 2556

ที่มา: WTO

การเจรจารอบอุรุกวัย (Uruguay Round) คือ การเจรจาการค้าระหว่างประเทศแบบหลายฝ่ายในรูปพหุภาคีรอบที่ 8 ที่ครอบคลุมประเด็นและปัญหาการค้าโลกที่กว้างขวางที่สุดสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
เป็นก้าวสำคัญในการเจรจาการค้าพหุภาคีและเป็นเครื่องมือในการปฏิรปู การค้าของประเทศ ทำให้ระบบการค้าโลกเป็นระบบที่ยึดกฎกติกาที่ชัดเจนและมีความเป็นธรรมมากขึ้นในการระงับข้อพิพาททางการค้า
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บทบาทสำคัญของ WTO มีความสำคัญอย่างมากต่อการค้าโลก การเกิดขึ้นขององค์การการค้าโลก
เป็นผลให้การค้าระหว่างประเทศของประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้น โดยการส่งออกสินค้าเติ บโตรายปีเฉลี่ยร้อยละ 6
(WTO, 2564) และนอกจากจะเป็นตัวแทนของการจัดทำข้อตกลงทางการค้า การระงับข้อพิพาท การทบทวน
นโยบายทางการค้ า เพื่ อ ให้ เอื้ อ ต่ อ ประเทศสมาชิ ก ทั้ ง หมดอย่ า งเท่ า เที ย มกั น โดยไม่ มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ
WTO ยั งเล็ งเห็ น ถึ งความสำคั ญ ในการพั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ านการแข่งขั น ของประเทศกำลั งพั ฒ นา
และประเทศพัฒ นาน้อยที่สุด และสิ่งสำคัญ ที่และขาดไม่ได้เลย คือ การเป็นเวทีในการเจรจา โดยเฉพาะ
การกำกั บ ดู แ ลมาตรการต่ อ ต้ า นการทุ่ ม ตลาดทางสั ง คมและการกำกั บ ดู แ ลการกี ด กั น ทางการค้ า
จ าก ม าต รก ารที่ มิ ใช่ ภ าษี (Anti – Dumping and Non – Tariffs Measure) ซึ่ งส่ วน ห นึ่ งนั้ น
เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงาน (แรงงานมิใช่สินค้า) เพื่อเป็นการคุ้มครองและให้แรงงานได้มีสิทธิ
ทางสังคมบนพื้นฐานความเป็น อยู่ที่ดีตามหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและยังเป็นไปตาม
แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) แต่ถึง ณ ปัจจุบันก็ยังพบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับ การบังคับ ใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็กและสตรี การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็ นถึง
การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานด้านแรงงานอยู่จำนวนมากโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศ
พัฒนาน้อยที่สุด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย
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