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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษามาตรการสงเสริมระบบทวิภาคีในสถาน
ประกอบการตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ โดยศึกษากรณีการรวมปรึกษาหารือ  เนื่องจากการใช
อํานาจบริหารจัดการกิจการภายในสถานประกอบการโดยลําพังของนายจางโดยไมไดปรึกษาหารือ
กับลูกจางกอนมักจะนําไปสูขอขัดแยงและปญหาแรงงานสัมพันธที่ไมดีเกิดขึ้นตามมาบอยครั้ง เชน 
การบอกเลิกสัญญาจางแรงงาน  การโยกยายตําแหนงลูกจาง  การยายสถานประกอบการ  หรือการที่
นายจางหยุดกิจการชั่วคราว เปนตน  ซ่ึงแมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 จะบัญญัติให
มีระบบการปรึกษาหารือรวมกันระหวางนายจางและคณะกรรมการลูกจางไวในกฎหมายแลว  แต
ระบบหรือกลไกที่กฎหมายกําหนดใหมีขึ้นนี้ ยังไมอาจชวยสงเสริมใหเกิดแรงงานสัมพันธที่ดีใน
สถานประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 จากการศึกษาคนควาพบวา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ไมไดบัญญัติใหรัฐมีหนาที่จัดระบบแรงงานสัมพันธในระบบทวิภาคี  และในพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 คณะกรรมการลูกจางมีอํานาจเพียงแคการปรึกษาหารือกับนายจาง
เฉพาะบางเรื่องที่กฎหมายกําหนดไวเทานั้น คณะกรรมการลูกจางไมมีอํานาจตัดสินใจรวมกับ
นายจางในเรื่องสําคัญที่อาจมีผลกระทบตอลูกจางได เชนการบอกเลิกสัญญาจางแรงงาน และไมมี
อํานาจทําขอตกลงใดๆกับนายจางไดเลย อีกทั้งการที่คณะกรรมการลูกจางไมไดเปนผูแทนลูกจาง
ตามกฎหมาย การที่จะดําเนินการใดๆทางกฎหมายในนามของลูกจางตอนายจางจึงมักเกิดขอขัดของ
ทางเทคนิคทางกฎหมายและทําใหนายจางไมคอยยอมรับและเชื่อมั่นเทาใด  อีกทั้งคณะกรรมการ
ลูกจางยังไมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะรับรูขอมูลขาวสารของสถานประกอบการใดๆ ทําใหการ
ประชุมหารือรวมกับนายจางไมอาจดําเนินไปไดดวยดี และการที่ปจจุบันเด็กที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้น
ไป ก็สามารถเขาสูการทํางานในงานบางประเภทไดแลวตามกฎหมายคุมครองแรงงาน และมักมี
ปญหาการละเมิดสิทธิแรงงานเด็กเกิดขึ้นตามมาเสมอ ซ่ึงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 
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2518 ยังไมไดเสริมสรางกลไกแรงงานสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางเด็กเอาไวทําใหไม
สอดคลองกับกฎหมายคุมครองแรงงาน ดังนั้น แมจะมีมาตรการสงเสริมระบบทวิภาคีในสถาน
ประกอบการตามกฎหมาย  แตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการลูกจางยังไมมีประสิทธิภาพที่ดี
พอที่จะเปนกลไกชวยลดปญหาขอขัดแยงแรงงานสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางลงไดดี 
 วิทยานิพนธฉบับนี้จึงเสนอแนะใหปรับปรุงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  และ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 โดยใหเพิ่มมาตรการสงเสริม
ระบบทวิภาคีเรื่องการปรึกษาหารือในสถานประกอบการโดยการเพิ่มเติมขอบอํานาจหนาที่ และ
สงเสริมสิทธิของคณะกรรมการลูกจางในดานตางๆเพิ่มขึ้น เพื่อใหระบบการปรึกษาหารือที่มีอยู
แลวในระบบกฎหมายเปนกลไกสงเสริมแรงงานสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this thesis is to study the measures promoting biparties system in a 
workplace under the labour relations law. This is done by studying the case of joint consultation, 
since an employer’s single-sided exercise of managerial power in a workplace without prior 
consultation with the employees often leads to conflicts and labour relations disputes, e.g. 
termination of  employment contract, transfer of work position, workplace relocation, or 
temporary stoppage of operation, etc. Although the Labour Relations Act B.E. 2518 stipulates a 
joint consultation process between the employer and the Employees’ Committee, but the said 
stipulated system or mechanism still fails to effectively encourage a good labour relations in a 
workplace. 
 The study has shown that, under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 
2550, there is no legislative requirement that the government has duty to arrange labour relations 
mechanism in biparties system. Also, according to the Labour Relations Act B.E. 2518, the 
Employees’ Committee has the power to consult with the employer only on specific matters as 
stipulated by laws and has no power to make joint decisions together with the employer on other 
important matters which may affect the employees, e.g. termination of employment contract, and 
has no power to make any agreement with the employer whatsoever. In addition, the Employees’ 
Committee is not the representative of the employees under the laws. This often results in legal 
and technical problems in taking legal procedures on behalf of the employees and the employer 
does not normally accept nor have confidence in the Committee’s actions. The Employees’ 
Committee also has no legal rights to information in the workplace, which renders joint 
consultation with the employer not very effective. Moreover, currently a child 15 years of age can 
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enter the workforce for certain types of work according to the labour protection law and thus 
often leads to child labour right violation, but the Labour Relations Act B.E. 2518 fails to address 
this child worker-employer relation mechanism, which is not in line with the labour protection 
law. Therefore, although the measures promoting biparties system in the workplace are present 
under the laws, the Employees’ Committee still lacks powers and duties to serve as an effective 
mechanism to reduce and solve labour relation conflicts between employer and employees. 
 This thesis proposes to make adjustments to the Constitution of the Kingdom of 
Thailand B.E. 2550 and the Labour Relations Act B.E. 2518 by adding the measures promoting 
biparties system through joint consultation in a workplace by expanding the scope of duties and 
powers and increasing the rights of the Employees’ Committee in various areas so as to 
strengthen the existing legislative discussion system to serve as an effective mechanism to 
promote good labour relations between employer and employees.          
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 นับแตอดีตเปนตนมา นายจางสวนใหญมักถือวาอํานาจการจัดการและการตัดสินใจ
ทุกอยางภายในสถานประกอบการเป นอํานาจเด ็ดขาดของนายจ างเพียงฝายเด ียวเทานั ้น    
เนื่องจากวานายจางเปนเจาของทุน สวนลูกจางเปนเพียงผูทํางานตามที่ไดรับคําสั่งจากนายจาง  
และมีหนาที ่ปฏิบัติตามสัญญาจางรับคาจางไปตามที่นายจางเห็นควรเทานั ้น นายจางมีสิทธิ
พิจารณาและตัดสินใจเรื่องราวตางๆภายในสถานประกอบการไดโดยลําพัง ไมจําเปนตองชี้แจง
หรือปรึกษาหารือกับลูกจางกอน  ลูกจางไมมีสิทธิไมมีเสียงใดๆ  แมในเรื ่องสําคัญที ่อาจมี
ผลกระทบโดยตรงตอตัวลูกจางเอง  ดังเชนในปจจุบันกฎหมายคุมครองแรงงานและกฎหมาย
แรงงานสัมพันธของไทยบางเรื่องก็ยังมีแนวคิดดังกลาวปรากฏอยูในกฎหมายดังกลาวดวย เชน 
เรื่องการบอกเลิกสัญญาจางแรงงาน กฎหมายเปดโอกาสใหนายจางสามารถใชอํานาจบอกเลิก
สัญญาจางแรงงานตอลูกจางลวงหนาไดโดยการจายคาชดเชยใหลูกจาง   หรือกรณีนายจาง
ปรับปรุงหนวยงาน กระบวนการผลิต การจําหนายหรือการบริการ อันเนื ่องมาจากการนํา
เครื่องจักรมาใชหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี นายจางสามารถบอกเลิกจางลูกจาง
ลวงหนาไดโดยจายคาชดเชยใหเชนเดียวกัน  หรือแมในเรื ่องการหยุดกิจการชั ่วคราวกรณี
นายจางมีความจําเปนและไมใชเหตุสุดวิสัย  นายจางสามารถใชสิทธิหยุดกิจการชั่วคราวไดโดย
เพียงแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนากอนวันเริ ่มหยุดกิจการเทานั ้น   
และการที่นายจางยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นซึ่งอาจมีผลกระทบสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตตามปกติของลูกจาง นายจางก็เพียงแคแจงใหลูกจางทราบลวงหนา  ดังที่กลาวมา
ทั้งหมดนี้นายจางสามารถกระทําไดลําพัง โดยที่กฎหมายแรงงานสัมพันธไมไดบัญญัติใหตองมี
การขอคําปรึกษาหารือ หรือไดรับการตัดสินใจรวมกันจากคณะกรรมการลูกจางกอน  จึงขัดกับ
เหตุผลและความจําเปนในการตรากฎหมายแรงงานสัมพันธ ที่มุงสงเสริมแรงงานสัมพันธอันดี
ในระหวางนายจางและลูกจางใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน 
 อํานาจการบริหารกิจการภายในของนายจางในลักษณะดังกลาว มักทําใหเกิดปญหา
การแรงงานสัมพันธที ่ไมดีระหวางนายจางและลูกจางเกิดขึ ้น   เชน   การที ่ลูกจางนําคดีมา
ฟองรองนายจางตอศาลแรงงานวาเลิกจางลูกจางโดยไมเปนธรรมเพิ ่มมากขึ ้น หรือ ลูกจาง
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รองเรียนตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธวานายจางกระทําการอันไมเปนธรรมตอลูกจาง ทํา
ใหความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางดําเนินไปดวยความไมเขาใจและขัดแยงกันเรื่อยมา  
เกิดความไมสงบในระบบอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ และในที่สุดก็อาจจะสงผล
กระทบตอไปยังภาครัฐที่ตองเขามาชวยไกลเกลี่ยหรือชี้ขาดให ซึ่งผลชี้ขาดสุดทายที่ไดก็อาจยัง
ไมเปนที่พอใจของฝายใดฝายหนึ่งอยู เพราะไมไดเกิดขึ้นจากการหารือและตัดสินใจรวมกันของ
ทั้งสองฝาย 
 ดังนั้น  การสงเสริมระบบทวิภาคีในสถานประกอบการโดยการใหสิทธิลูกจางเขามา
มีสวนรวมจัดการในเรื่องตางๆ ที่สําคัญและมีผลกระทบตอลูกจาง โดยใชวิธีการปรึกษาหารือ
รวมกันระหวางนายจางและลูกจางหรือทําการตัดสินใจรวมกันกอน เชน  ในเรื่องการบอกเลิก
สัญญาจางแรงงาน เปนตน  ก็จะเปนการสงเสริมใหเกิดการแรงงานสัมพันธที่ดีขึ ้นในสถาน
ประกอบการ    และสงผลใหเกิดการบริหารจัดการที่ดีตอภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทยตามว ัตถ ุประสงค ของแผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและส ังคมแห งชาต ิฉบ ับที ่ 9 ด วย  ซึ ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518  ไดมีการนําเรื่องสงเสริมการปรึกษาหารือระบบทวิ
ภาคีระหวางนายจ างและลูกจ างมาบัญญัต ิไว ในกฎหมายเปนครั ้งแรกในหมวด  5  เ รื ่อง
คณะกรรมการลูกจาง  บัญญัติใหฝ ายลูกจางสามารถจัดตั ้งคณะกรรมการลูกจางในสถาน
ประกอบการเพื่อปรึกษาหารือรวมกับนายจาง  ซึ่งแมจะมีกลไกการรวมปรึกษาหารือระบบทวิ
ภาคีเพื่อสงเสริมแรงงานสัมพันธบัญญัติไวในบทกฎหมายดังกลาวแลว  แตมาตรการบางเรื่อง
ดังกลาวไมสนับสนุนใหกลไกการปรึกษาหารือดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และไมไดรับ
การพัฒนาควบคูไปพรอมกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจการคาในโลกปจจุบันที่มีแนวโนมมุง
สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยควบคูไปกับความกาวหนาขององคกรธุรกิจ โดยมีการจัดการ
บริหารงานบุคคลในองคกรมุงจากระดับลางขึ้นสูระดับบนขององคกรใหลูกจางเขามามีสวนรวม
ในการจัดการในสถานประกอบการมากยิ ่งขึ ้น เพิ ่มสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของลูกจาง  ซึ ่ง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ก็ไมไดสงเสริมสิทธิรับรูขอมูลขาวสารของลูกจาง
ในการปรึกษาหารือรวมกันกับนายจาง  หรือสิทธิในการตัดสินใจรวมกัน  พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ก็ไมไดบัญญัติใหอํานาจกรรมการลูกจางทําการตัดสินใจเรื่องใดๆ 
รวมกันกับนายจาง  เปนตน และปจจุบันในเวทีการคาระหวางประเทศ มักมีการนําปญหาสิทธิ
แรงงานเขามาเกี่ยวพันเปนขอตอรองเพื่อกีดกันทางการคาอยูดวย  ดังนั้น การใหสิทธิแรงงานมี
สวนรวมในการจัดการอยางกวางขวาง และมีระบบที่มีประสิทธิภาพเปนเรื่องที่ควรสงเสริม  ใน
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เรื่องที่นํามาปรึกษาหารือรวมกันระหวางนายจาง
และลูกจางยังไมครอบคลุมเรื่องสําคัญที่มีผลกระทบตอลูกจาง เชน อํานาจการบริหารงานบุคคล
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ในเรื่องการบอกเลิกสัญญาจางแรงงาน  หรือเรื่องเศรษฐกิจของสถานประกอบการ เชน การหยุด
กิจการทั้งหมดหรือบางสวนชั่วคราว เปนตน  และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ก็
ไมไดคุมครองและสงเสริมสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของลูกจางเด็กใหมีผูแทนของตนเปน
กรรมการในคณะกรรมการลูกจางอยางทั่วถึง   อีกทั้งไมไดบัญญัติใหคณะกรรมการลูกจางซึ่ง
ลูกจางเลือกตั้งมาโดยตรงเปนผูมีอํานาจดําเนินการแทนลูกจางในกิจการบางเรื่องภายในสถาน
ประกอบการ เปนตน 
 การรวมปรึกษาหารือระหวางนายจางและลูกจาง เปนสิทธิอยางหนึ่งที ่แสดงถึง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของลูกจาง  ซึ่งองคการระหวางประเทศ อยางเชน สหประชาชาติ ก็ได
รับรองสิทธิและเสรีภาพของมนุษยดานแรงงานไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.
1948   ใหบุคคลทํางานมีสิทธิที่จะมีสภาวะการทํางานที่ยุติธรรมและพอใจ เนื่องจากมนุษยทุก
คนเกิดมามีสิทธิและศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน  ซ่ึงองคกรแรงงานระหวางประเทศหรือชื่อยอ  ไอ.แอล.
โอ.  เปนองคกรหนึ่งที่สังกัดองคการสหประชาชาติ  ไดออกอนุสัญญาและขอแนะเพื่อสงเสริม
ใหลูกจางและนายจางปรึกษาหารือรวมกันในสถานประกอบการ และใหลูกจางมีผูแทนลูกจาง
ที่มาจากการเลือกตั้งโดยลูกจางเองโดยตรง เปนตน  สวนกฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศ
อื่นๆ  เชน  ประเทศเยอรมันนี และเกาหลีใต  ก็มีระบบสงเสริมการรวมปรึกษาหารือที่ดีโดยมี
กฎหมายสนับสนุนไวชัดเจน  สวนประเทศญี่ปุนและประเทศสหรัฐอเมริกา แมจะไมมีกฎหมาย
สงเสริมการปรึกษาหารือรวมระหวางนายจางและลูกจางโดยตรง แตในทางปฏิบัติปรากฏวา
สถานประกอบการสวนใหญกลับมีการจัดตั ้งกลไกการสงเสริมปรึกษาหารือรวมกันในเรื่อง
ตางๆภายในสถานประกอบการเปนจํานวนมาก 
 ดังนั้น บทวิทยานิพนธนี้ จึงสนใจศึกษา ถึงมาตรการสงเสริมระบบทวิภาคีในสถาน
ประกอบการตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 กรณีการรวมปรึกษาหารือ  เพื่อ
เปนประโยชน ในการเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไขมาตรการสงเสริมระบบทวิภาคี
การรวมปรึกษาหารือในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518   และเพื่อพัฒนาการแรงงาน
สัมพันธระบบทวิภาคีใหมีกลไกที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1  เพื่อศึกษาความหมาย  ความสําคัญ และระบบของการแรงงานสัมพันธ   และ
ตลอดถึงความหมาย วัตถุประสงค วิวัฒนาการและรูปแบบของระบบทวิภาคีในการแรงงาน
สัมพันธ 
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 1.2.2  เพื่อศึกษาแนวความคิด ที่มา ความหมาย วัตถุประสงค  เนื้อหาและรูปแบบ
กลไกของการรวมปรึกษาหารือ 
 1.2.3  เพื่อศึกษาบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการรวมปรึกษาหารือในระบบทวิภาคี   
โดยเปรียบเทียบกฎหมายของตางประเทศกับประเทศไทย 
 1.2.4 เพื่อศึกษาปญหาและวิเคราะหมาตรการสงเสริมระบบทวิภาคีในการรวม
ปรึกษาหารือตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 พรอมเสนอแนะแนวทางแกไข 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ .ศ .  2518 มีบทบัญญัติสงเสริมการแรงงาน
สัมพันธในระบบทวิภาคีระหวางนายจางและลูกจางภายในสถานประกอบการ โดยกําหนดใหใช
วิธีการประชุมหารือรวมกันระหวางคณะกรรมการลูกจางกับนายจางเพียงเฉพาะเรื่อง การจัด
สวัสดิการ  การกําหนดขอบังคับในการทํางาน  การพิจารณาคํารองทุกขของลูกจาง  การหาทาง
ปรองดองและระงับขอขัดแยงในสถานประกอบการเทานั้น  ซึ่งเรื่องที่นํามาปรึกษาหารือรวมกัน
ยังไมครอบคลุมเรื่องที่สําคัญและมักเกิดปญหาในการแรงงานสัมพันธ เชน เรื่องการบอกเลิก
สัญญาจางแรงงาน การโยกยายตําแหนงหนาที่ของลูกจาง การหยุดกิจการชั่วคราว การยายสถาน
ประกอบการ เปนตน  บทบาทของคณะกรรมการลูกจางมีเพียงแคการปรึกษาหารือรวมกันกับ
นายจาง แตอํานาจตัดสินใจและทําขอตกลงรวมกันในบางเรื ่องที ่สําคัญและมีผลกระทบตอ
ลูกจางโดยตรงยังไมมี เชน  ขอตกลงรวมกันในเรื่องการบอกเลิกสัญญาจางแรงงานและการ
โยกยายตําแหนงหนาที่ลูกจาง  เปนตน  อีกทั้งบทกฎหมายดังกลาวก็ไมมีมาตรการสงเสริมให
นายจางมีหนาที่แจงขอมูลขาวสารของสถานประกอบการแกคณะกรรมการลูกจางแตอยางใด  
สวนสถานประกอบการที่มีลูกจางที่เปนเด็ก กฎหมายก็ไมไดสงเสริมสิทธิในการแสดงความ
คิดเห็นใหมีผูแทนลูกจางเด็กเปนกรรมการในคณะกรรมการลูกจางเพื่อรับทราบเรื่องรองทุกข
และปญหาของลูกจางเด็กดวยกัน  กรรมการลูกจางนั้นตามบทกฎหมายดังกลาวลูกจางเปนผู
เลือกตั้งเองหรือสหภาพแรงงานเปนผูแตงตั้งขึ้น แตกฎหมายไมไดบัญญัติใหกรรมการลูกจาง
เปนผูมีอํานาจดําเนินการแทนลูกจางในสถานประกอบการ ทําใหกลไกหรือมาตรการสงเสริม
การแรงงานสัมพันธในสถานประกอบการขาดประสิทธิภาพ  เพราะลูกจางไมมีสิทธิตาม
กฎหมายเขามามีสวนรวมในการบริหารงานในเรื่องที่สําคัญซึ่งมักสงผลกระทบตอลูกจาง  ทําให
เกิดปญหาการแรงงานสัมพันธที่ไมดีระหวางนายจางและลูกจาง ซึ่งเปนอุปสรรคอยางหนึ่งตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แตกตางกับประเทศเยอรมันนีที่มีระบบการปรึกษาหารือรวมที่ดี
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มีประสิทธิภาพ เปนปจจัยเสริมสรางใหระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความแข็งแกรง  จึง
จําเปนตองแกไขปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ในระบบทวิ
ภาคีเรื่องการรวมปรึกษาหารือ โดยควรบัญญัติใหเรื่องที่นํามาปรึกษาหารือรวมกันขยายไปถึง
เรื่องการบริหารงานบุคคลที่สําคัญ เชน เรื่องการบอกเลิกสัญญาจางแรงงานดวย  และใหนายจาง
และคณะกรรมการลูกจางมีอํานาจตัดสินใจและทําขอตกลงรวมกันในเรื ่องที ่สําคัญและมี
ผลกระทบตอตัวลูกจางได  อีกทั้งใหนายจางมีหนาที่แจงขอมูลขาวสารของสถานประกอบการ
แกคณะกรรมการลูกจางดวย  และควรกําหนดใหสถานประกอบการที่มีลูกจางเด็ก ใหลูกจางเด็ก
เลือกตั้งผูแทนของลูกจางเด็กเปนกรรมการในคณะกรรมการลูกจางดวย  และควรกําหนดให
คณะกรรมการลูกจางเปนผูมีอํานาจดําเนินการแทนลูกจางในสถานประกอบการใหชัดเจน 
  
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

     ศ ึกษา เกี ่ย วก ับการส ง เสร ิมการแรงงานส ัมพ ันธ ในระบบทว ิภาค ีในสถาน
ประกอบการของเอกชนตามกฎหมายว าด วยการแรงงานส ัมพันธ เฉพาะกรณีการร วม
ปรึกษาหารือ  โดยศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญและระบบของการแรงงานสัมพันธ และ
ตลอดถึงความหมาย วัตถุประสงค วิวัฒนาการและรูปแบบของระบบทวิภาคีในการแรงงาน
สัมพันธกรณีการรวมปรึกษาหารือ  และศึกษากฎหมายวาดวยการแรงงานสัมพันธของไทยเรื่อง
การรวมปรึกษาหารือในระบบทวิภาคีโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศ แลวนํามา
วิเคราะหถึงปญหากฎหมายวาดวยการแรงงานสัมพันธที่เกิดขึ้นเพื่อเสนอแนะหาแนวทางแกไข 
 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
  ในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเฉพาะเอกสารโดยคนควาจากหนังสือ บทความ ตัว
บทกฎหมาย  หลักกฎหมาย  ที ่มา  ความหมาย  แนวความค ิด  ว ัตถ ุประสงค ของการร วม
ปรึกษาหารือระบบทวิภาคี  ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยและกฎหมายของตางประเทศ แลวจึง
วิเคราะหขอมูลเพื่อหาแนวทางแกไขปญหา 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
                1.6.1  ทําใหทราบถึงความหมาย ความสําคัญและระบบของการแรงงานสัมพันธ และ
ทราบถึงความหมาย วัตถุประสงค วิวัฒนาการ และ รูปแบบของระบบทวิภาคีในการ 
แรงงานสัมพันธ 
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                1.6.2  ทําใหทราบถึงแนวความคิด ที่มา ความหมาย วัตถุประสงค เนื้อหาและรูปแบบ
กลไกของการรวมปรึกษาหารือ 
                1.6.3  ทําใหทราบถึงบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการรวมปรึกษาหารือในระบบ
ทวิภาคีของตางประเทศและของประเทศไทย 
                1.6.4  ทําใหสามารถนําขอมูลที่รับทราบมาจากการคนควา มาทําการวิเคราะหปญหา
กฎหมายที่เกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอยางมีหลักเกณฑ 
 
 
 
DPU



บทที่ 2 
ความเปนมาและหลักเกณฑทั่วไปของการแรงงานสัมพันธระบบทวิภาคี    และ

การรวมปรึกษาหารือ 
 
 ในบทนี้จะเปนการศึกษาถึงความหมาย  ความสําคัญและระบบของการแรงงานสัมพันธ 
จากนั้นจะศึกษาถึงระบบทวิภาคีในการแรงงานสัมพันธวามีความหมาย  วัตถุประสงค  การ
วิวัฒนาการและรูปแบบอยางไร  จากนั้นจะไดกลาวถึงการรวมปรึกษาหารือวามีความหมาย 
แนวความคิด  ที่มา  และมีเนื้อหาอยางไร เพื่อใหทราบถึงความเปนมาและหลักเกณฑทั่วไปของการ
แรงงานสัมพันธระบบทวิภาคีและการรวมปรึกษาหารือ 
2.1  ความเปนมาของการแรงงานสัมพันธและระบบทวิภาคี 
        2.1.1  การแรงงานสัมพันธ 
     1)  ความหมายของการแรงงานสัมพันธ 
           คําวา “แรงงานสัมพันธ” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให
ความหมายวาหมายถึง “ความสัมพันธระหวางฝายนายจางกับฝายลูกจาง ในเรื่องสิทธิหนาที่ และ
ผลประโยชนในการทํางานรวมกัน รวมทั้งการดําเนินการเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีและความเปน
ธรรมแกทั้งสองฝาย”1   
          “แรงงานสัมพันธ”  ตรงกับคําในพจนานุกรมภาษาอังกฤษของเวบสเตอรวา  
“Labor Relations” ซ่ึงใหความหมายวาคือ “ความสัมพันธตางๆระหวางฝายจัดการและฝายแรงงาน 
โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการรวมเจรจาตอรอง และการรักษาไวซ่ึงสัญญารวมเจรจาตอรอง”2 
        ในดานเศรษฐศาสตร “แรงงานสัมพันธ”  คือ กระบวนการบริหารและการจัดการใน
โรงงานหรือสถานประกอบการซึ่งมีทั้งนายจางและลูกจางทํางานรวมกัน  เพื่อผลิตสินคา หรือ

                                                        
1  ราชบัณฑิตยสถาน.  (2525).  พจนานุกรม.  หนา 704.  
2  Babcock and the Merriam – Webster Editorial Staff.  (1961).  Webster’s  Third  New 

international Dictionary of the English Language Unabridged.  p.1260.  
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บริการ  ความสัมพันธอันดีระหวางลูกจางกับลูกจาง ลูกจางกับองคการ  ลูกจางกับนายจาง ตลอดจน
บทบาทของรัฐบาลและนโยบายของรัฐ  ตางมีสวนรวมทําใหเกิดความสงบในอุตสาหกรรมทั้งส้ิน3 
           “แรงงานหรืออุตสาหกรรมสัมพันธ” สองคํานี้มีความหมายใกลเคียงกัน คือ ตางก็
เนนที่  ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง (อาจะรวมรัฐดวย) ในกระบวนการจัดการของ
ระบบการผลิตหนึ่งๆ4 
           ในเชิงนิติศาสตร  “กฎหมายแรงงานสัมพันธ” หมายถึง  เปนบทบัญญัติที่วาดวย
ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง ระหวางสมาคมลูกจางกับนายจาง หรือสมาคมลูกจางกับ
สมาคมนายจางเกี่ยวกับการทํางานรวมกัน เงื่อนไขในการจางทํางานและเงื่อนไขในการทํางาน
ตลอดจนวิธีการในการเจรจาตอรอง การรองทุกข และการระงับขอพิพาท  กฎหมายแรงงานสัมพันธ
ยังกลาวถึงวิธีการที่รัฐบาลเขาระงับขอพิพาทระหวางนายจางกับลูกจางและสมาคมของทั้งสองฝาย 
ตลอดจนวางวิธีการสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางคูกรณีทั้งสองฝาย และประการสุดทาย
กฎหมายแรงงานสัมพันธยังเปนบทบัญญัติที่จะคุมครองดูแลผลประโยชนของประชาชนและของ
รัฐในกรณีที่มีขอขัดแยงทางดานแรงงาน5 
            เราอาจสรุปความหมายของแรงงานสัมพันธในภาพกวางไดวา หมายถึง กฎเกณฑวา
ดวยความสัมพันธระหวาง ฝายจัดการหรือฝายนายจางกับฝายลูกจาง ตลอดจนระหวางองคกรตางๆ
ของลูกจางและองคกรของนายจางที่เกี่ยวเนื่องกับการทํางาน  รวมทั้งกระบวนการในการระงับขอ
พิพาท เพื่อสรางความสัมพันธอันดีและความสงบสุขในสังคมแรงงาน ตลอดจนบทบาทของรัฐใน
การเขามาจัดระเบียบการแรงงานสัมพันธ 
                2)  ความสําคัญของการแรงงานสัมพันธ 
          การที่ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง   องคกรตางๆของนายจางและลูกจาง 
ตางตองอยูภายใตกฎเกณฑมากมายตางๆที่เขามาควบคุมจัดระบบความสัมพันธดังกลาว   เชน 
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  กฎหมายคุมครองแรงงาน  กฎหมายวาดวยการแรงงานสัมพันธ  
ฯลฯ เปนตน   ตลอดจนยังตองปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ทั้งสองฝายรวมกันจัดทํา
ขึ้นรวมทั้งขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานดวย  ทั้งนี้ก็เพื่อใหความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง
ที่ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมกันเปนไปอยางราบรื่น เพราะความสัมพันธที่มีมิติหลากหลาย

                                                        
 3  รัชนีวรรณ อุทัยศรี, ใน จุฑา มนัสไพบูลย.  (บรรณาธิการ).  (2524).  “การแรงงานสัมพันธ หลักการ
และกลไก.”  คําบรรยายวิชาแรงงานสัมพันธ.  หนา 109. 
 4  สุรพล ปธานวนิช.  (2543).  แนวคิดและปรากฏการณดานแรงงาน.  หนา 127.  

5  นิคม จันทรวิทุร  ก.  (2517).  กฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรมและแรงงาน.  หนา 57.  
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ซับซอนนี้เกี่ยวโยงไปยังระบบการผลิต การใหบริการตอประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคม  
จึงอาจสงผลกระทบไปยังสวนตางๆ ไดดังนี้ 
          (1)  ตัวนายจาง ลูกจางและสถานประกอบการ   เนื่องจากนายจางก็มีความประสงคที่
จะใหสถานประกอบการดําเนินการผลิตสินคาหรือบริการอยางตอเนื่องราบรื่นและมีประสิทธิภาพ   
เพื่อตัวนายจางเองไดรับผลกําไรดี  สวนลูกจางก็ตองการมีรายไดที่ดีและอาชีพที่มั่นคง ดังนั้นถา
ความสัมพันธของทั้งสองฝายเกิดขอขัดแยงกันรุนแรงก็จะสงผลใหการผลิตของสถานประกอบการ
ตองหยุดชะงัก เกิดผลเสียหายตอรายไดและชื่อเสียง นายจางก็อาจจะมีกําไรที่นอยลงหรือขาดทุน 
สวนลูกจางก็อาจตองถูกลดเงินเดือนหรือถูกเลิกจางได 
           (2)  ผลตอระบบเศรษฐกิจและการลงทุนตางๆ ในประเทศ  ถาความสัมพันธระหวาง
นายจางและลูกจางทํางานรวมกันแบบสันติ ผลดี คือ กอใหเกิดการลงทุนในประเทศเพิ่มขึ้น อัตรา
ความตองการจางงานเพิ่มขึ้น  ลดภาวการณวางงานลง ลูกจางมีรายไดที่ดี เพิ่มการบริโภคใชจาย  แต
ทั้งนี้ถาในประเทศนั้นผูใชแรงงานและนายจางมีปญหาดานแรงงานสัมพันธอยูตลอด ก็จะสงผล
กระทบใหมีการลงทุนในประเทศนอยลง อัตราการวางงานเพิ่มสูงขึ้น  มีการใชจายนอยลง  และจะ
เกิดภาวะเศรษฐกิจฝดเคืองได 
           (3)  ผลตอสังคมและการเมือง  การที่นายจางและลูกจางมีความรวมมือกันที่ดี ก็จะ
ชวยลดปญหาสังคมลงได เชน   ปญหาการวางงาน  ปญหาอาชญากรรม เปนตน  เมื่อขอขัดแยง
ตางๆทางสังคมลดลงก็จะชวยสนับสนุนบรรยากาศทางดานการเมืองใหดีตามมาดวย  
           (4)  ผลตอประชาชนทั่วไป  หากเกิดความขัดแยงระหวางนายจางและลูกจางอยู
ตลอด ก็จะสงผลใหสถานประกอบการมีประสิทธิภาพการผลิตและการใหบริการที่ตกต่ํา  กระทบ
ตอประชาชนผูบริโภคสินคาและตองใชบริการนั้น 
     3)  ระบบการแรงงานสัมพันธ 
           ระบบการแรงงานสัมพันธของประเทศตางๆ อาจแบงออกไดเปนระบบใหญ 3 
ระบบ6  คือ 
           ระบบที่ 1  ระบบการรวมเจรจาตอรอง  (Collective Bargaining)  เปนระบบที่ให
เสรีภาพแกเอกชนมากที่สุด  เอกชนมีเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of Contract)  และเสรีภาพ
ในการรวมกลุมตั้งองคการหรือสมาคม  ระบบนี้รัฐหรืออํานาจรัฐจะไมเขาไปเกี่ยวของโดยตรง  แต
จะเขาเกี่ยวทางออมในรูปของการใหความคุมครองเสรีภาพโดยผานทางองคกรบริหารคณะหนึ่ง

                                                        
 

6
  สุรินทร  ถั่วทอง.  (2523).  “การแรงงานสัมพันธในตางประเทศและปญหาแรงงานสัมพันธใน

ประเทศไทย.”  นิติศาสตร  ,11,  2.  หนา 334-342. 
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เรียกวา   “คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ”  ซ่ึงมีหนาที่หลัก คือ ใหความคุมครองเสรีภาพแกเอกชน
ทั้งนายจางและลูกจางในการทําสัญญา  การรวมกลุมสมาคม  หากมีการลวงละเมิดคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธจะทําการสอบสวนและฟองรองผูละเมิดเปนคดีปกครอง เรียกวาคดีการกระทําอัน
ไมเปนธรรม และคณะกรรมการฯ นี้ยังมีหนาที่ควบคุมหนวยการเจรจาตอรองที่เหมาะสมในฐานะ
เปนตัวแทนกลุมผลประโยชน  ควบคุมการออกเสียงลงคะแนน  การออกใบรับรองสหภาพแรงงาน 
หรือสมาคมนายจางวาเปนผูแทนของลูกจาง นายจางจริง  แตขอพิพาทแรงงานไมมีองคกรของรัฐชี้
ขาด  เพราะเห็นวาเปนเรื่องดุลอํานาจแหงการตอรอง ระบบนี้ใชอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา  
อังกฤษ  แคนาดา รวมทั้งญี่ปุน     
                         ระบบที่ 2  ระบบการตัดสินใจรวมกันหรือการรวมมือกัน  (Co-determination or  
Co-operation System)  ระบบนี้ใหเสรีภาพแกเอกชนบริบูรณเชนเดียวกับระบบแรก เชน เสรีภาพใน
การทําสัญญา  การรวมกลุมสมาคม  การปดงานหรือนัดหยุดงาน เปนตน ขอแตกตางอยูที่ระบบนี้
ไมมีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ แตมีศาลอุตสาหกรรมหรือศาลแรงงาน  และมีคณะกรรมการ
ลูกจางเปนองคกรอยูภายในสถานประกอบการ   ความสัมพันธระหวางนายจางและคณะกรรมการ
ลูกจางมีลักษณะเปนสัญญาเขาหุนสวนยิ่งกวาสัญญาจางแรงงาน เมื่อเกิดขอขัดแยงระหวางนายจาง
และฝายคณะกรรมการลูกจางในสถานประกอบการ กฎหมายหามปดงานหรือนัดหยุดงาน แตจะมี
ศาลแรงงานเพื่อแกไขขอพิพาทดังกลาว  และระบบนี้ยังอนุญาตใหมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานและ
สมาคมนายจางนอกสถานประกอบการได โดยเปนองคกรตางหากจากคณะกรรมการลูกจาง   
ลูกจางในสถานประกอบการเปนสมาชิกของคณะกรรมการลูกจางโดยผลของกฎหมายแลว ยัง
สามารถเปนสมาชิกสหภาพแรงงานไดอีก   ขอพิพาทแรงงานระหวางสหภาพแรงงานกับสถาน
ประกอบการหรือสมาคมนายจาง สามารถตัดสินกันดวยการปดงานหรือนัดหยุดงาน  ศาลแรงงาน
จะมิไดเขาเกี่ยวของกับขอพิพาทแรงงานและมิไดเขาแทรกแซงเสรีภาพของสหภาพแรงงานหรือ
สมาคมนายจาง   ระบบนี้ใชในประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรป  เชน  เยอรมัน  เบลเยี่ยม 
ลักเซมเบอรก ฝร่ังเศส สวีเดน เดนมารค นอรเวย เปนตน 
             ระบบที่ 3  ระบบอนุญาโตตุลาการบังคับ  (Compulsory Arbitration System)  
ระบบนี้จะแตกตางจากสองระบบแรกโดยสิ้นเชิง เพราะมีรัฐหรืออํานาจรัฐเขามาเกี่ยวของดวยใน
ฐานะเปนผูรักษาผลประโยชนของสาธารณชน  เนื่องจากมีแนวคิดวา การที่เอกชนสองฝายเจรจา
ตอรองผลประโยชนกันนั้น ผลประโยชนของสาธารณชนถูกกระทบกระเทือนดวย จึงเกิดเปนขอ
พิพาทระหวางสามฝายขึ้น   ฉะนั้นอํานาจชี้ขาดขอพิพาทแรงงานจึงเปนอํานาจของคณะกรรมการ
อนุญาโตตุลาการแตผูเดียว   สวนศาลอุตสาหกรรมมีอํานาจหนาที่เฉพาะขอพิพาททางกฎหมาย 
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รวมทั้งตีความปญหาขอกฎหมายที่เกิดขึ้นในชั้นคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการซึ่งคณะกรรมการ
ขอใหศาลตีความ   ระบบนี้ใชในประเทศออสเตรเลีย มาเลเซีย สิงคโปร เปนตน 
 
 
        2.1.2  ระบบทวิภาคีในการแรงงานสัมพันธ 
                แนวคิดที่นํามาสูการจัดภาคีในการแรงงานสัมพันธมากที่สุด ไดแก แนวคิดดานเสรีนิยม 
การจัดการความสัมพันธและการแกไขปญหาในการจัดการรวมกันระหวางนายจางและลูกจางจะ
เปนส่ิงที่มีมากอนซึ่งเรียกวา “ระบบทวิภาคี”  แตหากแกไขการจัดการรวมกันระหวางนายจางและ
ลูกจางแลวยังไมประสบผลสําเร็จก็จะมีการแทรกแซงจากรัฐเขามาในรูปแบบขององคกรไตรภาคี 
คือ ผูแทนฝายนายจาง ลูกจางและรัฐจึงตามมาภายหลัง7  แนวคิดเสรีนิยมหรือ Laissez-faire นี้   
ตองการใหรัฐเขามาแทรกแซงหรือเขาควบคุมระบบเศรษฐกิจใหนอยที่สุด โดยรัฐไมควรออก
กฎระเบียบมาควบคุมระบบเศรษฐกิจใหมาก  ควรปลอยใหเศรษฐกิจเปนไปตามกลไกของมันเอง
และปญหาเศรษฐกิจควรเปนเรื่องของเอกชนจัดการแกไขเอง   สุดทายจะทําใหสังคมและเศรษฐกิจ
ไดประโยชนมากที่สุด8      
 ซ่ึงจากอิทธิพลของแนวคิดนี้ จึงสงผลใหมีการจัดภาคีในการแรงงานสัมพันธเปนสอง
แบบ  ไดแก 
 ก.  แรงงานสัมพันธแบบทวิภาคี     และ 
 ข.  แรงงานสัมพันธแบบไตรภาคี 
                              
     1)  ความหมายของการแรงงานสัมพันธแบบทวิภาคี 
           คําวา  “ ทวิภาคี ”  ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525  ใหความหมายวา
หมายถึง   “ สองฝาย ”9   และไดมีผูใหคําจํากัดความของระบบทวิภาคีในการแรงงานสัมพันธ ดังนี้ 
           “ระบบทวิภาคี หมายถึง  กลไกการสรางความสัมพันธระหวางนายจาง ลูกจาง  
เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกัน และแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน ซ่ึงอาจทําในรูปแบบตางๆ  
เชน การรวมปรึกษาหารือ การเจรจาตอรอง การยุติขอรองทุกข หรือ การจัดกิจกรรมตางๆรวมกัน10” 

                                                        
7  สุรพล ปธานวนิช.  เลมเดิม.  หนา 132.  
8  เมธี ดุลยจินดา.  (2520).  แรงงานสัมพันธ.  หนา 8.  
9  ราชบัณฑิตยสถาน.  เลมเดิม.  หนา 384.  
10  เกื้อจิตร  ชีระกาญจน.  (2547).  แรงงานสัมพันธ.  หนา 179. 
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            “แรงงานสัมพันธแบบทวิภาคี คือ แรงงานสัมพันธที่เนนความสัมพันธระหวาง
ลูกจาง และนายจาง รวมทั้งองคการของทั้งสองฝายเปนหลัก  โดยใหรัฐเขาเกี่ยวของดวยนอย
ที่สุด11” 
            จากคําจํากัดความขางตน เราอาจสรุปความหมายและขอบเขตของคําวา  
“แรงงานสัมพันธแบบทวิภาคี” วาหมายถึง  เปนกลไกที่จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ความสัมพันธอันดี หรือความรวมมือที่ดีตอกันระหวางนายจางและลูกจาง รวมทั้งระหวางองคกร
ของทั้งนายจางและลูกจางทั้งสองฝายโดยรัฐไมไดเขามาเกี่ยวของในกลไกนี้  ซ่ึงกลไกดังกลาว
สามารถจัดตั้งไดหลายรูปแบบใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานประกอบการ เชน การรวม
ปรึกษาหารือ การรวมเจรจาตอรอง  การยุติขอรองทุกข เปนตน     
           สวนการแรงงานสัมพันธแบบไตรภาคีนั้น หมายถึง   เปนความรวมมือระหวางสาม
ฝาย  ไดแก ฝายนายจาง ฝายลูกจาง และฝายรัฐ เพื่อสรางความสัมพันธอันดีและความสงบสุขใน
สังคมแรงงาน  โดยองคกรที่มีการจัดตั้งขึ้นมาในระบบแรงงานสัมพันธจะมีองคประกอบเปนแบบ
องคกรไตรภาคี ประกอบดวยนายจาง ลูกจาง และเจาหนาที่ของรัฐดวย เชน ตาม พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดแก คณะกรรมการคาจาง   คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  สวนตาม พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไดแก  
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ   และตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522  ไดแก ศาลแรงงาน เปนตน 

     2)  วัตถุประสงคของการแรงงานสัมพันธแบบทวิภาคี 
            การแรงงานสัมพันธแบบทวิภาคี  เปนการสรางกลไกเพื่อสงเสริมแรงงานสัมพันธ 

เฉพาะระหวางนายจางและลูกจาง ซ่ึงมีวัตถุประสงคและกอใหเกิดผลดีในดานตางๆ ดังนี้ 
          (1)  มุงที่จะสรางรากฐานระบบการแรงงานสัมพันธที่ดี และกอใหเกิดความรวมมือ
และความเขาใจที่ดีระหวางฝายนายจางและฝายลูกจางมากยิ่งขึ้น    
          (2)  มุงลดหรือปองกันขอขัดแยงในสถานประกอบการใหลดนอยลง  ไมสงผล
เสียหายไปยังภายนอก 
          (3)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการในสถานประกอบการใหมากขึ้น 
          (4)  ลดความสูญเสียในการทํางาน เชน การปดงาน หรือ นัดหยุดงาน ซ่ึงทําใหระบบ
การผลิตตองหยุดลง เปนตน 

                                                        
11  วิชัย โถสุวรรณจินดา.  (2545).  แรงงานสัมพันธ กุญแจแหงความรวมมือระหวางนายจางและ

ลูกจาง.  หนา 64.  
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          (5)  สงเสริมประชาธิปไตยในสถานประกอบการโดยใหลูกจางไดมีสวนรวมในการ
จัดการ และเปนการชวยยกฐานะและความรูสึกของลูกจางวาไดรับความเสมอภาคและความสําคัญ 
เทาเทียมนายจางในสถานประกอบการ 
          (6)  เพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานใหสูงขึ้น  และพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานแรงงาน
ใหเปนแรงงานที่มีคุณภาพ 
          (7)  ลดภาระของรัฐในดานตางๆในการเขามาชวยแกไขปญหา ทั้งดานบุคลากรและ 
งบประมาณ 
          (8)  เพื่อใหทั้งลูกจางและนายจางรวมมือกันใชระบบแรงงานสัมพันธที่ดีนําพา
ประเทศไทยไปสูการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอยางยั่งยืน 
 
     3)  วิวัฒนาการของการแรงงานสัมพันธแบบทวิภาคี 
           ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดตาม
ยุคสมัยของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไปจนกระทั้งถึงปจจุบัน ซ่ึงการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นทั้งในตางประเทศและประเทศไทย สวนใหญมีลักษณะที่คลายกัน  
          (1)  การวิวัฒนาการในตางประเทศ 

    ยุคกอนคริสตกาลจนถึงยุคกลาง12   
   ในยุคแรกๆกอนคริสตกาล เนื่องจากมีการจําแนกคนในสังคมออกเปนชนชั้น 

การใชแรงงานจึงเกิดขึ้นตามลักษณะชนชั้นของคนในสังคม  ยังไมมีความสัมพันธในลักษณะที่เทา
เทียมกันระหวางนายจางและลูกจางเกิดขึ้น  มีการใชแรงงานเกิดขึ้นกับคนในชนชั้นลางหรือต่ําสุด
ของสังคมสวนใหญในสมัยนั้น ไดแก ทาส (Slave)  ทําหนาที่เปนแรงงานผลิตของสังคมและมักถือ
วาทาสเปนทรัพยสินชิ้นหนึ่งของเจาของ มีราคาซื้อขายได เชน ในสมัยกรีก แรงงานทาสในภาค
การเกษตรถือเปนแรงงานที่สําคัญ จึงมีการนําทาสมาใชงานในภาคการเกษตรเปนหลัก สภาพการ
ทํางานของทาสโดยทั่วไปมีการใชงานอยางหนักและทารุณ  มีชีวิตความเปนอยูที่แรนแคน ไมมี
คาตอบแทนเปนเงิน แตตองทํางานเพื่อแลกกับเสื้อผา อาหารและที่อาศัย บรรดาเจาเมืองและขุนนาง
จะเปนผูครอบครองที่ดินโดยมีแรงงานทาสติดที่ดินทํางานสรางผลผลิตบนที่ดินให  มีการเกณฑ
แรงงานทาสมารับใชในดานตางๆดวย ซ่ึงสวนใหญจะใชแรงงานทําการผลิตบนที่ดินของขุนนาง 
หรืออาจจะเปนงานโยธาก็ได  ทาสตองปฏิบัติตามคําส่ังของนายอยางเครงครัดมิเชนนั้นจะโดน
ลงโทษ       

                                                        
12  สุรพล ปธานวนิช.  เลมเดิม.  หนา 2-19.  
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   ชวงหลังยุคกลาง  
   เนื่องจากมีการขยายตัวของประชากรและเมือง การคาขายเริ่มขยายเพราะมีการ

สนับสนุนใหคนอพยพโยกยายไปสูเมืองตางๆและมีการจูงใจใหทาสอพยพไปทํากินในที่ดิน
หางไกลเพื่อแลกกับการไดรับเสรีภาพดวย ทําใหระบบทาสในสังคมเริ่มเสื่อมลง เมืองเริ่มขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว ความตองการผลผลิตการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น เริ่มนิยมมีการจางแรงงานดวยเงินตรา
เกิดขึ้น เพราะการที่แรงงานทาสเริ่มมีอิสระเสรีมากขึ้น  จึงสงผลใหแรงงานทาสภาคเกษตรลด
นอยลงเรื่อยๆ ขุนนางจึงตองมีการจางแรงงานภาคการเกษตรดวยเงินตรา กลุมชนช้ันกลางซึ่งไมใช
ขุนนางที่อาศัยในเมือง กลายมาเปนชนชั้นหนึ่งของสังคม มีการรวมตัวกันเปนสมาคมตางๆในทาง
ธุรกิจ  กลุมพวกชางฝมือเริ่มมีการรวมตัวกันกอตั้งสมาคมชางฝมือขึ้น เพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
โดยมีสมาคมอาชีพเปนผูวางกฎเกณฑ กําหนดคาแรง  เวลาทํางาน และประโยชนทดแทนใหแก
ลูกจางคนงาน13 การทํางานในระบบลูกจางเกิดขึ้นในชวงหลังยุคกลางแตฝายแรงงานก็ยังไมไดรับ
การคุมครองที่ดีพอ การขยายตัวของการศึกษามีการเปดกวางขึ้น สามัญชนไดรับการศึกษาเพิ่มมาก
ขึ้น มีการใหความสําคัญกับวิชาวิทยาศาสตร สงผลใหมีการคิดคนส่ิงประดิษฐตางๆ ขึ้นในเวลา
ตอมาเพื่อใชทุนแรงงาน ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในเวลาตอมา 
    ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม14  
    รูปแบบการผลิตและการใชแรงงานเปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจากมีการคิดคน
เครื่องจักรไอน้ําและขยายไปสูการประดิษฐสรางเครื่องจักรกลประเภทตางๆตามมา จึงมีการนํา
เครื่องจักรกลตางๆเหลานี้มาใชผลิตในโรงงานและใชแรงงานไรฝมือทํางานกับเครื่องจักรกล มีการ
ปรับปรุงเครื่องจักรกลใหดีขึ้นตลอด เครื่องจักรจึงถือเปนสิ่งสําคัญในการผลิตสินคา การนิยมจาง
แรงงานไรฝมือจํานวนมากทํางานการผลิต มีผลทําใหระบบสมาคมชางฝมือจึงคอยๆลมเลิกไปดวย 
แรงงานมีการรวมตัวกันจัดตั้งสมาคมบุคคลอิสระขึ้น ซ่ึงเปนสมาคมที่ไมไดรวมเอานายชางฝมือซ่ึง
เปนผูประกอบการเขามา แตเปนสมาคมที่ตั้งขึ้นเพื่อคุมครองประโยชนของพวกชางสามัญ
โดยเฉพาะ  คอยติดตอเจรจาตอรองกับนายจางในเรื่องตางๆ เชน คาจาง  จึงอาจถือไดวา สมาคม
บุคคลอิสระนี้เปนที่มาของสหภาพแรงงานในปจจุบัน15  ยุคนี้มีการเปลี่ยนสถานที่ผลิตสินคาจาก
ผลิตในครัวเรือนมาใชโรงงานเปนสถานที่ผลิตสินคา โดยนําเครื่องจักร วัตถุดิบ และแรงงานมาไว
ในโรงงานที่เดียวทั้งหมด  รูปแบบการผลิตก็จะเปนการผลิตในปริมาณที่มากและรวดเร็ว มีการจาง

                                                        
13  เมธี ดุลยจินดา.  เลมเดิม.  หนา 4.  

 14  สุรพล  ปธานวนิช.  เลมเดิม.  หนา 19.  
 15  เมธี ดุลยจินดา.  เลมเดิม.  หนา 6.  
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งานโดยใหคนทํางานกับเครื่องจักร ซ่ึงไมจําเปนตองใชทักษะฝมือ เด็กหรือผูหญิงก็ทําได  ใน
โรงงานจะมีการกําหนดระเบียบการทํางานตางๆใหแรงงานตองปฏิบัติ เพื่อใหระบบการผลิตมีความ
ตอเนื่องอยูตลอดเวลา บรรดานายทุนไมสนใจตอคุณภาพชีวิตแรงงาน มีการเอาเปรียบผูใชแรงงาน
โดยจางเด็กที่ยังเล็กมาก เขาทํางานในโรงงาน ภายในโรงงานมีสภาพแวดลอมไมถูกสุขอนามัย   
ประกอบกับการไดรับการสนับสนุนทางความคิดของลัทธิเสรีนิยม (Laissez faire) รัฐจึงไมไดออก
กฎหมายมาควบคุม  และถาคนงานในโรงงานมีการรวมตัวกันเพื่อจะเจรจาตอรองกับนายจางก็จะ
ถูกมองวาเปนอาชญากรและนายจางก็จะปลดคนงานออก 
  ตอมา เริ่ มมีแนวคิดการใหความคุมครองสิทธิของลูกจ างและจัดระบบ
ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางเกิดขึ้น  เนื่องจากกรรมกรแรงงานทั่วยุโรปและ
สหรัฐอเมริการวมตัวกันตอสูเรียกรองสิทธิการใชแรงงานรัฐจึงเริ่มหันมาปฏิรูปสังคมมากขึ้น  มีการ
ยอมใหจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นบาง และไดรับการสงเสริมและรับรอง ซ่ึงตอมาสมาคมชางไดถูก
สหภาพแรงงานเสรีเขามาแทนที่16 สหภาพแรงงานเปนตัวแทนลูกจาง ขอเจรจาตอรองรวมกับ
นายจาง และนายจางก็มีการยอมใหเขารวมปรึกษาหารือได  โดยฝายนายจางเองก็มีการรวมตัวเปน 
สมาคมนายจางและองคการนายจางรูปแบบอื่นเหมือนกันเพื่อเขารวมตอรองกับองคกรของลูกจาง     
    ยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1  
    ฝายนายจางเร่ิมยอมรับสิทธิการรวมตัวและองคกรตางๆของลูกจาง เชน การ
จัดตั้งสหภาพแรงงาน  สถานะของลูกจางเริ่มพัฒนาเปลี่ยนไปจากแรงงานที่ไมมีสิทธิใดๆไปเปนผูมี
สวนรวมในการผลิต   เชน รวมเจรจาตอรองกับนายจางเพื่อทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง    
ตอมามีการจัดทําสนธิสัญญาแวรซายขึ้นในป 1919   บรรดาคนงานเรียกรองใหระบุไวใน
สนธิสัญญาดวยวา ใหจัดตั้งองคการแรงงานระหวางประเทศขึ้น  
    องคการแรงงานระหวางประเทศ  (ILO) ไดกอตั้งขึ้น และมีการรับเอาคําประกาศ
แหงฟลาเดลเฟยเขามาเปนสวนหนึ่งของธรรมนูญ โดยมีขอความและหลักการ ดังนี้ 
    1.  แรงงานมิใชสินคา 
    2.  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการตั้งสมาคม เปนสิ่งจําเปนสําหรับ
ความกาวหนาอันยั่งยืน 
    3.  ความยากจน  ณ  ที่ใดที่หนึ่ง  ยอมเปนปฏิปกษตอความเจริญรุงเรืองในทุกหน
ทุกแหง 

                                                        
16  เมธี ดุลยจินดา.  เลมเดิม.  หนา 9  
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    4. มนุษยทุกคน โดยไมคํานึงถึง  เชื้อชาติ ความเชื่อถือ  หรือเพศใดๆ  มีสิทธิที่จะ
แสวงหาทั้งสวัสดิภาพ ทางดานวัตถุ  และพัฒนาการทางดานจิตใจ ภายใตเงื่อนไขของเสรีภาพ  และ
ศักดิ์ศรี ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและโอกาสที่เทาเทียมกัน 
  และองคการแรงงานระหวางประเทศ  ไดมีการกําหนดมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศขึ้นอยูในรูปของอนุสัญญาและขอแนะตางๆ  โดยใหการคุมครองแรงงานและสงเสริม
ความสัมพันธระหวางลูกจางและนายจางในรูปแบบตางๆมากขึ้น    นักแรงงานมีการนําทฤษฎีตางๆ
ที่สงเสริมการมีสวนรวมของลูกจางมาใชเปนหลักในการพัฒนาความสัมพันธระหวางลูกจางและ
นายจางดวย  เชน  ทฤษฎีวาดวยประชาธิปไตยทางอุตสาหกรรม ซ่ึงมีแนวคิดวา ระบบสหภาพ
แรงงานเปนการขยายระบบประชาธิปไตยจากวงการเมืองไปสูวงการอุตสาหกรรม  มีสวนให
เสรีภาพของคนงานแตละคนมีความมั่นคงยิ่งขึ้น ชวยใหคนงานมีโอกาสตอรองกับนายจางซึ่งผล
ของการตอรองจะชวยกําหนดมาตรฐานการครองชีพและภาวการณทํางานเอง   
     หลังสงครามโลกครั้งท่ีสองยุติ               
     ลักษณะความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางเ ร่ิมมีแนวโนมที่จะให
ความสําคัญแกการมีสวนรวมของลูกจางเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากประเทศที่แพสงครามและไดรับ
ความเสียหายตองการเรงฟนฟูประเทศอยางรวดเร็ว จึงตองการความรวมมือกันของคนในประเทศ
ทุกภาคสวน    อีกทั้งมีการเจรจาทําความตกลงดานการคาพหุพาภี (GATT) ในประเทศตางๆ  ซ่ึงใน
เวลาตอมามีการจัดตั้งเปนองคกรการคาโลก (WTO)  มีการนําปญหาสิทธิดานแรงงานขึ้นมาเปน
เงื่อนไขเพื่อกีดกันทางการคา  และเรียกรองใหประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา จัดให
มีมาตรฐานการคุมครองแรงงานเทาเทียมกับมาตรฐานแรงงานของ ILO  ดังนั้น นอกจากประเทศ
กําลังพัฒนาตองเรงฟนฟูพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตนแลว ยังตองมีการปรับปรุงพัฒนาระบบ
การแรงงานสัมพันธและการคุมครองแรงงานดานตางๆ ดวย   จึงมีการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองใหมีบรรยากาศเปนประชาธิปไตยมากขึ้น ดานสถานประกอบการเริ่มมีการปรับ
รูปแบบการบริหารงานบุคลากรในองคกรแบบใหม  โดยเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกร 
สราง รูปแบบการมีสวนรวมของลูกจางในสถานประกอบการ (Worker’s Participation in Work 
Organization)ในแบบตางๆ  เพื่อใชเปนเครื่องมือสงเสริมประสิทธิภาพในการทํางานและเพิ่ม
ผลผลิต โดยเฉพาะประเทศในภาคพื้นยุโรป เชน เยอรมันนีไดใหลูกจางเขาไปมีสวนรวมตัดสินใจ
ตั้งแตระดับนโยบายลงมาเลย  ซ่ึงถือเปนการพัฒนาแนวคิดในการแรงงานสัมพันธที่ทําใหการใช
แรงงานเปลี่ยนไปจากอดีต      
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             (2)  การวิวัฒนาการในประเทศไทย 
     ตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย และอยุธยา17          
    ลักษณะของสังคมและระบบเศรษฐกิจจะคลายกับสมัยยุคกลางของยุโรป คือ  
แบงแยกผูคนในสังคมเปนชนชั้นตางๆ ชนชั้นระดับลางสุด คือ ไพร และ ทาส ซ่ึงเปนแรงงานที่
สําคัญในยุคนั้น  ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีกฎมณเฑียรบาล พ.ศ.2100 กําหนดให
ราษฎรสามัญชายตองมีหนาที่ถูกเกณฑแรงงานเขามาฝกหัดและรับใชงานราชการในสังกัดเจาขุน
มูลนายตางๆ ซ่ึงมีช่ือเรียกกันวา “ไพร”18  ไพร เปนแรงงานเกณฑ ทุกคนจะตองมีการสักเลกวาตน
สังกัดใคร  แบงไพรเปนสองประเภท คือ ไพรสม มีหนาที่รับใชเจาขุนมูลนายของตนเอง และไพร
หลวง เปนไพรของพระมหากษัตริย    การรับราชการของไพร เรียกวา เขาเดือน เปนลักษณะถูก
เกณฑไป โดยไมไดรับผลตอบแทนใดๆ ไพรจึงตองนําอาหารและเครื่องนุงหมมากับตัวดวย อายุใน
การรับราชการไพรอยูในชวง 18 ป ถึง 60 ป   บางครั้งผอนผันใหไพรหลวงที่อยูหางไกลไมตองรับ
ราชการไดแตใหจัดสงสวยมาแทน เปนไพรหลวงสวย 
     แรงงานอีกประเภท คือ ทาส  มีการออกกฎหมายแบงประเภททาสตามลักษณะ
การไดมาตางๆ เชน ทาสทานให  ทาสสินไถ  ทาสเชลย เปนตน ทาสสมัยนั้น มีฐานะเปนทั้งบุคคล
และวัตถุตามกฎหมาย โดยฐานะที่เปนบุคคลมีสิทธิเปนเจาของทรัพยสินไดและมีสิทธิไถถอน
ตัวเองไดดวย   สวนทาสในฐานะเปนวัตถุนั้น คือสามารถมีการซื้อขายทาสได ทาสอาจถูกยกใหกไ็ด 
เชน ชายที่เปนหัวหนาครอบครัวสามารถยกบุคคลในครอบครัวใหผูอ่ืนได  
     ยุคสมัยตนรัตนโกสินทร              
    เริ่มมีการจางแรงงานเกิดขึ้น เนื่องจากสมัยรัชกาลที่ส่ีไดมีการทําสนธิสัญญาบา
วร่ิงกับประเทศตะวันตกจึงตองมีการปฏิรูปประเทศในดานตางๆ และสมัยรัชกาลที่หาทรงมีพระ
มหากรุณาธิคุณยกเลิกการเกณฑแรงงานไพรและเลิกทาส ทรงใชวิธีการออกกฎหมายคอยๆทยอย
ยกเลิกไปในแตละป จนกระทั่งระบบเกณฑแรงงานไพรและทาสหมดไปจากสังคมไทย  ระบบการ
จางแรงงานโดยการจายคาตอบแทนเริ่มเกิดขึ้นในสังคม  มีการจางแรงงานทั้งชาวจีนและชาวไทยมา
ทํางานตางๆ ประกอบกับมีชาวตางประเทศมาลงทุนอุตสาหกรรมในประเทศมากขึ้น ความสัมพันธ
ระหวางนายจางและลูกจางจึงเริ่มเปลี่ยนแปลงไป  มีปญหาแรงงานเกิดขึ้นในสังคมบาง เชน การจาย
คาจาง ฯลฯ  ในสมัยรัชกาลที่หาเริ่มมีการรวมตัวของกรรมกรไทยอยูบาง แตการรวมตัวก็เพื่อ

                                                        
 

17
  วิชัย โถสุวรรณจินดา.  เลมเดิม.  หนา19  

 18  นิคม  จันทรวิทุร  ข.  (2530).  “วิวัฒนาการของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพนักงานสัมพันธใน
ประเทศไทย.”  เอกสารการสอนชุดวิชาการพนักงานสัมพันธ หนวยท่ี 1-8.  หนา 132.  
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ผลประโยชนเฉพาะหนา เชน คุมครองการมีงานทําในกลุมไมไดสรางอํานาจตอรองกับนายจาง แต
ก็มักถูกมองวาเปนพวกอั้งยี่ผิดกฎหมาย กอนป พ.ศ.2475  เนื่องจากการรวมตัวของคนงานไทย
สวนใหญเปนการรวมตัวกันเพื่อผลประโยชนเฉพาะหนาบางประการเทานั้น ไมไดมีจุดประสงค
เพื่อสรางอํานาจตอรองกับนายจาง  แตในป พ.ศ. 2440 มีการรวมตัวของกรรมกรชื่อวา “สมาคม
คนงานรถราง” เปนสมาคมแรกที่มีวัตถุประสงคการรวมตัวเพื่อสรางอํานาจตอรองกับฝายนายจาง19   
มีการยื่นขอรองทุกขของคนงาน แตนายจางไมยอมรับรองและสมาคมไดมีการนัดหยุดงานเปนครั้ง
แรกในประเทศไทย  
     และกอนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะถูกประกาศใช มีขอบังคับของ
กรมตํารวจ ซ่ึงประกาศใชในป พ.ศ. 2444 เกี่ยวกับการควบคุมคนใชที่ทํางานอยูในบานของชาว
ตางประเทศเพื่อปองกันการลักขโมย ซ่ึงอาจจะพอถือไดวาเปนกฎหมายเกี่ยวกับคนงานฉบับแรก
ของประเทศไทย20 และเมื่อมีการกอตั้งองคการแรงงานระหวางประเทศในป พ.ศ. 2462  ประเทศ
ไทยก็ไดเขาเปนสมาชิกกอตั้งดวย  เปนผลใหตอมาประเทศไทยจึงไดมีการออกกฎหมายคุมครอง
ความปลอดภัยของคนงานในป พ.ศ. 2470  และเมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 วาดวยจางแรงงาน เมื่อป พ.ศ. 2472 ไดมีการบัญญัติถึงเรื่องสัญญา
แรงงาน การจางแรงงาน การจายสินจาง การเลิกจาง สิทธิหนาที่ของนายจางและลูกจางไว แต
เนื้อหาเปนเพียงการบัญญัติหลักเรื่องการจางงานโดยทั่วไปไวมากกวา ไมไดกลาวถึงเรื่องเกี่ยวกับ
การแรงงานสัมพันธระหวางนายจางลูกจางแตอยางใด21   

    หลังยุคประชาธิปไตย (หลัง ป พ.ศ.2475)   
   มีการสงเสริมสิทธิแรงงานและเกิดแนวคิดคุมครองแรงงานลูกจางมากขึ้น     

เนื่องจากสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปดกวางมากขึ้น สงผลใหคนงานรวมตัวกันเปนองคกร
ฝายลูกจางอยางชัดเจน เชน มีการจัดตั้งสมาคมขึ้นหลายสมาคม โดยสวนใหญเปนสมาคมอาชีพ  
ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง จึงเริ่มพัฒนาเปนความสัมพันธในรูปขององคกร  ในป 
พ.ศ. 2490 แรงงานไทยและแรงงานจีนไดรวมกันจัดตั้งสหพันธแรงงานแหงแรกขึ้นในประเทศไทย 
โดยใชช่ือวา สหอาชีวะกรรมกรแหงประเทศไทย( Central Union of  Labour) โดยรวมคนงานจาก
กิจการตางๆ เชน คนงานโรงเลื่อย โรงสี รถไฟ ไฟฟา ซีเมนต ไมขีดไฟฯ เนนกระตุนใหคนงานมี

                                                        
19 อารมณ พงศพงัน.  (2521).  กรรมกรไทยกับปญหาแรงงาน.  หนา 7.  
20 สราวุธ  ศิริภาณุรักษ.  (2527).  คณะกรรมการลูกจางตามกฎหมายแรงงาน.  หนา 26.  

 
21

  สราวุธ ศิริภาณุรักษ.  เลมเดิม.  หนา 27  
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ความตื่นตัวในสิทธิของตน เรียกรองใหรัฐบาลออกกฎหมายแรงงานเพื่อรับรองสิทธิของคนงาน22  
มีเปาหมายสรางอํานาจตอรองสภาพการจางงาน และเพื่อจะเปลี่ยนอํานาจรัฐโดยใหกรรมกรผูใช
แรงงานเขาไปรวมมีอํานาจรัฐดวย  รัฐจึงสนับสนุนใหจัดตั้งสมาคมกรรมกรไทยขึ้นบาง        
     หลังจากนั้นในป พ.ศ.2498  รัฐไดตราพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 ขึ้นใช  
มีบทบัญญัติแยกเปนสองสวน คือ เรื่องการคุมครองแรงงานและเรื่องการแรงงานสัมพันธ ในดาน
การแรงงานสัมพันธ กําหนดใหสิทธิคนงานจัดตั้งสหภาพแรงงานและสหพันธแรงงานขึ้น และให
องคการดังกลาวใชการรวมเจรจาตอรองเปนการพิทักษผลประโยชนของลูกจาง  ดังนั้น ภายหลัง
จากประกาศใชกฎหมายแลว จึงมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานและสหพันธแรงงานขึ้นเปนจํานวนมาก    
     ตอมาในป พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติไดออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 
ยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 และหามไมใหมีองคกรคุมครองผลประโยชนของ
กรรมกรอยางเด็ดขาด เมื่อรัฐจํากัดสิทธิการรวมตัวเจรจาตอรองของลูกจาง ทําใหบรรดานายทุน
ไดเปรียบเหนือลูกจาง  นายจางมีอํานาจตอรองในการจางแรงงานเหนือลูกจาง  คาแรงงานถูกกดไว
ต่ํา  สภาพการทํางานเลวราย มีปญหาความขัดแยงแรงงานสูงขึ้น  รัฐบาลจึงออกพระราชบัญญัติ
กําหนดวิธีระงับขอพิพาทแรงงาน พ.ศ. 2508  ซ่ึงมีบทบัญญัติกําหนดวิธีการเรียกรองเพื่อแกไข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง  คูกรณีตองเจรจาตกลงกัน ถาเริ่มเจรจาไปแลว 5 วัน ยังตก
ลงกันไมได ก็กําหนดใหแจงตอเจาหนาที่ของรัฐบาล เพื่อดําเนินการไกลเกลี่ย ในการไกลเกลี่ย ถา
ฝายรับขอเรียกรองไมมาหรือมาแตไมอาจตกลงกันไดภายในระยะเวลา 30 วัน คูกรณีมีสิทธิปดงาน
งดจางหรือนัดหยุดงานได หรือจะตั้งคนกลางเปนผูช้ีขาดก็ได23  
     แตตอมารัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ไดมีการออกประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 103  วาดวยการคุมครองแรงงาน ซ่ึงบัญญัติใหอํานาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศเรื่อง
การคุมครองแรงงานและการแรงงานสัมพันธ  และเมื่อกระทรวงมหาดไทยไดใชอํานาจออก
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 เมษายน 2515  ที่เกี่ยวของกับการแรงงานสัมพันธ  คือ 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การแรงงานสัมพันธ  จึงทําใหพระราชบัญญัติกําหนดวิธีระงับขอ
พิพาทแรงงาน พ.ศ. 2508 ถูกยกเลิกไปในวันที่ 15 เมษายน 2515  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 
การแรงานสัมพันธ กําหนดวิธีการเรียกรอง  การเจรจา  การไกลเกล่ีย  การชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน 
ตลอดจนการปดงาน งดจาง และการนัดหยุดงาน และกําหนดใหลูกจางตั้งองคการของตนโดย

                                                        
22  วิชัย โถสุวรรณจินดา.  เลมเดิม.  หนา 23  
23  เกษมสันต วิลาวรรณ  ก.  (2541).  คําอธิบายกฎหมายแรงงานสัมพันธ.  หนา 2. 
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เรียกวา “สมาคมลูกจาง” ได24  เปนผลใหลูกจางตื่นตัวจัดตั้งสมาคมลูกจางขึ้น มีการยื่นขอเรียกรอง
ขึ้นมาก เปนผลตอการสนับสนุนวางรากฐานของระบบสหภาพแรงงานในประเทศไทยเวลาตอมา  
     หลังจากนั้นไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 และ
ยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การแรงงานสัมพันธไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2518  ใน
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เปนกฎหมายฉบับที่ถือไดวามีแนวคิดที่มุงจะพัฒนา   
และสรางกลไกเพื่อสงเสริมความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางนายจางและลูกจางเพิ่มมากขึ้นกวาใน
กฎหมายวาดวยการแรงงานสัมพันธฉบับกอนๆ โดยนอกจากการกําหนดใหสิทธิลูกจางและสหภาพ
แรงงานมีสิทธิยื่นขอเรียกรอง เจรจาตอรองกับนายจางเพื่อทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง รับรอง
สิทธิของลูกจางในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน  ใหสิทธินายจางจัดตั้งสมาคมนายจาง 
สหพันธนายจาง และมีบทวาดวยการกระทําอันไมเปนธรรมคุมครองผูแทนลูกจาง กรรมการ
สหภาพแรงงานแลว  ยังมีบทบัญญัติกําหนดใหลูกจางเร่ิมเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการกับ
นายจางดวย       
    ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ 2518 ฉบับนี้  เปนครั้งแรกที่บัญญัติ
รับรองสิทธิของลูกจางในสถานประกอบการที่จะจัดตั้ง  “คณะกรรมการลูกจาง” ขึ้น  เพื่อ
ปรึกษาหารือรวมกับนายจางในเรื่อง การจัดสวัสดิการ  กําหนดขอบังคับในการทํางาน  พิจารณาคํา
รองทุกขของลูกจาง  ปรองดองและระงับขอขัดแยงในสถานประกอบกิจการไดดวย  และ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ 2518 ยังไดถูกแกไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง  เชน  ถูกแกไขโดย
คําส่ังฉบับที่ 46 ของคณะปฏิรูป บัญญัติใหสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงานไมนอยกวา 15 แหง
สามารถรวมตัวกันจัดตั้ง “สภาองคการลูกจาง” ได เปนองคกรทําหนาที่สงเสริมการศึกษาและ
สงเสริมการแรงงานสัมพันธ  จัดการศึกษาอบรมใหความรูคนงานและกรรมการสหภาพแรงงานที่
เปนสมาชิก เรียกรองตอรัฐบาลแกไขปญหาขอพิพาทแรงงาน สงผูแทนเขารวมเปนคณะกรรมการ
ไตรภาคี และเปนผูแทนแรงงานไทยเขารวมประชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศ  และ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 ที่ถูกแกไขเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็บัญญัติใหสมาคมนายจาง
หรือสหพันธนายจางไมนอยกวา 5 แหงสามารถรวมตัวกันจัดตั้ง “สภาองคการนายจาง” ได
เชนเดียวกัน หลังจากนั้น ในป พ.ศ. 2534 ไดมีการแกไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 
แยกพนักงานรัฐวิสาหกิจออก  และในป พ.ศ. 2544 ไดมีการแกไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ 
พ.ศ. 2518 อีกครั้ง โดยบัญญัติใหสหพันธแรงงานตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธอาจเขา
เปนสมาชิกสภาองคการลูกจางได 

                                                        
24  เกษมสันต วิลาวรรณ ก  เลมเดิม.  หนา 3.  
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     4)  รูปแบบของการแรงงานสัมพันธแบบทวิภาคี25   ไมไดมีการจํากัดรูปแบบไวตายตัว 
สถานประกอบการในแตละประเทศจะจัดรูปแบบอยางไรก็ได แตควรใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับลักษณะวัฒนธรรมของแรงงานในประเทศตน ซ่ึงรูปแบบสําคัญที่ใชอยูในประเทศตางๆ  ไดแก 
           (1)  การแลกเปลี่ยนขาวสาร  มีจุดประสงคเพื่อมุงสรางความเขาใจที่ดีตอกันระหวาง
นายจางกับลูกจาง  ขาวสารจากฝายนายจางจะเปนเรื่องราวเกี่ยวกับกิจการ  นโยบายบริษัท  การรับ
พนักงานใหม  การจัดสวัสดิการ  การโยกยายพนักงาน  การเพิ่มคาจาง ฯลฯ  สวนขาวสารจากฝาย
ลูกจาง มักออกขาวสารเพื่อสะทอนความตองการของลูกจางดวย เชน การเสนอปรับปรุงคาจาง  
ปญหาสภาพแวดลอมในการทํางาน หรือ แกไขขอบังคับที่ไมเปนธรรม เปนตน โดยอาจกระจาย
ขาวทาง เครื่องขยายเสียง หรือประชุมเพื่อแจงขาวก็ได 
           (2)  การปรึกษาหารือ  คือ การที่ผูแทนฝายนายจาง และฝายลูกจางไดมีโอกาสรวม
ประชุมกันเปนประจําเพื่อแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นรวมกัน  อาจเปนระบบที่นายจางจัดขึ้นเอง 
เชน การจัดตั้งคณะกรรมการปรึกษาหารือรวม (Joint Consultation Committee – JCC)  หรือ  การที่
ฝายลูกจางจัดตั้งในรูปคณะกรรมการลูกจาง  หรือนายจางยอมใหผูแทนสหภาพแรงงานเขาพบปะ
ปรึกษาหารือ เปนตน   ผลดี คือ เปนการเร่ิมตนปองกันไมใหเกิดขอขัดแยงขึ้น ลดการเกิดขอพิพาท
แรงงาน   แตขอเสีย คือ จะไมมีสภาพบังคับใหนายจางตองปฏิบัติ จึงขึ้นอยูกับความรวมมือของ
นายจาง 
           (3)  คณะกรรมการรวม  นายจางและลูกจางหรือสหภาพแรงงานอาจรวมกันจัดตั้ง
คณะกรรมการรวมที่ประกอบดวยผูแทนจากสองฝาย เพื่อพิจารณาเรื่องที่เปนประโยชนรวมกัน โดย
อาจจัดคณะกรรมการรวมเปนหลายคณะ  เพื่อพิจารณาปญหาเฉพาะดานก็ได     เชน คณะกรรมการ
สวัสดิการ คณะกรรมการวินัยและการลงโทษ  คณะกรรมการรับเรื่องรองทุกข   เปนตน  เมื่อ
พิจารณาปญหาเสร็จแลว จะเสนอมาตรการหรือหาทางแกไข ปรับปรุง และเสนอตอนายจางเพื่อ
ตัดสินใจตอไป ซ่ึงจะเปนที่ยอมรับของลูกจางมากกวา เพราะผานการพิจารณาของผูแทนทั้งสอง
ฝายในคณะกรรมการรวมมาแลว 
           (4)  การเจรจาตอรอง  เร่ิมตนจากนายจางฝายหนึ่ง หรือจากลูกจางหรือสหภาพ
แรงงานฝายหนึ่ง มีการยื่นขอเรียกรองตออีกฝายเพื่อจะขอเปลี่ยนแปลงแกไข หรือจัดใหมีขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางรวมกัน  หลังจากนั้นก็จะมีการเจรจาตอรองเพื่อใหบรรลุขอตกลงรวมกัน  
หากตกลงกันไมไดก็จะเขาสูการไกลเกลี่ย  ถาตกลงยังไมไดอีกก็อาจเขาสูขั้นตอนการชี้ขาด หรือ 
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สหภาพแรงงานอาจนัดหยุดงาน หรือ นายจางปดงาน เพื่อบีบบังคับอีกฝายใหยินยอมตามขอ
เรียกรอง 
          (5)  การเขามีสวนรวมการบริหารงาน   คือ การที่นายจางเปดโอกาสใหลูกจางเขามี
สวนรวมบริหารงานในขั้นตางๆ เพื่อลดความขัดแยง เชน อาจแตงตั้งผูแทนลูกจางมีสวนรวมบรหิาร
ตั้งแตระดับนโยบายลงมาเลยก็ได หรือ อาจแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ก็ได  โดย
การมีสวนรวมบริหารงานของลูกจาง อาจเกิดจากการที่กฎหมายบังคับ หรือ การเจรจาตอรอง ก็ได 
          (6)  กิจกรรมกลุมงานตางๆ   คือ  การที่ลูกจางมีการจัดตั้งกลุมยอย เพื่อทํากิจกรรม
รวมกันซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับงานที่ทําอยู  โดยอาจเปนกลุมเล็กๆ 5-6 คน  อาจมีหัวหนางาน หรือ 
ผูบริหารรวมดวย ก็ได   กิจกรรมกลุมยอยนี้ สวนใหญจะมุงเนนการแกไขปญหา พัฒนาทักษะ 
เพิ่มพูนประสิทธิภาพเกี่ยวกับงานที่ทําอยู   อีกทั้งก็เปนการเสริมสรางมนุษยสัมพันธดวย   เชน  กลุม
กิจกรรมเพื่อคุณภาพ (QC)  กลุม 5ส  หรือ กลุมกิจกรรมแกไขของเสียเปนศูนย เปนตน 
 
2.2  การรวมปรึกษาหารือ 
 การรวมปรึกษาหารือ   ถือเปนกลไกรูปแบบหนึ่งของการมีสวนรวมของลูกจางใน    
อํานาจการจัดการของสถานประกอบการ    
 ระดับของการมีสวนรวมของลูกจางในสถานประกอบการอาจพอจําแนกได ดังนี้ 26   
       1)  การรวมรับรูโดยการใหขอมูลตางๆ  กรณีนี้ถือเปนเรื่องสิทธิในการรับทราบขอมูล
ตาง ๆ  โดยการชี้แจงใหทราบทั้งทางวาจาหรือใหเอกสาร  อาจมีการจํากัดแยกแยะวาขอมูลระดับใด
ที่ลูกจางมีสิทธิรวมรับรูได เชนขอมูลในเรื่องสถานะทางการเงิน การขาย การผลิต ปญหาและ
ขอขัดของหรืออุปสรรคตางๆ  ขาวสารขอมูลทางดานการแตงตั้ง  บรรจุ  โยกยายบุคลากร  การจัด
สวัสดิการ  แผนการผลิต การลงทุน   ผลกําไร ขาดทุนของสถานประกอบการ  นโยบายของสถาน
ประกอบการดานตางๆ   เปนตน  
       2)  การใหรวมแสดงความคิดเห็น   เปนเรื่องการใหลูกจางมีสวนรวมในการจัดการงาน
กับนายจางกระทําโดยมีหลายวัตถุประสงค เชน ความเปนประชาธิปไตยในสถานประกอบการ  
หรือ  เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล  หรือ เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน การผลิต  ซ่ึง
อาจทําไดในหลากหลายแบบ เชน โดยการใหคําแนะนํา โดยการรวมปรึกษาหารือ เปนตน และ 
ลูกจางอาจรวมแสดงความคิดเห็นไดโดยตรงหรือแสดงความคิดผานผูแทนของลูกจาง 

                                                        
26  ชํานาญ  พิมลรัตน.  (2548,  กันยายน-ตุลาคม).  “การใหลูกจางมีสวนรวม.”  บีแอลซีไอ, 13,  118.  
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       3)  การใหรวมจัดการหรือรวมบริหารงาน  การมีสวนรวมของลูกจางในการจัดการนี้  
เปนการใหสิทธิลูกจางรวมมีอํานาจตัดสินใจในการบริหารงาน นับเปนวิวัฒนาการของการแรงงาน
สัมพันธ จากการที่ลูกจางเปนเพียงผูรับคําสั่งจากนายจางไปปฏิบัติกลายเปนลูกจางเปนผูมีสวนรวม
ตัดสินใจในเรื่องตางๆของสถานประกอบการดวย  เชน การทํางาน  การผลิต  การลงทุน และดาน
บุคลากร  เปนตน 
        4)  การมีสวนในระดับนโยบายขององคกร  เปนการมีสวนรวมในระดับสูงสุด การมี
สวนรวมในระดับนี้ลูกจางกระทําในฐานะเปนผูแทนลูกจาง ไมใชในฐานะการเปนผูถือหุน27  เปน
ระดับการมีสวนรวมที่ลูกจางมีสวนรวมบริหารจัดการมากที่สุดแลว โดยลูกจางจะมีสวนรวมปรกึษา 
รวมตัดสินใจตั้งแตระดับการวางนโยบายขององคกรลงมา  การแตงตั้งกรรมการบริษัท ผูจัดการ
บริษัท  เนื่องจาก มีมุมมองวาลูกจางเปนหุนสวนคนหนึ่งขององคกร  โดยการใหมีผูแทนลูกจางเขา
ไปเปนกรรมการรวมกับฝายนายจางหรือผูถือหุนในคณะกรรมการอํานวยการของบริษัทซ่ึงเปน
องคกรสูงสุดของสถานประกอบการ 
 
 การมีสวนรวมของลูกจางในแตละระดับจะปรากฏอยู  2 ลักษณะใหญๆ28 ไดแก 
 1)  การมีสวนรวมทางตรง  หมายถึง การเปดโอกาสใหลูกจางเขามารวมโดยที่ไมตอง
ผานผูแทนของลูกจาง  เชน  การใหลูกจางเขียนขอที่สถานประกอบการควรปรับปรุงและหยอดใส
กลองรับความคิดเห็น หรือ ลูกจางคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันระดมความคิดในอันที่จะแกไข
ปรับปรุงและหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆที่เกี่ยวกับการทํางานของตนใหดียิ่งขึ้น รวมถึงคุณภาพของ
ผลิตภัณฑและคุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจาง 
 2)  การมีสวนรวมทางออม  หมายถึง การเปดโอกาสใหลูกจางเขามามีสวนรวมในการ
บริหาร โดยผานผูแทนของลูกจาง เชน อาจจะในรูปแบบของคณะกรรมการสวัสดิการ หรือสหภาพ
แรงงาน คณะกรรมการลูกจางในสถานประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภัย หรือในรูป
คณะกรรมการอื่นๆ  เปนตน 
             ดังนั้น  การรวมปรึกษาหารือจึงสามารถทําไดทั้งทางตรงและทางออม การ
ปรึกษาหารือทางตรง เชน การที่ลูกจางเดินไปขอพบนายจางเพื่อสอบถามแสดงขอคิดเห็นโดยตรง  
และการปรึกษาหารือทางออม เชน การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจาง  หรือคณะกรรมการรวม
ปรึกษาหารือ เพื่อรวมปรึกษาหารือกับนายจางโดยวิธีการสงผูแทนลูกจางเขาเปนกรรมการ  เปนตน 

                                                        
27  สุรพล  ปธานวนิช.  เลมเดิม.  หนา 129.  
28  ชํานาญ  พิมลรัตน.  หนาเดิม.  
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 ปจจัยที่อาจมีสวนกําหนดรูปแบบของการเขามีสวนรวมของลูกจางในสถาน
ประกอบการ  ไดแก 
 1)  ปจจัยภายนอก  เปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอการวางกรอบแนวคิดและสงผลสวนใหญตอ
การสรางรูปแบบการมีสวนรวมของลูกจาง เชน ระบบการเมือง  เศรษฐกิจ เปนตน ถาการเมืองของ
ประเทศเปนแบบระบบเสรีประชาธิปไตย  บทกฎหมายสวนใหญจะมีบทบัญญัติใหโอกาสลูกจางมี
สวนรวมตัดสินใจ  หรือ ถาวัฒนธรรม ประเพณีของชาตินั้นเปนวัฒนธรรมการอยูรวมกันแบบ
ประนีประนอมก็สามารถสงเสริมแรงงานสัมพันธแบบรวมมือกันไดงายขึ้น  หรือ  ขนาดกิจการของ
สถานประกอบการก็มีอิทธิพลตอการกําหนดรูปแบบได  ถากิจการมีขนาดใหญมาก ลูกจางทุกคนก็
ไมมีโอกาสมีสวนรวมไดโดยตรง อาจตองเลือกผูแทนเขาเปนกรรมการ  หรือเทคโนโลยีการทํางาน
ก็อาจมีผลตอการกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมของลูกจางไดโดยอาจตองนําเรื่องความสามารถและ
การตัดสินใจของลูกจางเขามาพิจารณาดวย  

2)  ปจจัยภายใน  เปนสิ่งที่บุคคลในสังคมหรือในองคกรตางๆ  เชน รัฐบาล รัฐสภา ศาล 
บุคคลในสังคม นายจางและลูกจาง มีทัศนคติ  ความคิด ความพอใจ และความเขาใจตอการมีสวน
รวมของลูกจางอยางไร  เชน ถาฝายนายจางมีทัศนคติแบบเปนปรปกษตอลูกจาง  การมีสวนรวม
ของลูกจางก็จะถูกกีดกัน หรือถาลูกจางไมเขาใจตอกลไก ขั้นตอนของกฎหมายแรงงานสัมพันธ ก็
ไมสามารถสนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรเพื่อการปรึกษาหารือเกิดขึ้นได  หรือถาลูกจางมีทัศนคติ
วากรรมการลูกจางจะเขามาลดทอนบทบาทของสหภาพแรงงาน  ก็อาจไมใหความสําคัญและ
สนับสนุนการมีคณะกรรมการลูกจาง และอาจขอใหยกเลิกระบบดังกลาวออกไปก็ได 
  ทั้งปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน จึงลวนมีผลตอการกําหนดรูปแบบของการมี
สวนรวมของลูกจางในสถานประกอบการในประเทศที่สําคัญ   

 
         2.2.1  ความหมายของการรวมปรึกษาหารือ 
 “การรวมปรึกษาหารือ”  ตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา  “Joint Consultation”   
 ในพจนานุกรมฉบับภาษาอังกฤษเรื่องการจัดการทรัพยากรมนุษย29  ใหความหมายของ
คําวา “Joint Consultation” วาหมายถึง กระบวนการซึ่งฝายลูกจางและสหภาพแรงงานทําการ
แลกเปลี่ยนทัศนคติและแบงปนขอมูลผานทางการเขารวมในคณะกรรมการรวมปรึกษาหารือ   การ
รวมปรึกษาหารือแตกตางจากการรวมเจรจาตอรอง กลาวคือ  การรวมปรึกษาหารือเปนการแสดง

                                                        
 29  Edmund Herry and Mike Noon.  (2001).  A dictionary of Human Resource Management.  

P.191.  
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การรวมสนใจรับทราบประเด็นปญหาตางๆ  ไมใชการเปนปฏิปกษตอกันและไมตองมีผลการรวม
ตัดสินใจ  และภายใตการรวมปรึกษาหารือนั้น  ผูแทนสหภาพ (หรือบางทีอาจไมใชสหภาพ)มี
โอกาสที่จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการบริหาร แตการตัดสินใจจริงๆยังคงอยูในอํานาจของฝาย
บริหาร สําหรับเหตุผลขอนี้อาจเห็นวาเปนการจํากัดคุณคาของนักสหภาพแรงงาน และทําให
ประเด็นสําคัญตางๆ  ลดนอยลง  
 “การรวมปรึกษาหารือ”  คือ  การที่บุคคลหรือตัวแทนของบุคคลหลายฝายเขารวมกัน
แสดงขอเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อรวมกันหาขอยุติตอปญหาขอขัดแยงในแนวทางปฏิบัติหรือความ
คิดเห็นตางๆ ที่อาจไมตรงกันในบรรดาสมาชิกจํานวนมากของสังคม30    
       “เปนกลไกที่ผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางไดมีโอกาสรวมประชุมกันเปนประจํา 
เพื่อแกไขปญหาตางๆรวมกัน”31 
       “เปนวิธีการซึ่งลูกจางหรือตัวแทนลูกจาง เขาปรึกษาหารือกับผูบังคับบัญชาของตน 
หรือตัวแทนฝายจัดการอื่นตามระยะเวลา เกี่ยวกับการวางแผนและกําหนดจุดมุงหมาย  รวมทัง้แกไข
ปรับปรุงและปฏิรูปเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในโรงงานหรือกิจการทั้งหมด  แมวาบางกรณีลูกจาง
ไมมีสิทธิในการตัดสินใจขั้นสุดทาย แตลูกจางก็มีอิทธิพลการตัดสินใจทําทางการจัดการโดยมี
อิสระในความคิดเห็น  ความตองการ และการวิพากษวิจารณ  ตัวอยางลักษณะนี้ ไดแก ที่ประชุม
โรงงาน  (Workshop Conferences)  คณะกรรมการลูกจาง (Works Council)  และระบบของลูกจาง
อํานวยการ (Employee Directors)”32 
        สรุป   การรวมปรึกษาหารือในการแรงงานสัมพันธไดวา หมายถึงเปนการสื่อสาร
ระหวางฝายนายจางและฝายลูกจางกันเปนประจํา เพื่อรวมกันแสดงความคิดเห็น หรือทัศนคติ 
หาทางแกไขปรับปรุงตอประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน หรือรวมแสดงขอแนะนําเพื่อ
ปรับปรุงองคกรในดานตางๆ รวมกัน เพื่อแกไขหรือปองกันการเกิดขอพิพาทแรงงานในอนาคต ซ่ึง
การรวมปรึกษาหารือโดยทั่วไปไมผูกมัดนายจางใหตองปฏิบัติตาม เพียงแตอาจมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจของนายจางในขั้นสุดทาย   ซ่ึงอาจจัดรูปแบบกลไกใหเหมาะสมตามแตละสถาน
ประกอบการ 
 

                                                        
30  สุภชัย  มนัสไพบูลย.  (2530). “กลไกของการพนักงานสัมพันธ.”   เอกสารการสอนชุดวิชา การ

พนักงานสัมพันธ หนวยท่ี 1-8.  หนา 39.  
31  ณัชชา.  (2547,  มีนาคม-เมษายน).  “ประชาธิปไตยในอุตสาหกรรมและการปฏิบัติอยางดีที่สุดจาก

ผูมีสวนเกี่ยวของ.”  แรงงานสัมพันธ ฉบับพัฒนามาตรฐานแรงงาน,  46,  2.  หนา 66.    
 32  สราวุธ ศิริภานุรักษ.  เลมเดิม. หนา 62-63.  
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         2.2.2  แนวความคิด ท่ีมาของการรวมปรึกษาหารือ 
      1)  แนวความคิดของการรวมปรึกษาหารือ 
            การรวมปรึกษาหารือในระบบการแรงงานสัมพันธ  เปนการเปดโอกาสใหลูกจางได
เขามามีสวนรวมในการจัดการในสถานประกอบการรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงแนวความคิดนี้ไดรับอิทธิพล
มาจากประเทศแถบภาคพื้นยุโรป เชน ประเทศเยอรมันนี ฝร่ังเศส ฯลฯ  โดยอิทธิพลของสองสํานัก
คิดตะวันตก  สํานักคิดแรกมีพื้นฐานความคิดในเรื่อง “สิทธิในระบบกรรมสิทธิ์สวนบุคคล”  ที่วาผู
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ยอมมีอํานาจ  สวนสํานักคิดที่สองมีพื้นฐานความคิดของหลักการ  “ความ
ยุติธรรม”  ที่วาชะตากรรมของลูกจางยอมขึ้นกับสถานที่ทํางานของตนเอง ดังนั้นแรงงานจึงควรมี
สวนรวมในการตัดสินใจทางดานนโยบายตางๆของสถานที่ทํางานของตนเองดวย  เปาหมายของ
สองสํานักคิดมีจุดรวมกัน คือ ความเปนประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การ
กระจายดอกผลของการพัฒนาเศรษฐกิจแกคนในสังคมอยางยุติธรรมและเงินปนผลจากการถือหุน  
โดยการใชกลไกใหลูกจางเขามีสวนรวมในการบริหารการจัดการและการมีสวนรวมในการเปน
เจาของธุรกิจ โดยลูกจางจะไดรับสวนแบงจากผลกําไร33 
           ทฤษฎีที่มีอิทธิพลตอแนวคิดการมีสวนรวมของลูกจางในการจัดการ ไดแก ทฤษฎี
ประชาธิปไตยทางอุตสาหกรรม (Industrial Democracy Theory)  โดย ซิดนีย เวบบ และ บิอาทริส 
เวบบ  สองสามีภริยาชาวอังกฤษ34   มีแนวคิดที่สําคัญ คือ ประสงคที่จะเปลี่ยนโครงสรางพลังอํานาจ
ของฝายลูกจาง  โดยการเพิ่มพลังอํานาจของลูกจาง  อิทธิพลในกิจการและการตัดสินใจทําการใช
อํานาจของฝายจัดการ 
     2)  วิวัฒนาการของการรวมปรึกษาหารือ35 
            หลังจากที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ในยุคแรกๆชีวิตความเปนอยูของคนงาน
มีแตความทุกขยากลําบาก   เนื่องมาจากการเอารัดเอาเปรียบของนายจาง  ขณะนั้นนายโรเบิรท  
โอเวน  ซ่ึงเปนเจาของโรงงานทอผาชาวสก็อตแลนด ไดริเริ่มเสนอแนวคิดวาในขณะที่นายจางใช
เงินทุนเปนจํานวนมากเพื่อซ้ือ รักษาเครื่องจักรและโรงงาน ก็ควรที่จะใหความสนใจปรับปรุงสภาพ
การทํางานของเครื่องจักรที่มีชีวิต (คนงาน) ดวย      
           ตอมา  นายเฟดเดอริก เทเลอร  คิดคนวิธีการผลิตสมัยใหมเรียกวา การจัดการแบบ
วิทยาศาสตร  โดยยอมรับวาผลผลิตจะสูงขึ้น หากแบงการทํางานออกตามลักษณะงานอยางชัดแจง 

                                                        
33  สังศิต  พิริยะรังสรรค.  (2540).  การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธในสถานประกอบการ.  หนา 16.  

 34  สราวุธ  ศิริภาณุรักษ.  เลมเดิม.  หนา 56,58.  
 35   นิคม จันทรวิทุร ค, ใน กรรณชฎา พูนพนิช และ สังศิต  พิริยะรังสรรค. (บรรณาธิการ).  (2534).  
“แรงงานสัมพันธ : แนวคิดและหลักการ”.  เศรษฐกิจการเมืองสําหรับนักสหภาพแรงงาน.  หนา 215-217.  
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ทั้งดูแลสภาพโรงงานใหเปนระเบียบ มีแสงสวางที่เหมาะสม ซ่ึงวิธีการดังกลาวเปนการเริ่มตน
แนวคิดการบริหารงานบุคคลโดยใหมีการจัดองคการ 
  ชวงป พ.ศ. 2470 – 2493  ศาสตราจารย เอลตั้น แมล  นักสังคมวิทยา  ทําการศึกษา
สมรรถภาพในการทํางานของคนในบริษัท  เพื่อจะทราบถึงมูลเหตุจูงใจในการตั้งใจทํางานของ
ลูกจาง  มีการจัดโรงงานใหเปนระเบียบ  วางเครื่องจักรใหถูกตอง มีอุปกรณเหมาะสม แสงสวางดี 
และสภาพการทํางานดี  ปรากฏวา ปจจัยทางวัตถุดังกลาว เปนแตเพียงปจจัยอันหนึ่งในการสงเสริม
ประสิทธิภาพในการทํางาน แตยังจําเปนที่จะตองเพิ่มปจจัยที่สําคัญอีกอันหนึ่ง คือ การสรางความ
พอใจในการทํางาน โดยการบํารุงขวัญตางๆ  เอลตั้น แมร ไดเสนอแนวดานอุตสาหกรรมสัมพันธ
อีกแนว คือ มนุษยสัมพันธในโรงงาน  โดยการสงเสริมปจจัยทางสังคม ความสัมพันธระหวาง
หัวหนางานและคนงานแบบกันเอง ใหโอกาสลูกจางแสดงความคิดเห็น 
            จากแนวคิดดังกลาวของ  ศาสตราจารยเอลตั้น แมร ตอมานักแรงงานไดมีการศึกษา
และพัฒนาระบบอุตสาหกรรมสัมพันธใหลึกซึ้งกวางขวางขึ้น จนมาสูแนวคิดเรื่องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย  โดยยอมรับวา การผลิตเหมือนการทํางาน ตองอาศัยทีมเวอรก ทรัพยากรมนุษยมี
ความสําคัญยิ่งกวาเครื่องจักร   การที่จะสงเสริมการเพิ่มการผลิต  การจะลดความเสียหาย  การ
กอใหเกิดความสัมพันธที่ดี   จะตองใหโอกาสคนงานเขามารวมในการทํางานใหมากขึ้น  ความคิด
แบบเกาของฝายบริหารที่ยึดติดวา อํานาจการจัดการและบังคับบัญชาในองคกรของตน เปนสิทธิ
ของฝายจัดการเทานั้น   ปรากฏวาแนวคิดนี้ไมมีความสามารถอยางเพียงพอที่จะแกไขสถานการณ
ของปญหาแรงงานที่เพิ่มขึ้นไดปจจุบันได จึงสงผลใหปรัชญาดานแรงงานสัมพันธแบบใหม คือ 
การใหคนในองคกรมีสวนรวมอยางกวางขวางถูกพัฒนาตอไป  กรอบความคิดใหมในการทํางาน 
จึงเนนเรื่องการมีสวนรวมของลูกจางในระดับตางๆ ตั้งแต รวมรับรูขอมูลขององคกรของตน   
ปรึกษาหารือรวมกับฝายจัดการ  รวมตัดสินใจในการบริหาร  และรวมในระดับนโยบายขององคกร   
     3)  ความสําคัญของการรวมปรึกษาหารือ 
         การรวมปรึกษาหารือกันระหวางฝายนายจางกับฝายลูกจางในสถานประกอบการ มี
ความสําคัญดังนี้ 
                      (1)  เปนกลไกที่สามารถเสริมสรางความสัมพันธระหวางฝายนายจางกบัฝายลูกจาง 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  กอใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันและรวมมือกันพัฒนาองคกร 
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                         (2)  ทําใหพนักงานทกุระดับมีความรูสึกวาไดรับเกยีรติและความไววางใจจากฝาย
จัดการใหรับรูปญหาและใหมีสวนรวมเสนอแนะแนวทางแกไข  และยังรูสึกผูกพันที่จะเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการแกไขปญหามากกวาที่จะรวมกันสรางปญหาดวย36 
           (3)  กอใหเกิดความรวมมือ(cooperation)อยางตอเนื่อง37 
 
         2.2.3  วัตถุประสงคของการรวมปรึกษาหารือ 
   มีวัตถุประสงคหลักใหญอยูสามประการ ดังนี้38 
      1)  วัตถุประสงคในดานจริยธรรมและศีลธรรม  การมีสวนรวมของลูกจางในการจัดการ
นั้นถูกคิดขึ้นมาเพื่อที่จะสนับสนุนหรือเติมเต็มการพัฒนาปจเจกบุคคลตามแนวคิดเรื่องสิทธิ
มนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย   เนื่องจากลูกจางตองใชวลาสวนใหญอยูในสถาน
ประกอบการทําการผลิตสินคาและบริการซึ่งเสี่ยงตอสุขภาพและชีวิตของพวกเขา ลูกจางจึงควรมี
สวนรวมในการจัดการ 
      2) วัตถุประสงคในทางสังคมและการเมือง  ในระบบประชาธิปไตย ลูกจางมีสิทธิทาง
การเมืองเชนเดียวกับพลเมืองอ่ืนๆในสังคม   จึงควรใหลูกจางมีสวนรวมตัดสินใจภายในสถาน
ประกอบการซึ่งเขาทํางานอยูดวย   เพื่อสรางความเขมแข็งของระบอบประชาธิปไตยใหเกิดขึ้น
ตั้งแตในโรงงาน และพัฒนาไปสูการเมืองตอไป  สวนวัตถุประสงคในทางสังคม  เพื่อปรับปรุง
บรรยากาศในการทํางาน และสนับสนุนความสัมพันธที่ดีระหวางฝายจัดการและลูกจาง 
     3)  วัตถุประสงคในทางเศรษฐกิจ  เพื่อปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของผลิตผลที่ออกมา 
และเพิ่มประสิทธิภาพของสถานประกอบการทั้งโดยตรงและโดยออม 
           นอกจากวัตถุประสงคดังกลาวขางตนแลว การรวมปรึกษาหารือระหวาง นายจางและ
ลูกจาง ยังมีวัตถุประสงคในดานอื่นๆ อีก  เชน  ฝายนายจางที่ตองการไดรับขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนจากลูกจางไปใชในการตัดสินใจ  หรือ การปรึกษาหารือรวมกันก็เพื่อปองกันการเกิดหรือ
ลดขอขัดแยงดานแรงงาน และ อาจมีขึ้นเพื่อตองการพัฒนาศักยภาพลูกจางใหเปนทรัพยากรมนษุยที่
มีคุณคา  และ เพื่อสรางรากฐานของแรงงานสัมพันธที่ดีในระบบทวิภาคีใหยั่งยืนตอไป 
 
          
                                                        

36  สุภชัย มนัสไพบูลย.  เลมเดิม.  หนา 40.  
37  แหลงเดิม.  

 38  International Labour Organization.  (1981).  Workers’ participation in decisions within 
undertakings. P. 9-17.  
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            2.2.4  เร่ืองที่นํามารวมปรึกษาหารือ      
  เร่ืองที่จะนํามาพิจารณาปรึกษาหารือรวมกันในที่ประชุมของผูแทนฝายนายจางและ
ฝายลูกจาง สวนใหญจะเปนเรื่อง39ดังนี้ 
      1)  เกี่ยวกับการผลิต  เชน  ตนทุนการผลิต  การปรับปรุงวิธีการผลิต และการใช
เครื่องจักร และการลดความสูญเสียส้ินเปลืองวัตถุดิบ เปนตน 
      2)  เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรหรือการใหการศึกษาแกลูกจาง เชน หลักสูตรการอบรม 
แนะนํางาน การปฐมนิเทศ และหลักสูตรอื่นๆในการเพิ่มพูนความรูและทักษะแกพนักงาน เปนตน 
      3)  เกี่ยวกับงานดานบุคคล เชน หลักเกณฑในการเลื่อนขั้น  เล่ือนตําแหนง เปนตน 
      4)  เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  เชน มาตรการในการปองกันอุบัติเหตุ  การใช
เครื่องปองกัน และการสรางจิตสํานึกในการรักษาความปลอดภัย เปนตน 
      5)  เกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องราวในงาน  เชน  การแจงเรื่องผานคณะกรรมการ เปนตน 
      6)  เกี่ยวกับสวัสดิการ  เชน  วิธีการจัดสวัสดิการแรงงานเพื่อสุขภาพ เปนตน  
            ในสถานประกอบการบางแหง บางครั้งขอบเขตของการปรึกษาหารืออาจจะ
ครอบคลุมไปถึงประเด็นที่การเจรจาตอรองเคยทําหนาที่อยู เชน สภาพการทํางาน  คาจาง  การลา
หยุด  ลาปวย  ขาดงาน  ผลตอบแทนและการเกษียณอายุ  ซ่ึงประเด็นเหลานี้ในอดีตมักมีการนําไป
ยื่นเปนขอเรียกรองและรวมเจรจาตอรองกัน  ปจจุบันหลายสถานประกอบการไดนําประเด็น
เหลานั้นไปใชรวมปรึกษาหารือกันบางแลว40  ถาเปนกรณีที่ไมมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหาม
ไว 
 
          2.2.5  รูปแบบกลไกของการรวมปรึกษาหารือ 
   รูปแบบกลไกของการรวมปรึกษาหารืออาจจะมีความแตกตางกันอยางหลากหลายได
ในแตละสถานประกอบการ ขึ้นอยูกับวิวฒันาการดานวฒันธรรมขององคกร ความจาํเปนและความ
พรอมของสถานการณดานโครงสรางพื้นฐานขององคกร  เชน ความรูความเขาใจในระบบการ
รวมมือของพนักงาน หัวหนางาน และฝายจัดการ ดังนั้น ระบบการรวมมือจึงไมไดมทีฤษฎี หรือ 
วิธีการเดยีว41  สถานประกอบการสวนใหญในปจจุบนัมักจะจดัมีการจัดตั้งเปนคณะกรรมการขึ้นใน
สถานประกอบการ  เชน คณะกรรมการรวมหารือ (Joint Consultation Committee) เปน

                                                        
39  ณัชชา.  เลมเดิม.  หนา 66-67. 
40  สังศิต  พิริยะรังสรรค.  เลมเดิม.  หนา 159.  
41  สังศิต พิริยะรังสรรค.  เลมเดิม.  หนา 157. 
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กระบวนการปรึกษาหารือ ดวยการสื่อสารขอความสองทาง โดยคณะกรรมการที่มีทั้งตัวแทนฝาย
นายจางและตวัแทนฝายลูกจาง42  โดยสถานประกอบการบางแหงอาจมกีารจัดตั้งคณะกรรมการรวม
หารือในสถานประกอบการหลายคณะ เชน คณะกรรมการรวมเพื่อความปลอดภัย  คณะกรรมการ
รวมเพื่อประเมินผลการทํางาน  คณะกรรมการรวมเพื่อจัดสวัสดิการ เปนตน  หรืออาจจัดตั้ง
คณะกรรมการรวมชุดใหญ 1 คณะ และแตงตั้งอนุกรรมการรวมในดานตางๆ อีกหลาย
คณะอนกุรรมการก็ได 
 สวนโครงสรางหรือองคประกอบของคณะกรรมการรวมหารือ จะประกอบดวยสอง
ฝายแบบทวิภาคี  คือ กรรมการฝายนายจาง และกรรมการฝายลูกจาง  ฝายนายจางจะแตงตั้ง
กรรมการฝายนายจาง โดยแตงตั้งผูบริหารระดับสูงของนายจางเขารวมเปนคณะกรรมการ  สวนฝาย
ลูกจางก็จะมีการเลือกตั้งลูกจางเขารวมเปนคณะกรรมการ โดยจะมีการเลือกตั้งจากการลงคะแนน
เสียงของลูกจางทั้งสถานประกอบกิจการเพื่อใหเปนตัวแทนลูกจางทั้งหมด  หรือจะเลือกตั้งจากการ
ลงคะแนนเสียงของลูกจางแตละหนวย  แตละแผนก แตละโรงงาน ฯลฯ เพื่อใหเปนตัวแทนของ
ลูกจางของหนวย ของแผนก หรือของโรงงาน ก็ได  ผูที่จะไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการฝายลูกจาง 
ควรเปนลูกจางที่ไมมีผูอยูใตบังคับบัญชา43  แตถาบางสถานประกอบการใดมีสหภาพแรงงานอยู
แลว  ก็มักจะใหผูแทนสหภาพแรงงานทําหนาที่ เปนคณะกรรมการในคณะกรรมการรวม
ปรึกษาหารือดวย  เนื่องจากเห็นวาผูแทนสหภาพแรงงานนั้นมีความรู และเขาใจปญหาของสถาน
ประกอบการดีอยูแลว   จํานวนของคณะกรรมการนั้น  สวนใหญก็มักจะใหมีจํานวนฝายละเทาๆกัน 
หรือกรรมการฝายนายจางอาจะมีจํานวนที่นอยกวาฝายลูกจางก็ได 
 การทํางานของคณะกรรมการรวมหารือ ควรจะประชุมหารือกันอยางนอยเดือนละ 1 
คร้ัง หรือตามระยะเวลาที่กําหนดไวแนนอนเปนอยางอื่น  ในการประชุมหารือทุกครั้ง จะตองมวีาระ
การประชุม มีการทํารายงานการประชุม รับรองรายงานการประชุม  และติดตามผลในเรื่องที่
ประชุมมีมติ หรือมีความเห็นมอบหมายใหผูหนึ่งผูใดปฏิบัติหรือเสนอความเห็นตอนายจาง ที่
ประชุมจะเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดเปนประธานในที่ประชุมตลอดไป หรือจะกําหนดให
กรรมการฝายนายจางและกรรมการฝายลูกจางผลัดกันเปนประธานในที่ประชุมคนละครั้งก็ได แต
เลขานุการที่ประชุมควรเปนบุคลากรของฝายนายจาง44   

                                                        
42  เกษมสันต วิลาวรรณ ข.  (2546).  แรงงานสัมพันธ.  หนา 267.  
43  แหลงเดิม.  หนา 268-269.  

 
44

  เกษมสันต วิลาวรรณ ข.  เลมเดิม. หนา 269.  
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 ระบบการรวมปรึกษาหารือไมมีสภาพบังคับใหนายจางตองปฏิบัติ ความสําเร็จของ
ระบบนี้จึงอยูที่ความจริงใจของนายจางที่จะรับพิจารณาขอเสนอดวยความเปนธรรมและความมีเหตุ
มีผล45 
 แตปจจัยที่จะทําใหระบบความสัมพันธแบบทวิภาคีโดยการปรึกษาหารือรวมประสบ
ความสําเร็จในการเสริมสรางแรงงานสัมพันธหรือไมนั้นขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง  แตปจจัยที่เปน
ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญ46  มีดังนี้ 
                   1)  ความรูและความเขาใจ  
        ถาลูกจางในสถานประกอบการ ขาดความรูและไมเขาใจในสิทธิหนาที่ของตนเอง
ตามที่กฎหมายแรงงานสัมพันธบัญญัติใหไว ก็จะเปนปญหาและอุปสรรคในการเสริมสรางการ
ปรึกษาหารือรวมในระบบแรงงานสัมพันธใหเกิดขึ้นได  เชน  ลูกจางไมเขาใจแนวคิดระบบการ
ทํางานและหนาที่ของสหภาพแรงงาน กับ คณะกรรมการลูกจางวามีหลักการแตกตางกันอยางไร  
จึงคิดวาคณะกรรมการลูกจางเปนเครื่องมือของนายจางที่จะมาลดบทบาทของสหภาพแรงงาน เปน
ตน 
                   2)  ความศรัทธา 
        การที่สังคมและบรรดาลูกจางมักมีทัศนคติตอนายจางในทางลบวาเอาเปรียบ
แรงงาน  และนายจางสวนใหญก็คิดเสมอวา ลูกจางเปนเพียงผูใชแรงงานมีหนาที่ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของนายจางเทานั้น  ทั้งนายจางและลูกจางจึงขาดความเชื่อมั่นศรัทธา เชื่อใจซึ่งกันและกันในการ
ทํางานรวมกัน  จึงขาดการใหโอกาสเพื่อปรึกษาหารือรวมกัน 
                   3)  วัตถุประสงคตางกัน  
        บางครั้งการที่นายจางและลูกจางจัดการประชุม ปรึกษาหารือรวมกัน ตางฝายตางก็ 
มุงหวังปกปองผลประโยชนของตนเพียงฝายเดียวเปนหลัก  ขาดการประนีประนอมกัน  จึงไม
สามารถประสานประโยชนรวมกันได 
                   4)  ชองทางการสื่อสาร 
        สถานประกอบการบางแหงไมมีทั้งสหภาพแรงงาน อาจเปนเพราะนายจางไม
สนับสนุน หรือ ลูกจางไมกลาจัดตั้ง   และก็ไมมีทั้งคณะกรรมการลูกจาง ที่จะเปนผูแทนของลูกจาง
ในสถานประกอบการ  เวลามีปญหาการทํางาน  ลูกจางไมมีผูแทนหรือผูมีอํานาจดําเนินการแทนที่

                                                        
45  ณัชชา. เลมเดิม.  หนา 66.  

 
46

  วรรณี บรรทัด.  (2530).  “ระบบทวิภาคี”  เอกสารการสอนชุดวิชาการพนักงานสัมพันธ หนวยท่ี 1-

8.  หนา 318.  

DPU



 32 

สามารถเปนสื่อกลางหรือชองทางในการสื่อสารกับนายจาง  จึงทําใหไมอาจปรึกษาหารือรวมกันได
อยางตอเนื่อง  ขาดความสัมพันธแบบตอเนื่องระยะยาว 
                   5)  การศึกษาอบรม  
        ทั้งฝายนายจางและลูกจาง ขาดการศึกษาอบรม พื้นฐานความเขาใจเกี่ยวกับการ
ปรึกษาหารือที่เพียงพอ อาจเปนเพราะฝายรัฐไมไดใหความสําคัญ และองคกรภาคเอกชนขาดการ
พัฒนาสงเสริม กระจายขาวสารขอมูลความรูไปยังบริษัทหางรานภาคธุรกิจ และบรรดานายจาง 
ลูกจาง   DPU



บทที่ 3 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรวมปรึกษาหารือในระบบทวิภาคี ของ

ตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 
 ในบทนี้จะไดศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่ใหการสนับสนุนการรวมปรึกษาหารือใน
ระบบทวิภาคีทั้งโดยทางตรงและทางออม มาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ ไดแก หลักสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ  อนุสัญญาและขอแนะขององคการระหวางประเทศ  กฎหมายของ
ประเทศญี่ปุน  กฎหมายของประเทศเยอรมันนี  กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายของ
ประเทศเกาหลีใต  สวนมาตรการทางกฎหมายของไทย ไดแก  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550  และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เปนตน  
 
3.1  มาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ   
       3.1.1  หลักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 
 เมื่อองคการสหประชาชาติจัดทําปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขึ้น ไดรับรอง
สิทธิและเสรีภาพของมนุษยอันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานรวมถึงสิทธิดานแรงงานไว  อันจะเปนการ
สนับสนุนใหมีการรวมปรึกษาหารือระหวางนายจางกับลูกจางดังตอไปนี้ 
     3.1.1.1  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.194847 
      ในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน มีหลักเกณฑที่สําคัญสรุปไดดังนี้ 
      1)  มนุษยทุกคนเกิดมามีอิสระเสรี มีสิทธิและศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน มนุษยมี
เหตุผลและมโนธรรมทุกคน และมนุษยควรปฏิบัติตอกันแบบพี่และนอง 
      2)  บุคคลทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพตามที่ระบุไวในปฏิญญาฉบับนี้ โดยไมมี
การจําแนกความแตกตางในเรื่องใดๆ เชน  เชื้อชาติ  สีผิว  เพศ  ภาษา  ศาสนา  ความเห็นทาง
การเมือง  หรือทางอื่นใด  ชาติ  หรือสังคมอันเปนที่มาเดิม  ทรัพยสิน  กําเนิด  หรือสถานะอื่นใด  
   

                                                        
 47

  องคการสหประชาชาติ.  (ม.ป.ป.)  เอกสารสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ. แปลจาก Universal 

Declaration of Human Rights. โดย นพนิธิ สุริยะ วิษณุ เครืองาม วีรนุช ไมไทย จตุพร อนันตพืช. หนา 9-23. 
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      3)  บุคคลจะถูกบังคับใหเปนทาสหรืออยูภาระจํายอมใดๆมิได  การเปนทาส
และการคาทาสจะมีไมไดในทุกรูปแบบ 
      4)  บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก  สิทธิดังกลาว
รวมถึงเสรีภาพที่จะยึดมั่นในความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงและที่จะแสวงหา รับ และแจง
ขาวสารและความคิดเห็นผานสื่อใดๆ  
      5)  บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมและสมาคมโดยสงบ การบังคับใหบุคคลเขา
เปนสมาชิกของสมาคมจะทํามิได 
      6)  บุคคลมีสิทธิที่จะทํางาน  เลือกงานอยางเสรี  มีสภาวะการทํางานที่ยุติธรรม
และพอใจ เชน มีสิทธิในการรับคาตอบแทนเทากันสําหรับการทํางานที่เทากันโดยไมมีการเลือก
ปฏิบัติ มีสิทธิในรายไดที่ยุติธรรมเพื่อเปนประกันสําหรับตนเองและครอบครัว ใหการดํารงชีวิตมี
คาควรแกศักดิ์ศรีของมนุษย  และถาจําเปนก็ควรที่จะไดรับความคุมครองทางสังคมอื่นๆเพิ่มเติม      
และบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะกอตั้งและเขารวมกับสหภาพแรงงาน เพื่อคุมครองผลประโยชนของ
ตน 
     7)  บุคคลมีสิทธิในการพักผอนและเวลาวาง  รวมทั้งการจํากัดเวลาทํางานที่
ชอบดวยเหตุผลและมีวันหยุดครั้งคราวที่ไดรับคาตอบแทน  
          ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาตินี้ ไมมีสภาพบังคับ
ทางกฎหมายกับประเทศสมาชิกตางๆ  ใหตองปฏิบัติตาม   

          ภายหลังองคการสหประชาชาติจึงนําหลักสิทธิมนุษยชนดังกลาวมาจัดทํา 
เปนรูปแบบของกติการะหวางประเทศ  เพื่อใหบรรดาประเทศสมาชิกพิจารณาใหสัตยาบัน โดย
แยกทําเปน 2 ฉบับ  ซึ่งแตละประเทศที่มีแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันจะไดสะดวก
ในการพิจารณาใหสัตยาบัน48 ดังนี้ 
 
           3.1.1.2  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม49 
      มีหลักเกณฑที่สําคัญสรุปไดวา  
      รัฐภาคีจะตองรับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสภาวะการทํางานที่ยุติธรรมและ
เอ้ือประโยชนโดยเฉพาะ 

                                                        
 48  เสนห  จามริก.  (2527).  ชุดศึกษาวิจัย พัฒนาการสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย.  หนา 5-6. 

49  องคการสหประชาชาติ.  เลมเดิม.  หนา 39-41.  
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      1)  รายได  อยางนอยที่สุดที่ผูทํางานทั้งหมดจะมีคาจางที่เปนธรรม และรายได
เทากันสําหรับงานที่มีคุณคาเทากัน โดยไมจําแนกความแตกตางในเรื่องใดๆ และมีความเปนอยูที่ดี
พอสมควรสําหรับตนและครอบครัว 
      2)  สภาวะการทํางานที่ปลอดภัยและถูกพลานามัย 
      3) โอกาสเทากันสําหรับทุกคนที่จะไดรับการสนับสนุนใหทํางานในระดับสูง
ขึ้นที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากอาวุโสและความสามารถ 
      4)  การพักผอน  เวลาวาง และการจํากัดเวลาทํางานที่ชอบดวยเหตุผล และ
วันหยุดครั้งคราวที่ไดรับคาตอบแทน รวมทั้งรายไดสําหรับวันหยุดทางการดวย 
 
      3.1.1.3  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมือง50 
       มีหลักเกณฑที่สําคัญสรุปไดดังนี้  
       1)  ประชาชนมีสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง   กําหนดสถานะ
ทางการเมืองของตนอยางเสรี  รวมทั้งดําเนินการทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมไดอยางเสรี 
       2)  บุคคลทุกคนมีส ิทธ ิที ่จะถ ือเอาความเห ็นใดก ็ได โดยปราศจากการ
แทรกแซง  มีสิทธิในเสรีภาพแหงการแสดงออก  สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา  รับ  และ
กระจายขาวสารและความคิดเห็นทุกรูปแบบ  ทั้งนี้ไมวาดวยวาจา เปนลายลักษณอักษรหรือการ
ตีพิมพ หรือโดยอาศัยส่ือประการอื่นตามที่ประสงค 
   การใชสิทธิตามขอนี้อยู ภายใตขอจํากัดบางเรื ่อง แตตองบัญญัติไวใน
กฎหมาย และจําเปนแกการเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น และการรักษาความมั่นคง
ของชาติหรือความสงบเรียบรอยหรือการสาธารณสุขหรือศีลธรรม  
       3)  สิทธิในการรวมประชุมโดยสงบยอมเปนที่ยอมรับ  การจํากัดการใชสิทธินี้ 
นอกเหนือจากที ่กฎหมายบัญญัติและเพื ่อผลประโยชนทางความมั ่นคงของชาติ  หรือความ
ปลอดภัยสาธารณะ  ความสงบเรียบรอย  การสาธารณสุข  หรือศีลธรรม หรือการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่นจะจํากัดไมได  

       4)  บุคคลทุกคนมีเสรีภาพในการสมาคมกับผูอ่ืน  
            หามจํากัดการใชสิทธินี้ นอกเหนือจากที่บัญญัติไวในกฎหมายและเพื่อ
ผลประโยชนทางความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัยสาธารณะ  ความสงบเรียบรอย  การ
คุมครองสาธารณสุขหรือศีลธรรม หรือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  

                                                        
 50  องคการสหประชาชาติ.  เลมเดิม. หนา 69, 93-97. 
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           3.1.1.4  อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขององคการสหประชาชาติ ค.ศ.198951 
       สิทธิและเสรีภาพของแรงงานเด็กที่จะมีสวนแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในการ
ปรึกษาหารือรวมกับนายจาง   เปนสิทธิที ่ช วยปกปองและสงเสริมใหแรงงานเด็กในสถาน
ประกอบการไดรับการดูแล  คุ มครอง  และสงเสริมแรงงานสัมพันธที ่ดีใหเกิดขึ ้นดวย  ซึ ่ง
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กฉบับนี้สงเสริมทั้งโดยตรงและโดยออมใหแรงงานเด็กมีสิทธิเขารวม
ปรึกษาหารือกับนายจางในเรื่องที่อาจมีผลกระทบตอเด็กได   อนุสัญญาฉบับนี้มีความประสงคที่
จะคุมครองสิทธิและเสรีภาพของเด็ก ในดานตางๆโดยไมแบงแยก  เชื้อชาติ  สีผิว   เพศ  ภาษา  
ศาสนา   ความคิดเห็นทางการเมือง หรือทางอื ่น   ตนกําเนิดทางชาติ ชาติพันธ หรือสังคม  
ทรัพยสิน  ความทุพพลภาพ การเกิดหรือสถานะอื่น     
       “เด็ก”  ในความหมายของอนุสัญญาฉบับนี้ หมายถึง มนุษยทุกคนที่อายุต่าํกวา
สิบแปดป เวนแตจะบรรลุนิติภาวะกอนหนานั้น ตามกฎหมายที่ใชบังคับแกเด็กนั้น 
       อนุสัญญาฉบับนี้ใหความรับรองและคุมครองสิทธิของเด็ก โดยมีสาระสําคัญ
อยู 4 ประการ52  คือ 

   1)  สิทธิที่จะอยูรอด 
              รัฐภาคียอมรับวา เด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิต และรับประกันอยาง
เต็มที่เทาที่จะทําไดใหมีการอยูรอดและการพัฒนาของเด็ก 
       2)  สิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครอง 
            รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามที่กําหนดไวในอนุสัญญาฉบับนี้แก
เด็กแตละคนที่อยู ในเขตอํานาจของตนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไมวาชนิดใดๆ  โดยไม
คํานึงถึงเชื้อชาติ  สีผิว  เพศ  ภาษา  ศาสนา  ความคิดเห็นทางการเมือง หรือทางอื่น ตนกําเนิดทาง
ชาติ  ชาติพันธุ  หรือสังคม  ทรัพยสิน  ความทุพพลภาพ  การเกิดหรือสถานะอื่นๆ ของเด็ก  หรือ
บิดามารดา  หรือผูปกครองตามกฎหมาย   
            และในการกระทําทั้งปวงที่เกี่ยวกับเด็ก ไมวาจะกระทําโดยสถาบันสังคม
สงเคราะห ของรัฐหรือเอกชน  ศาลยุติธรรม  หนวยงานฝายบริหาร  หรือองคกรนิติบัญญัติ  
ผลประโยชนสูงสุดของเด็กเปนส่ิงที่ตองคํานึงถึงเปนลําดับแรก    
           รัฐภาคีรับที่จะประกันใหมีการคุมครองและการดูแลแกเด็กเทาที่จําเปน
สําหรับความอยูดีของเด็กโดยคํานึงถึงสิทธิและหนาที่ของบิดามาดา  ผูปกครองตามกฎหมาย หรือ

                                                        
 51  www. childthai.org./ cic/ c166. htm  
 52  http: //learners. In. th/ blog/ patsara 03/ 27798  
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บุคคลอื่นที่รับผิดชอบเด็กนั้นตามกฎหมายดวย  และเพื่อการนี้จะดําเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ 
และบริหารที่เหมาะสมทั้งปวง 
           รัฐภาคีจะประกันวาสถาบันการบริการและการอํานวยความสะดวกที่มีสวน
รับผิดชอบตอการดูแล หรือการคุ มครองเด็กนั้นจะเปนไปตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไวโดย
หนวยงานที่มีอํานาจโดยเฉพาะในดานความปลอดภัย สุขภาพ  และในเรื่องจํานวนและความ
เหมาะสมของเจาหนาที่  ตลอดจนการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ 
       3)  สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา 
            รัฐภาคีจะประกันแกเด็กที่สามารถมีความคิดเห็นเปนของตนไดแลว  ซึ่ง
สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นเหลานั้นโดยเสรีในทุกๆเรื่องที่มีผลกระทบตอเด็ก  ทั้งนี้ความคิดเห็น
ดังกลาวของเด็กจะไดรับการพิจารณาตามสมควรแกอายุ และวุฒิภาวะของเด็กนั้น 
            เพื่อความมุงประสงคนี้  เด็กจะไดรับโดยเฉพาะอยางยิ่งโอกาสที่จะมีสิทธิ์
มีเสียงในกระบวนพิจารณาทางตุลาการและทางปกครองใดๆ ที่มีผลกระทบตอเด็กไมวาโดยตรง 
หรือโดยผานผูแทนหรือองคกรที่เหมาะสม ในลักษณะที่สอดคลองกับระเบียบวิธีปฏิบัติตาม
กฎหมายภายใน 
       4)  สิทธิในการมีสวนรวม 
            รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง ทั้งดานนิติบัญญัติ  บริหาร
และดานอื่นๆ เพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิที่อนุสัญญานี้ไดใหการยอมรับในสวนที่เกี่ยวกับ 
สิทธิทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมนั ้น  รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการเชนวานั ้น  โดยใช
ทรัพยากรที่มีอยูอยางเต็มที่และภายในกรอบของความรวมมือระหวางประเทศเมื่อจําเปน 
            รัฐภาคีจะประกันแกเด็กที่สามารถมีความคิดเห็นเปนของตนไดแลว ซึ่ง
สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นเหลานั้นโดยเสรีในทุกๆเรื่องที่มีผลกระทบตอเด็ก  ทั้งนี้ความคิดเห็น
ดังกลาวของเด็กจะไดรับการพิจารณาตามสมควรแกอายุและวุฒิภาวะของเด็กนั้น  เพื่อความมุง
ประสงคนี้ เด็กจะไดรับโดยเฉพาะอยางยิ่งโอกาสที่จะมีสิทธิมีเสียงในกระบวนพิจารณาทางตุลา
การและทางปกครองใดๆ ที่มีผลกระทบตอเด็กไมวาโดยตรงหรือโดยผานผูแทน หรือองคกรที่
เหมาะสม ในลักษณะที่สอดคลองกับระเบียบวิธีปฏิบัติตามกฎหมายภายใน 
            เด็กจะมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก  สิทธินี้จะรวมถึงเสรีภาพท่ี
จะแสวงหา  ไดรับ หรือถายทอดขอมูล ขาวสาร และความคิดทุกลักษณะ โดยไมถูกจํากัดโดยเขต
แดน ไมวาจะโดยวาจา  ลายลักษณอักษร  หรือการตีพิมพ ในรูปของศิลปะหรือ ผานสื่ออื่นใด
ตามที่เด็กเลือก   การใชสิทธิดังกลาวนี้อาจอยูภายใตขอจํากัดบางประการ  แตขอจํากัดเหลานี้ตอง
เปนขอจํากัดเชนที่บัญญัติตามกฎหมายและเชนที่จําเปนเทานั้น เพื่อการเคารพตอสิทธิและชื่อเสียง
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ของบุคคลอื่น หรือเพื่อการรักษาความมั่นคงแหงชาติ หรือความสงบเรียบรอย หรือสาธารณสุข 
หรือศีลธรรมของประชาชน 
            รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีเสรีภาพในการสมาคม และเสรีภาพใน
การชุมนุม อยางสงบ   ไมอาจมีการจํากัดการใชสิทธิเหลานี้ นอกเหนือจากขอจํากัดที่กําหนดขึ้น
โดยสอดคลองกับกฎหมาย และที่จําเปนสําหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชนของความ
มั ่นคงแหงชาติ หรือความปลอดภัยของประชาชน  ความสงบเร ียบรอย  การคุ มครองดาน
สาธารณสุขหรือศีลธรรมหรือการคุมครองสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลอื่น 
            รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะไดรับการคุมครองจากการแสวงประโยชน
ทางเศรษฐกิจ และจากการทํางานใดที่นาจะเปนการเสี่ยงอันตราย หรือที่ขัดขวางการศึกษาของเด็ก 
หรือเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือการพัฒนาทางรางกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรมและสังคมของเด็ก   
รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ  บริหาร  สังคม  และการศึกษาเพื่อประกันใหมีการ
ดําเนินการตามขอนี้  เพื่อวัตถุประสงคดังกลาวและโดยคํานึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวของในตราสาร
ระหวางประเทศอื่นๆ   
     
      3.1.2  หลักการขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
 องคการแรงงานระหวางประเทศ  (International Labour Organization)  หรือ  ชื่อยอ 
ILO  ไดจัดทําอนุสัญญาและขอแนะ เพื่อสนับสนุนใหมีการรวมปรึกษาหารือ (Joint Consultative) 
ในสถานประกอบการ ระหวางนายจางและลูกจางทั้งโดยตรงและโดยออม ดังตอไปนี้ 
    3.1.2.1  ขอแนะที่ 94 วาดวยความรวมมือระดับสถานประกอบการ ค.ศ.1952  
     มีหลักเกณฑที่สําคัญสรุปไดดังนี้ 
     1)  ควรมีขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมการปรึกษาหารือและความรวมมือ
ระหวางฝายนายจางและฝายลูกจางในระดับสถานประกอบการ  ไมเพียงแตภายในขอบเขตของ
กลไกการรวมเจรจาตอรอง อาจเปนกลไกอื่นๆที่เกี่ยวกับการตัดสินใจรวมกันเกี่ยวกับเงื่อนไขและ
สภาพการทํางานก็ได 
    2)  ภายใตประเพณีและแนวปฏิบัติของประเทศนั้นๆ  การปรึกษาหารือและ
ความรวมมือดังกลาวควรจะ 
         (1)  ไมเปนการยุ งยาก เพื ่อเปนการกระตุ นใหเกิดขอตกลงโดยสมัครใจ 
ระหวางนายจาง และลูกจางขึ้น  หรือ 
         (2)  ควรสงเสริมใหมีกฎหมายและกฎเกณฑตางๆในการจัดตั้งสถาบัน หรือ 
องคการเพื่อการปรึกษาหารือและรวมมือกัน และควรกําหนดถึงขอบเขต หนาที่ โครงสราง และ
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วิธีการปฏิบัติหนาที่ของสถาบันหรือองคการนั้น โดยใหเหมาะสมกับเงื่อนไขที่แตกตางของสถาน
ประกอบการนั้น  หรือ 
         (3)  สนับสนุนหรือสงเสริมโดยการรวบรวมวิธีการตางๆเหลานี้ไว 
 

     3.1.2.2.  ขอแนะที่ 129 การติดตอสื่อสารระหวางฝายจัดการ และ สถานประกอบการ 
ค.ศ.1967 
       มีหลักเกณฑที่สําคัญสรุปไดดังนี้ 
       1)  ควรสงเสริมบรรยากาศแหงความเขาใจโดยการเผยแพรและแลกแปลี่ยน
เร่ืองราวในสถานประกอบการและสภาพการณทางสังคมของลูกจางอยางสมบูรณ  
       2)  กอนที่ฝายจัดการจะไดตกลงดําเนินการเรื่องที่สําคัญ ควรใหขาวสารและ
หารือรวมกันระหวางฝายลูกจางและนายจางกอน  
       3)  องคการของนายจางและองคการของลูกจางควรหารือรวมกัน  และ
แลกเปลี่ยนความคิดกันเพื่อพิเคราะหมาตรการที่พึงปฏิบัติในการใหการสนับสนุนและสงเสริม
การรับรองนโยบายการติดตอส่ือสาร  และนํามาตรการนั้นมาปฏิบัติใหเกิดผลดวย  
       4)  ในการกําหนดนโยบายและปฏิบัติตามนโยบายการติดตอส่ือสารควรยึดถือ
หลักดังนี้  
            (1)  การกําหนดนโยบายติดตอสื่อสาร ควรคํานึงถึงลักษณะ ขนาด และ
องคประกอบของสถานประกอบการและความสนใจของลูกจางดวย  

            (2)  การติดตอส่ือสารควรใหมีการสื่อสารแบบสองทางอยางแทจริง และ 
สม่ําเสมอ ระหวางผูแทนของฝายจัดการกับลูกจาง และระหวางหัวหนาของสถานประกอบการ 
กับ ผูแทนของสหภาพแรงงานหรือบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนผูแทนลูกจาง  
            (3)  ควรหาวิธีการติดตอสงขาวสารอยางรวดเร็วและสมบูรณ  
            (4)  ควรเลือกสื่อกลางอยางเหมาะสมโดยสื่อกลางเพื่อการติดตอสื่อสาร 
รวมถึง การประชุมเพื ่อแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและขาวสาร  สื ่อกลางที ่มุ งใหลูกจางเสนอ
ขอแนะนําและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถานประกอบการ  
            (5)  ฝายจัดการควรใหเรื่องราวขาวสารตางๆ โดยเฉพาะเรื่อง สภาพการ
ทั่วไปของการจางงาน  รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานและตําแหนงงาน  ระเบียบขอบังคับ การ
พิจารณาการรองทุกข สวัสดิการ วิธีการปรึกษาหารือ การอภิปราย และการรวมมือกันระหวางฝาย
จัดการและผูแทนของฝายจัดการ กับลูกจางและผูแทนลูกจาง 
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     3.1.2.3  อนุสัญญาฉบับท่ี 135 วาดวยการคุมครองและอํานวยความสะดวกใหแกผูแทน
ของคนงานในสถานประกอบการ ค.ศ. 1971 
      มีหลักเกณฑที่สําคัญสรุปได ดังนี้ 
      1)  ผูแทนลูกจางในสถานประกอบการตองไดรับการคุมครองจากการปฏิบัติที่
ไมเปนธรรม  รวมถึงการใหออกจากงานที่เปนผลเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูแทน
ลูกจางคนงาน หรือเนื่องจากเขารวมในกิจกรรมของสหภาพแรงงานอันเปนการกระทําที่ชอบดวย
กฎหมาย หรือเปนไปตามขอตกลงของการเจรจาตอรองรวม หรือตามเงื่อนไขขอตกลงรวมอ่ืนๆ 
      2)  การใหความสะดวกแกผูแทนลูกจางคนงาน ใหคํานึงถึงลักษณะของระบบ
แรงงานสัมพันธของประเทศ  รวมทั ้งความต องการ  ขนาดและความสามารถของสถาน
ประกอบการ และตองไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพของสถาน
ประกอบการดวย 
      3)  ความหมายของ  “ผูแทนคนงาน”  ใหเปนไปตามนิยามของกฎหมายของแต
ละประเทศ โดยอาจมีความหมายถึงผูแทนดังนี้ 
           (1)  ผูแทนซึ่งไดรับเลือกหรือไดรับแตงตั้งโดยสหภาพแรงงาน หรือ 
           (2)  ผูแทนซึ่งลูกจางคนงานในสถานประกอบการไดเลือกใหเปนตัวแทน
โดยเสรีตามกฎหมาย หรือ ระเบียบปฏิบัติภายในประเทศ  หรือ ตามขอตกลงของการเจรจาตอรอง
รวม และการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไมอยูในขอบขายแหงการสงวนอํานาจของสหภาพแรงงานใน
ประเทศนั้น 
     4)  กฎหมาย ขอบังคับ ขอตกลงของการเจรจาตอรองรวม คําวินิจฉัยชี้ขาดหรือ
คําพิพากษาของศาล อาจใชเปนเครื่องกําหนดประเภทของ ผูแทนลูกจางคนงาน ซึ่งมีสิทธิที่จะ
ไดรับการคุมครอง และอํานวยความสะดวกตามอนุสัญญานี้ 
     5)  ในกรณีมีตัวแทนทั้งของสหภาพแรงงาน และตัวแทนที่เลือกตั้งโดยลูกจาง  
คนงานในสถานประกอบการ จะตองมีมาตรการเพื่อไมใหตัวแทนลูกจางที่ไดรับเลือกโดยเสรี 
ดําเนินการไปในทางที่จะลดความสําคัญของสหภาพแรงงาน หรือผูแทนของสหภาพแรงงาน และ
สงเสริมความรวมมือระหวางผูแทนของลูกจางคนงาน และผูแทนของสหภาพแรงงาน 
 
     3.1.2.4  อนุสัญญาฉบับที่ 87  วาดวยเสรีภาพในการสมาคม และการคุมครองสิทธิใน
การรวมตัวกัน ค.ศ.1948  
      อนุสัญญาฉบับนี ้ที ่ประชุมใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศได
พิจารณาถึงอารัมภบทในธรรมนูญขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซ่ึงกลาวถึงการยอมรับใน
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หลักการของเสรีภาพในการสมาคม  ใหนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงสภาพการทางดาน
แรงงาน และในการเสริมสรางสันติภาพ    และยังไดพิจารณา ประกาศฟลาเดลเฟย ซึ่งไดยืนยันถึง 
เสรีภาพในการแสดงออก และเสรีภาพในการสมาคม เปนส่ิงจําเปนตอความกาวหนาอันยั่งยืน  จึง
มีมติเห็นชอบอนุสัญญาฉบับนี ้  ซึ ่งจะเปนการสงเสริมสิทธิในการรวมปรึกษาหารือดวย  มี
สาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
      1)  ลูกจางและนายจางมีสิทธิที่จะจัดตั้ง และมีสิทธิเขารวมในองคการใดๆ ที่
ตนเลือก  โดยไมจําตองไดรับการอนุญาตลวงหนา 
      2)  องคการนายจางและลูกจาง มีสิทธิยกรางธรรมนูญและกฎขอบังคับของตน 
มีสิทธิคัดเลือกผูแทนของตนไดอยางเสรีเต็มที่   มีสิทธิในการจัดการบริหารงานและกิจกรรมของ
ตน  และมีสิทธิกําหนดโครงการตางๆของตนดวย  เจาหนาที่ของรัฐจะตองละเวนจากการเขา
แทรกแซงทุกรูปแบบซึ่งจะเปนการจํากัดสิทธิ หรือขัดขวางการใชสิทธิดังกลาวอยางถูกตองตาม
กฎหมาย 
      3)  องคการนายจางและลูกจางยอมจะไมถูกยุบหรือถูกสั่งพักโดยอํานาจของ
ฝายบริหาร 
      4)  องคการนายจางและลูกจางยอมมีสิทธิที่จะกอตั้งและเขารวมในสหพันธ
และสมาพันธได  และองคการ สหพันธหรือสมาพันธดังกลาวมีสิทธิที ่จะเขารวมในองคการ
นายจางและลูกจางได 
      5)  ใหนําการคุมครองตามอนุสัญญานี้มาใชกับสหพันธ และสมาพันธของ
องคการนายจางและลูกจางดวย 
      6)  การไดมาซึ่งลักษณะทางกฎหมายขององคการนายจางและลูกจาง สหพันธ
และสมาพันธ  จะตองไมทําใหเกิดเงื่อนไขซึ่งมีลักษณะจะจํากัดการคุมครองตามอนุสัญญานี้ 
      7)  คําวา “องคการ” ตามอนุสัญญานี้ หมายถึง องคการนายจางหรือลูกจางที่
สงเสริมและปกปองผลประโยชนของนายจางหรือลูกจาง 
      8)  ควรจะกําหนดมาตรการที่จําเปนและเหมาะสม  เพื่อใหแนใจวาทั้งนายจาง
และลูกจางสามารถใชสิทธิในการรวมตัวกันไดอยางเสรี 
 
     3.1.2.5  อนุสัญญาฉบับที่ 98  วาดวยสิทธิในการรวมตัวกัน และการรวมเจรจาตอรอง 
ค.ศ.1949 
      อนุสัญญาฉบับนี้ องคการแรงงานระหวางประเทศเห็นวา สิทธิในการรวมตัว
กัน เปนสิ่งจําเปนที่สําคัญในการพัฒนาและสงเสริมการแรงงานสัมพันธในสถานประกอบการ  
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การรวมตัวกันเพื่อรวมปรึกษาหารือจึงถือเปนสิทธิที่ควรไดรับการสงเสริม  โดยอนุสัญญาฉบับนี้
สนับสนุนทั้งโดยตรงและโดยออม สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
      1)  ลูกจางจะตองไดรับการคุมครองอยางพอเพียง ตอการเลือกปฏิบัติสําหรับ
การวาจางที่เปนปรปกษตอการรวมตัวของลูกจาง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตอการกระทําที่คาดวาจะทํา
ใหการวาจางโดยมีเงื่อนไขวาจะไมเขารวมในสหภาพแรงงาน หรือจะตองสละสมาชิกภาพของ
สหภาพแรงงานและเปนสาเหตุของการไลออกจากงาน หรือการกระทําอันไมเปนธรรมตอลูกจาง
เนื่องจากเหตุผลวาเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือเขารวมในกิจกรรมของสหภาพแรงงานนอก
เวลางาน  หรือในระหวางเวลางานโดยไดรับความยินยอมจากนายจาง 
      2)  องคการนายจางและลูกจางจะตองไดรับการคุมครองอยางเพียงพอจากการ
กระทําใดๆ อันเปนการแทรกแซงซึ่งกันและกันโดยองคการหรือหนวยงานอื่นๆ 
           การกระทําอันเปนการแทรกแซง หมายถึง  การกระทําใดๆ อันจะเปนการ
สงเสริมการกอตั้งองคการลูกจางที่อยูภายใตอํานาจของนายจางหรือองคการนายจาง  หรือ การ
กระทําเพื่อสนับสนุนองคการลูกจางโดยทางการเงินหรือวิธีการอื่นๆ  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อให
องคการลูกจางนั้นๆอยูภายใตการควบคุมของนายจางหรือองคการนายจาง 
      3)  จัดใหมีกลไกที่เหมาะสม โดยมีจุดประสงคเพื่อเปนการประกันสิทธิในการ
รวมตัวกัน โดยใหเหมาะสมกับสภาพของประเทศ 
      4)  ควรมีการกําหนดมาตรการที่เหมาะสมกับสภาพของประเทศ เพื่อเปนการ
กระตุนและสงเสริมการพัฒนา และการใชประโยชนอยางเต็มที่ในดานการเจรจาดวยวิธีสมัครใจ
ระหวางนายจาง หรือองคการนายจางและลูกจาง เพื่อกําหนดเงื่อนไขและสภาพการจางโดยวิธีการ
ทําขอตกลงรวมกัน 
      5)  อนุสัญญาฉบับนี ้ไมใชกับขาราชการซึ ่งปฏิบัติหนาที ่เกี ่ยวของกับการ
บริหารของรัฐ 
 
      3.1.3  หลักกฎหมายของประเทศญี่ปุน53 
 สิทธิเสร ีภาพดานแรงงานในประเทศญี ่ปุ นไดร ับการรับรองและคุ มครองโดย
รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1947  โดยกฎหมายรับรองสิทธิและเสรีภาพของคนงานในการรวมตัวกัน  และ
สิทธิของคนงานที่จะจัดตั้งองคกรของตนในการรวมเจรจาตอรอง 

                                                        
 53  www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/ll /observatory/profiles/jp.htm  
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 กฎหมายแรงงานสัมพันธในประเทศญี่ปุน (The Labour Relations Adjustment Law )
ไมไดบัญญัติใหมีการจัดตั้งองคกรหรือกลไกเพื่อการรวมมือและปรึกษาหารือรวมกันในสถาน
ประกอบการระหวางฝายนายจางและฝายลูกจางไวอยางชัดเจน  แตกฎหมายแรงงานสัมพันธของ
ญี่ปุนทั้ง Trade Union Law  และ  Labour Relations Adjustment Law  มีเนื้อหาที่สําคัญในเรื่อง
รับรองสิทธิการจัดตั้งสหภาพแรงงานและการระงับขอพิพาทแรงงานโดยวิธีรวมเจรจาตอรอง  
โดยมีสหภาพแรงงานเขารวมเจรจาตอรองในเรื่องตางๆเกี่ยวกับเงื่อนไขการจางงานและมีสิทธินัด
หยุดงานและปดงาน มีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธทําหนาที่ระงับขอพิพาทแรงงาน  และโดย
ปกติจะถือวาสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ  เปนผูแทนของลูกจางทั ้งหมดในสถาน
ประกอบการ ที่จะเจรจาในเรื่องตางๆกับนายจาง     
 การจัดตั้งองคกรเพื่อรวมปรึกษาหารือในสถานประกอบการ ระหวางนายจางและ
ลูกจางในประเทศญี่ปุน  โดยทั่วไปจึงไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายแตสวนใหญจะเปนการ
จัดตั ้งกันเองโดยสมัครใจ  ระบบกฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศญี่ปุ นวางรากฐานการ
แรงงานสัมพันธ ในดานของสิทธิเสรีภาพในการรวมเจรจาตอรองระหวางสหภาพแรงงานกับ
นายจางมากกวา  คือ เนื้อหาของกฎหมายมุงเนนใหความคุมครองสิทธิของเอกชนในการรวมกลุม
เพื่อเจรจาตอรอง (Collective  bargaining)  และคุมครองการจัดตั้งองคกรนายจางและลูกจาง แต
ในกฎหมายบางฉบับของญี่ปุน ก็ปรากฏวามีการนําเรื่องการปรึกษาหารือรวมกันมาบัญญัติไวใน
บางกรณี  เชน พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน (The Labour Standard Act) กําหนดวา ในการ
จัดทําขอบังคับในการจางงาน กอนที่นายจางจะจัดสงขอบังคับใหกับสํานักงานผู ตรวจสอบ
มาตรฐานแรงงานทองถิ่น นายจางมีหนาที ่ตองปรึกษาหารือกับผูแทนลูกจางในขั ้นตอนการ
ตัดสินใจขั้นสุดทายดวย54        
 ทางปฏิบัติของการบริหารงานในปจจุบันพบวา  โดยเฉพาะภายในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ จะใหความสําคัญในการรวมปรึกษาหารือระหวางนายจางและลูกจางมากอนที่จะทํา
การรวมเจรจาตอรองเปนอยางมาก    การปรึกษาหารือระหวางฝายลูกจางกับฝายจัดการในระดับ
สถานประกอบการในประเทศญี่ปุนจึงถูกพัฒนาขึ้นมาจากประสบการณในการปฏิบัติมากกวา 30 
ถึง 40 ป55    มีการรวมปรึกษาหารือเกิดขึ้นอยางกวางขวางหลายระดับ ทั้งในระดับชาติ (National 

                                                        
 

54
  Hideaki Okamoto.  (1980).  “Industrial Democracy in  Japan” .  Industrial Democracy in Asia.  

P.134-135. 
 55  สังศิต พิริยะรังสรรค.  เลมเดิม.  หนา 34.  
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Level)  ระดับอุตสาหกรรม (Industrial Level)วิสาหกิจ ระดับโรงงานหรือสถานประกอบการ 
(Establishment Level)  และระดับปฏิบัติการกลุมยอย      
 ในระดับชาติ (National Level) มีการจัดตั้งเปนสภาไตรภาคีเรียกวา Sangyo Rodo 
Konwa-Kai  (การประชุมโตะกลมดานแรงงาน และอุตสาหกรรม)  ประกอบดวยผูแทนฝาย
แรงงาน   ฝายจัดการ และฝายประโยชนสาธารณะ  ซึ ่งไดแก ผู แทนรัฐบาล และผู เชี ่ยวชาญ
นักวิชาการ  มาประชุมกันเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายดานแรงงานและ
อุตสาหกรรม  และการออกกฎหมายแรงงานฉบับใหม ซึ่งเนื้อหาของรางกฎหมายจะพิจารณาและ
ตัดสินกันในสภาเหลานี้ กอนที่รัฐบาลจะนําเสนอเขาสูการพิจารณาของสภาไดเอท56  
 ในระดับอุตสาหกรรม (Industrial Level) บริษัทขนาดใหญ กลาง และสหพันธ
แรงงานในอุตสาหกรรมเดียวกัน มักจะจัดตั้งสภารวมหารือแรงงานสัมพันธกันโดยสมัครใจ  เพื่อ
แลกเปลี่ยนขาวสารขอคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะของอุตสาหกรรมนั้นๆ  สภาพการจาง การทํางาน
และยุทธศาสตรเพื่อความเติบโตของอุตสาหกรรม และการปรับปรุงเรื่องสวัสดิการของคนงาน       
 ในระดับสถานประกอบการขนาดใหญ (Establishment Level) ที่มีลูกจางประจําตั้งแต 
1,000 คน ขึ้นไปในญี่ปุ น สวนใหญสมัครใจกันจัดตั้งองคกรและกลุมกิจกรรมตางๆขึ้นมา ซึ่ง
องคกรรวมปรึกษาหารือที่นายจางและลูกจางสมัครใจรวมกันจัดตั้งขึ้นมาเรียกวา คณะกรรมการ
ปรึกษาหารือรวม57 (Joint Consultative Committee) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
      1)  การจัดตั้งคณะกรรมการปรึกษาหารือรวม 
            โดยปกติแล ว  การร วมปรึกษาหาร ือ  ระหวางนายจ างและลูกจ างในสถาน
ประกอบการ  จะถูกจัดใหมีได ก็ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของแตละสถานประกอบการ  เชน  การรวม
ปรึกษาหารืออาจเกิดขึ้นตามที่กําหนดไว ในสัญญารวมเจรจาตอรองวาใหมีการจัดตั้ง  (มากกวา 
สองในสามกรณี   และจํานวนเกาในสิบบริษัทที่มีลูกจางตั้งแตหาพันคนขึ้นไป)  หรือ  เกิดขึ้นตาม
กฎเกณฑภายในสถานประกอบการ  หรือ เกิดตามขอตกลงอื่นๆ  หรือ อาจจะเปนกรณีเปนทาง
ปฏิบัติที่มีมานานในการบริหารยุคแรกๆ  ซึ่งตามผลสํารวจที่จัดทําโดยกระทรวงแรงงานญี่ปุน ใน
เดือนกรกฎาคม ป 1977  พบวา ประมาณเจ็ดสิบเปอรเซ็นตของสถานประกอบการมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการรวมปรึกษาหารือขึ้น58 
 

                                                        
 56  บริษัท ฟนิกซ คอนซัลต้ิง กรุป จํากัด และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  (2549).  การพัฒนา
ระบบการสงเสริมแรงงานสัมพันธท่ีเหมาะสม.  หนา 134.  
 57  Hideaki  Okamoto.  Op.cit.  p.135.  
 58  International Labour Organization.  Op.cit.  P.151-152.  
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      2)  โครงสรางคณะกรรมการปรึกษาหารือรวม 
           โครงสร างของคณะกรรมการปร ึกษาหาร ือร วมในสถานประกอบการ  จะ
ประกอบดวยผูแทนจากสองฝาย คือ  ทั้งจากฝายนายจางและฝายลูกจาง  ฝายนายจางมักไดแก 
ผูบริหารระดับสูง   สวนฝายลูกจางไดแก ผูแทนของสหภาพแรงงาน กลาวคือในญี่ปุน สหภาพ
แรงงานสวนใหญจะเปนสหภาพแรงงานภายในบริษัท   ดังนั้นสหภาพแรงงานจึงมีบทบาทภายใน
บริษัทโดยมีอํานาจแตงตั้งผูแทนลูกจางเขาไปเปนกรรมการในคณะกรรมการปรึกษาหารือรวม  
ดังนั้นผูแทนลูกจางที่เขาไปเปนกรรมการ กับ ผูแทนของสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ จึง
มักเปนบุคคลคนเดียวกัน ไมไดมีการแบงแยกผูแทนลูกจางในสถานประกอบการออกเปนสองฝาย 
      3)  บทบาทและหนาที่ที่สําคัญของ คณะกรรมการปรึกษาหารือรวม59  
           แมประเทศญี่ปุ นจะไมมีมาตรการทางกฎหมายรับรองสิทธิของคณะกรรมการ
ปรึกษาหารือรวมในการเขามารวมจัดการงาน แตทางปฏิบัติคณะกรรมการปรึกษาหารือรวมมี
สวนรวมและบทบาทที่สําคัญในสถานประกอบการสองประการ คือ 
           (1)  การปรึกษาหารือรวมกัน 
           (2)  การตัดสินใจรวมกัน 
      สําหรับการปรึกษาหารือรวมกันและการตัดสินใจรวมกัน ทั้งสองประการมี
การแบงแยกระดับการเขามามีสวนรวมในสถานประกอบการตามเรื่องตางๆ วาเปนเรื่องใด 
      ระดับแรก  เปนการปรึกษาแบบการแจงใหทราบ  
      โดยฝายลูกจางมีสิทธิไดรับแจงการตัดสินใจจากฝายบริหารกอนที่ฝายบริหาร
จะดําเนินการ และ/หรือ ไดรับแจงผลสําเร็จภายหลังจากฝายบริหารดําเนินการไปแลว  เชน  เรื่อง
การลงทุน  และนโยบายการประกอบธุรกิจ  การผลิตและการขาย  ฐานะทางเศรษฐกิจของสถาน
ประกอบการ 
      ระดับท่ีสอง  เปนการปรึกษาแบบขอความเห็นรวมกัน    
      ฝายลูกจางมีสิทธิใหคําปรึกษาหารือแนะนํา ในการรางแผนงานเพื่อที่จะหา
ขอตกลงรวมกัน   แตสิทธิที่จะทําการตัดสินใจขั้นสุดทายยังคงอยูที่ฝายบริหาร  เชน  เรื่อง การลด
การผลิต  การปดกิจการชั่วคราว  การขยายและการกอสรางเพิ่มเติม  การเปลี่ยนแปลงองคกร  การ
เลิกจาง  การโยกยายตําแหนงหนาที่งาน  การจัดสวัสดิการและความปลอดภัยในการทํางาน 
      ระดับท่ีสาม  เปนการปรึกษาโดยการตัดสินใจรวมกัน      
      ซึ่งกรณีนี้ฝายลูกจางมีสิทธิที่จะไดรับแบงอํานาจเต็มในการตัดสินใจ และมี

                                                        
 59  Hideaki Okamoto.  Loc.cit.   
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สิทธิที่จะคัดคานกรณีไมสามารถตกลงกันได  เชน พวกเงื่อนไขการทํางานตางๆ  วิธีการจายคาจาง  
ขอกําหนดในการหยุดพักผอนประจําป เวลาทํางาน ขอปฏิบัติในการทํางาน 
     4)  เร่ืองที่นํามาปรึกษาหารือรวมกัน 
          เรื่องที่นํามาหารือหรือเจรจากันในคณะกรรมการปรึกษาหารือรวม   ไดแก   เรื่องที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ  และปญหาทางเทคนิค   นโยบายธุรกิจ แผนการกระจายการผลิต รวมถึง เวลา
ทํางาน วันหยุด วันพักผอน การเปลี่ยนวิธีทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน คาจาง โบนัส การ
เลิกจาง คาชดเชย รวมถึงการบริหาร  การผลิตบุคลากร ดวย  
          ซ่ึงเนื้อหามักซ้ําซอนกับเนื้อหาที่นํามารวมเจรจาตอรอง  ดังนั้น บางครั้งเรื่องที่มีการ
เจรจาตอรองกันแลวตกลงกันไมได บางครั้งก็มีการนํามาปรึกษาหารือกันอีกครั้งในคณะกรรมการ
รวม  โดยบุคคลที่เขารวมปรึกษาหารือกับบุคคลที่เขารวมเจรจามักจะเปนบุคคลเดียวกัน    การ
รวมเจรจาตอรองกับการรวมปรึกษาหารือในญี่ปุน จึงมักแยกกันไมคอยออก 
 
    นอกจากองคกรรวมปรึกษาหารือแลว ในระดับสถานประกอบการก็จะมี “ระบบ
เสนอแนะ” และมีการจัดตั้ง “กิจกรรมกลุม”60 ตางๆขึ้นมา  ซึ่ง “กิจกรรมกลุม” ลูกจางจะมีสวน
รวมปรึกษาหารือและตัดสินใจโดยตรง ซึ่งสวนใหญสวนรวมนี้จะถูกจํากัดเพียงแคเกี่ยวของกับ
งานที่ตนมีหนาที่ตองทําอยูแลว  และเปนการเนนไปในเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการผลิต
ดานตางๆ  และมีว ัตถุประสงคเพื ่อเพิ ่มศักยภาพในดานการทํางานมากกวาการมีสวนรวม
ปรึกษาหารือในการจัดการสถานประกอบการดานตางๆ  เชน 
        1)  กิจกรรมกลุมคุณภาพ (QC circle หรือ Quality Control Circle)     
              เดิมกิจกรรมกลุมคุณภาพมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมคุณภาพของการผลิตสินคา
เทานั้น  การผลิตสินคาใหไดคุณภาพ จะตองเปนการรวมมือระหวางกันในทุกแผนกของบริษัท    
ปจจุบันนี ้กิจกรรมกลุ มคุณภาพใชในการเสริมการบริหารแบบมีสวนรวม และเพิ ่มพูนความ
จงรักภักดี  ความผูกพัน ขวัญและกําลังใจของพนักงาน  พนักงานทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน
และการฝกอบรม   กลุมคุณภาพมีสมาชิกแตละกลุมประมาณ 5-8 คน  ประชุมกันเดือนละ 2-3 
ครั้ง  สวนใหญในชวงเวลาทํางาน  บางครั้งอาจทํานอกเวลาทํางานหรือระหวางวันหยุด ซึ่งเปน
กิจกรรมที่ไมไดรับคาจาง และคาลวงเวลา 
          

                                                        
 60  จิรวรรณ ภักดิบุตร,นิตย สัมมาพันธ และ ธเนศ บดิศร.  (2534).  การสัมนา เร่ือง การบริหารงาน
แบบญี่ปุนในประเทศไทย.  หนา 2-13-2-16.  

DPU



 47 

         2)  กิจกรรมกลุม   5 ส   
               คือ  การปฏิบัติงานที่คํานึงถึง ความมีระเบียบ  ความเรียบรอย  ความบริสุทธิ์  
ความสะอาด  และความมีวินัย 
         3)  กิจกรรมกลุม  3 MU   
               คือ การปฏิบัติงานที่ใหหลีกเลี่ยงการผลิตสินคาที่มากเกินไป (Muri=Excess)  
การผลิตสินคาที่เสีย(Muda=Waste)  และความไมสม่ําเสมอ(Mura=Unevenness) 
         4)  กิจกรรมรณรงคเพื่อไมใหมีสินคาที่เสีย (Zero Defect Activities)  
               คือ กิจกรรมที่พนักงานของบริษัทพยายามแกไขปรับปรุง ไมใหมีสินคาที่เสีย
หรือบกพรองออกมา การรณรงคนี้กระทําเพื่อลดการสูญเสียและขอบกพรอง จนถึงขั้นไมใหมี
สินคาเสียเลย โดยพนักงานตองรูวาจุดบกพรองของการผลิตสินคาตัวนั้นอยูที่ใดบาง  และปองกัน
ไมใหเกิดความผิดพลาดไดอยางไร ซึ่งจะตองมีการควบคุมและแกไขในทุกขั้นตอนการออกแบบ
และการผลิตสินคา 
         5)  กิจกรรมควบคุมดวยตนเอง  (Jishu Kanri Activities)  คือ กิจกรรมที่พนักงาน
รวมกันเปนกลุมดวยความสมัครใจ  เพื่อชวยภารกิจหนาที่ในการบริหาร ซึ่งเปนความสัมพันธ
ระหวางฝายบริหารพนักงานและผูควบคมการปฏิบัติงาน 
               และยังมี “ระบบเสนอแนะ” (Suggestion System) คือการเปดโอกาสใหพนักงาน
มีสวนรวมในการบริหารงานของบริษัท  พนักงานเสนอความคิดเห็น หรือเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  โดยนําไปหยอนใสกลองรับความคิดเห็นที ่บริษัทจัดทําไวให เมื ่อ
ขอเสนอแนะของพนักงานคนใดไดรับการพิจารณาใหนําไปใชปฏิบัติงานได  พนักงานคนนั้นจะ
ไดรับรางวัล  ทําใหพนักงานมีโอกาสแสดงความสามารถของตนใหเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัท 
   
      3.1.4  หลักกฎหมายของประเทศเยอรมันนี61 
 รัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมันนี บัญญัติวาประเทศเยอรมันนีเปนสหพันธรัฐสังคม
นิยมประชาธิปไตยและรับรองสิทธิตางๆ อันเปนสิทธิพื้นฐานของมนุษย  รวมถึงสิทธิดานแรงงาน  
เสรีภาพในการสมาคมของทั้งลูกจางและนายจางและรับรองเสรีภาพในการกําหนดเงื่อนไขสภาพ
การจางงานกันโดยสัญญารวมเจรจาตอรอง    

                                                        
 61  www.ilo.org/ public/ english/ dialogue/ ifpdial/ II/ observatory/ profiles/ ger.htm  
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 เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของประเทศเยอรมันนี ระบบแรงงานสัมพันธในประเทศ 
เปนระบบในรูปแบบของ  “หุนสวนทางสังคม”  (Social Partnership Model)  หมายถึง เปนระบบ
ที่มีการรวมมือกัน และโนมเอียงไปสูการเห็นชอบแบบสมานฉันท  ฝายนายจางเปดโอกาสให
สหภาพแรงงานหรือลูกจางเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการ  เปนการนําแรงงานสัมพันธแบบ
ทวิภาคี คือ การรวมปรึกษาหารือมาเปนหลักพื้นฐาน อีกทั้งมีระบบขอเสนอแนะ (Suggestion 
system) คือ การมีคณะกรรมการลูกจาง (Works Councils) ซึ่งเปนตัวแทนลูกจางและนายจางทั้ง
สองฝ ายร วมก ันกําหนดเงื ่อนไขการจ างงานและสภาพการทํางานต างๆในบร ิษ ัท  (Co-
Determination)  และลูกจางมีสิทธิไดรับทราบขาวสารขอมูลของบริษัททั้งในดานบุคคล  ดาน
สังคม  และดานการเงินในระดับโรงงาน หรือ สถานประกอบกิจการ  แตในขณะเดียวกันระบบ
การแรงงานสัมพันธในประเทศเยอรมันนีก็ยังไมปฏิเสธระบบการเจรจาตอรองรวม (Collective 
Bargaining) ระหวางสหภาพแรงงาน กับฝายนายจาง  แตโดยการเจรจาตอรองรวมสวนใหญมักจะ
เกิดขึ้นในระดับอุตสาหกรรมของประเทศหรือระดับสาขาทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน62 
 หลักกฎหมายของประเทศเยอรมันนี   มีมาตรการที่สงเสริมการแรงงานสัมพันธแบบ
ทวิภาคีในเรื่องการปรึกษาหารือ   โดยรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศไดใหการ
รับรองสิทธิตางๆ อันเปนสิทธิพื้นฐานของมนุษยไวเปนหลักพื้นฐาน เชน รับรองสิทธิดานแรงงาน  
เสรีภาพในการสมาคมของทั้งลูกจางและนายจาง ไวดังกลาวขางตน 
 และยังมีมาตรการสงเสริมการปรึกษาหารือระหวางนายจางและลูกจางในระดับตางๆ 
ปรากฏอยูในกฎหมายอีก 2 ฉบับ คือ   
  1)  กฎหมายวาดวยธรรมนูญเกี่ยวกับการทํางาน  (The Woks Constitution Act  1972)     
                   2)  กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมตัดสินใจของลูกจาง (The Employee Co-
Determination Act 1976) 
       ใน “กฎหมายวาดวยธรรมนูญเกี่ยวกับการทํางาน” (The  Works  Constitution  Act 
1972)  มีมาตรการสงเสริมการรวมปรึกษาหารือ และการตัดสินใจรวมกันระหวางลูกจางและ
นายจางในสถานประกอบการ  โดยในสถานประกอบการของภาคเอกชนจะมีองคกรหลักตาม
กฎหมายวาดวยธรรมนูญเกี่ยวกับการทํางานอยู 2 องคกร คือ “นายจาง” ซึ่งเปนเจาของกิจการ  
และ “คณะกรรมการลูกจาง” ซึ่งเปนผูแทนของลูกจางในสถานประกอบการ  (ความหมายของ

                                                        
 62  ศูนยกฎหมายธุรกิจอินเตอรเนชั่นแนล และ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  (2548).  การ
พัฒนาแนวทางการแกไขปญหาความขัดแยงดานแรงงานที่มีประสิทธิภาพสาํหรับประเทศไทย .  หนา 96. 
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สถานประกอบการ   หมายถึง  หนวยขององคกรซึ ่งม ีผู ประกอบการและพนักงานรวมกัน
ดําเนินการเพื่อวัตถุประสงคเกี่ยวกับการทํางาน) 
 ตามกฎหมายวาดวยธรรมนูญเกี ่ยวกับการทํางาน รับรองสิทธิของคณะกรรมการ
ลูกจาง(Works Councils) ในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  สวนรวมในการทํางาน สิทธิในการ
ใหคําปรึกษาและการไดรับขาวสารในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการ  การบริหารงานบุคคลและการ
เศรษฐกิจ   และหนาที่ดูแล สงเสริมและจัดสถานที่ทํางาน  รับเรื่องราวรองทุกขจากลูกจาง อํานาจ
หนาที่ตามกฎหมายกอใหเกิดสิทธิที่จะกระทําการตางๆ ตอนายจาง หรือตอบรรดาลูกจางในนาม
ของตนเองในกรณีมีขอพิพาทเกิดขึ้นดวย และมีอํานาจฟองคดีตอศาลแรงงาน ในขณะเดียวกันก็
อาจตกเปนจําเลยได63       
      1)  การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจาง  (Works Councils)  ในสถานประกอบการ 

             กฎหมายกําหนดวา ในสถานประกอบการที่มีการจางลูกจาง  ตั้งแต 5 คน ขึ้นไป  
ลูกจางมีสิทธิจัดตั้ง คณะกรรมการลูกจาง (Works Council)ได   โดยใชวิธีการเลือกตั้งโดยตรงจาก
ลูกจางในสถานประกอบการเอง  สหภาพแรงงานไมมีสวนในการเลือกตั้ง     

             คาใชจายในการเลือกตั้ง นายจางจะเปนผูออก  
              ระยะเวลาในการดาํรงตําแหนงกรรมการลูกจาง มีวาระ 4 ป  นับแต วันไดรับ 

เลือกตั้ง (มาตรา 21) 
             คณะกรรมการลูกจาง มีสถานภาพเปน ผูแทนลูกจางในสถานประกอบการ ตาม
พระราชบัญญัติธรรมนูญเกี่ยวกับการทํางาน 

      2)  จํานวนคณะกรรมการลูกจาง64 
  การกําหนดจํานวนกรรมการจะมีจํานวนมากหรือนอยขึ้นอยู กับจํานวนของ
คนงานในสถานประกอบการ  ดังนี้ 
 
       จํานวนลูกจางตั้งแต     5 -    20 คน จะมีกรรมการลูกจาง 1  คน   
                      “                     21 -    50 คน “                   3     คน 
                      “                     51 -  150  คน                    “                   5      คน 
                      “                  151 -  300 คน                    “                   7      คน 

                                                        
 63  ไพศิษฐ พิพัฒนกุล.  (2526).  “การบริหารงานแบบเยอรมัน.”  การบริหารงานโดยใหพนักงานมี
สวนรวม. หนา 46.  
 64  ไพศิษฐ พิพัฒนกุล.  เลมเดิม.  หนา 47.  
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                      “                  301 -  600      คน                          “                9    คน  
                      “                  601  - 1000    คน                          “             11    คน 
                      “                 1001  - 2000    คน                          “             15    คน 
                      “                 2001 -  3000    คน                          “             19    คน 
                      “                 3001 -  4000    คน                          “             23    คน 
                      “                 4001 -  5000    คน                          “              27   คน 
                      “                 5001 -  7000    คน                          “              29   คน 
                      “                 7001 -  9000    คน                          “              31   คน 
              
             ถาในสถานประกอบการมีลูกจางตั้งแต 9,001 คนขึ้นไป  จะเพิ่มจํานวนกรรมการ
ทุก 2 คน ตอจํานวนลูกจาง 3,000 คน 
             นอกจากนี้ ยังไดกําหนดสัดสวนของคณะกรรมการลูกจางวาควรมาจากลูกจาง
ตามหนวยงานตางๆ ในสถานประกอบการอยางทั่วถึง รวมถึงลูกจางทั้งหญิงและชาย  และกรณีมี
ลูกจางที่เปนเด็ก ตองมีผูแทนของลูกจางเด็กเปนกรรมการในคณะกรรมการลูกจางรวมดวย และ
ใหมีการแยกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลูกจางเด็ก 

       3)  อํานาจหนาที่คณะกรรมการลูกจาง65 
             การดําเนินงานของคณะกรรมการลูกจาง จะกระทําในรูปมติของคณะกรรมการ 

ลูกจาง โดยมีประธานคณะกรรมการลูกจางเปนผูแทนคณะกรรมการลูกจางนํามติที่ประชุมไป
ปฏิบัติ 
            คณะกรรมการลูกจางมีอํานาจหนาที่ที่สําคัญ ดังนี้ 
            (1)  ทําขอตกลงในสถานประกอบการกับนายจางโดยทําเปนหนังสือในเรื ่อง
เกี่ยวกับการดําเนินงานทั้งหมด นอกจากในเรื่องคาจาง และเงื่อนไขในการจางหรือการทํางานที่ได
มีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางนายจางและสหภาพแรงงานกําหนดไว 
            (2)  ประชุมปรึกษาหารือกับนายจางและหาทางระงับขอพิพาทเรื่องราวปญหา
ตางๆภายในสถานประกอบการ 
            (3)  ดูแลวาลูกจางไดรับการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ บทบัญญัติวาดวยความ
ปลอดภัย ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง และขอตกลงในสถานประกอบการครบถวนหรือไม    

                                                        
 65 ไพศิษฐ พิพัฒนกุล.  เลมเดิม.  หนา 48-49. 
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            (4)  เสนอใหนายจางจัดมาตรการที่จําเปนเพื่อประโยชนของกิจการและลูกจางของ
สถานประกอบการ 
            (5)  จัดเตรียมการเลือกตั้งผูแทนลูกจางเด็กในสถานประกอบการ 
            (6)  สงเสริมการทํางานลูกจางผูพิการ  ลูกจางสูงอายุ  ลูกจางชาวตางประเทศใน
สถานประกอบการ 
            (7)  พิจารณาคํารองทุกขของลูกจางและหาทางตกลงกับนายจางในการระงับ
ปญหาตางๆเกี่ยวกับคํารองทุกขนั้น 
            (8)  รวมกับนายจางกําหนดสวัสดิการดานตางๆ ในกณีที่กฎหมายและขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางไมไดกําหนดไวเปนอยางอื่น   เชน   เรื่องเกี่ยวกับการเริ่มและการสิ้นสุดของ
เวลาทํางานและเวลาพัก   เวลาและสถานที่ในการจายคาจาง  กําหนดเวลาและแผนการหยุด
พักผอนประจําป  การจัดที่พักอาศัยใหลูกจาง  การกําหนดมาตรการเพื่อปองกันภยันตรายและการ
เจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน และมาตรการคุมครองสุขภาพอนามัยของลูกจาง เปนตน 
            (9)  คณะกรรมการลูกจ างม ีส ิทธ ิที ่จะร ับทราบและนายจ างมีหนาที ่แจ งให
คณะกรรมการลูกจางทราบในเรื่องที่เกี่ยวกับ แผนการขยายกิจการและสถานที่ทํางาน เชนการ
สราง ปรับปรุง ขยายสํานักงานหรือโรงงาน  การนําอุปกรณและเครื่องมือสมัยใหมมาใชในสถาน
ประกอบการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในการทํางาน 
            (10)  คณะกรรมการลูกจาง มีสวนรวมกับนายจางพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลตางๆ   เชน  รวมพิจารณาแนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ  โยกยาย  การจัดกลุมและ
การเลิกจาง  และถามีการบรรจุ  โยกยาย การจัดกลุม และการบอกเลิกจาง  นายจางจะตองชี้แจง
เหตุผลใหคณะกรรมการลูกจางไดรับทราบกอน  ถานายจางกระทําไปโดยคณะกรรมการลูกจาง
ไมเห็นชอบดวย การกระทํานั ้นยังไมมีผลจนกวาจะตกลงกันไดหรือไดรับการวินิจฉัยจาก
คณะกรรมการประนอมขอพิพาท   นอกจากนี้คณะกรรมการลูกจางยังมีอํานาจรวมวางแผน
กําลังคน   และสงเสริมใหลูกจางพัฒนาฝมือและสงเสริมวิชาชีพดวย 
           (11)  อํานาจพิจารณาปญหาทางเศรษฐกิจ    สถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 
100 คนขึ้นไป จะตองจัดใหมีคณะกรรมการเศรษฐกิจ  เพื่อใหคําปรึกษาหารือกับนายจางและ
คณะกรรมการลูกจางในเรื่องทางเศรษฐกิจ  เชน  การผลิตและการลงทุน   สถานะทางการเงินและ
เศรษฐกิจของสถานประกอบการ   การยายสถานประกอบการ  การเปลี่ยนแปลงองคกรหรือ
วัตถุประสงคของสถานประกอบการ เปนตน 

       4)  เร่ืองที่คณะกรรมการลูกจางเขาไปมีสวนรวมปรึกษาหารือในสถานประกอบการ 

DPU



 52 

             มีเนื ้อหาที ่กว างขวาง  ครอบคลุมเกี ่ยวกับการบริหารดําเนินการของสถาน
ประกอบการทุกเรื ่องที่จะมีผลกระทบตอลูกจางโดยตรงและโดยออม  เชน  ขอบังคับในการ
ทํางาน วันและเวลาทํางาน รวมถึงการทํางานลวงเวลา และวันหยุดพักผอน วิธีการจายคาจาง 
ขอแนะนําและการใชเครื่องมือเทคนิคในการตรวจสอบความประพฤติและการปฏิบัติงานของ
ลูกจาง   การปองกันอุบัติเหตุและสุขภาพ  การจัดที่พักอาศัย   ผลประโยชนสวัสดิการตางๆ  และ
รวมถึงเรื่องสถานภาพทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการ ยกเวนไมรวมเรื่องที่อยูในขอบขาย
อํานาจของการรวมเจรจาตอรองตามที่มีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไว เชน   เรื่องการกําหนด
คาจาง จะไมนํามาตัดสินใจรวมกันในระดับสถานประกอบการ (มาตรา 77 วรรค 3)   

       5)  การระงับขอพิพาทระหวางคณะกรรมการลูกจางกับนายจาง 
             เนื่องจากคณะกรรมการลูกจางมีอํานาจเขารวมดําเนินการกับนายจางในกิจการ
ตางๆของสถานประกอบการ  และมีอํานาจทําขอตกลงเปนหนังสือในสถานประกอบการกับ
นายจางได    ดังนั้น กรณีที่นายจางและคณะกรรมการลูกจางมีปญหาที่ไมอาจหาขอยุติรวมกัน
หรือตัดสินใจรวมกันไดเกิดขึ้น   คณะกรรมการลูกจางไมมีอํานาจเรียกรองใหลูกจางนัดหยุดงาน   
เพราะ คณะกรรมการลูกจางและนายจางจะตองรวมมือกันแบบลักษณะมีความเชื่อถือศรัทธา
รวมกัน (มาตรา 74 ) และรวมมือกัน  จึงไมสามารถนําการกระทําที่ใชในระดับอุตสาหกรรมมาใช
แกไขขอขัดแยงได  เชน  หามไมใหมีการนัดหยุดงานหรือปดงาน  แตทั ้งสองฝายจะตองใช
กระบวนการที่กฎหมายระบุไวตามขั้นตอน  คือ ตองจัดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการประนอมขอ
พิพาทขึ้นและนําขอพิพาทเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการดังกลาวใหเปนผูพิจารณาวินิจฉัย  
            คณะกรรมการประนอมขอพิพาทประกอบดวยผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝาย
ลูกจางมีจํานวนเทากัน   โดยมีคนกลางซึ่งทั้งสองฝายเห็นชอบพรอมกันใหเปนประธาน   ถาไม
อาจตั้งคนกลางได อาจขอใหศาลแรงงานเปนผูแตงตั้งให   ในกรณีถาคณะกรรมการประนอมขอ
พิพาทใชดุลพินิจโดยไมเปนธรรม คูกรณีอาจรองขอตอศาลแรงงานใหวินิฉัยก็ได  
       6)  สถานะของคณะกรรมการลูกจาง 
             ตามกฎหมายธรรมนูญเกี่ยวกับการทํางาน กําหนดใหคณะกรรมการลูกจางเปน
ผูแทนลูกจางในสถานประกอบการ  มีสิทธิที่จะกระทําการตางๆตอนายจางหรือตอบรรดาลูกจาง
ในนามของตนเอง   ในกรณีที่มีขอพิพาทเกิดขึ้นคณะกรรมการลูกจางมีอํานาจฟองคดีตอศาล
แรงงาน และอาจตกเปนจําเลยได    

       7)  บทบาทสําคัญ 
             หนาที่ที่สําคัญของคณะกรรมการลูกจางและนายจาง คือ การตรวจตราดูแลลูกจาง
ในสถานประกอบการทุกคนใหไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน  สิ่งเหลานี้รวมถึงขอหามตางๆที่
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เปนการเลือกปฏิบัติตอกรรมการลูกจางดวย ซึ่งมีบทคุมครองปองกันตอการเลิกจางกรรมการ
ลูกจางดวย 
 ตาม “กฎหมายวาดวยการมีสวนรวมตัดสินใจของลูกจาง” (The Employee Co-
Determination Act 1976)  เปนมาตรการสงเสริมการแรงงานสัมพันธระบบทวิภาคีในการรวม
ปรึกษาหารือและรวมตัดสินใจในระดับนโยบายขององคกรธุรกิจ  โดยกฎหมายฉบับนี้บัญญัติให
องคกรภาคเอกชนจัดใหมี “คณะกรรมการกํากับดูแลบริษัท” (Supervisory Board) ขึ้น ซึ่ง
คณะกรรมการกํากับดูแลบริษัทนี้ มีอํานาจสูงสุดในองคกรธุรกิจนั้นเหนือคณะกรรมการของ
บริษัท ซ่ึงกฎหมายใหสิทธิลูกจางสงผูแทนฝายลูกจางเขามาเปนคณะกรรมการรวมกับฝายนายจาง 
ในคณะกรรมการกํากับดูแลบริษัทนี้ 
 1)  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลบริษัท 
              คณะกรรมการกํากับดูแลบริษัท เปนองคกรสูงสุดของบริษัทมีอํานาจกําหนดวาง
นโยบายและทิศทางการบริหารงานของบริษัท  คอยควบคุมการดําเนินงานและการบริหารงาน
เพื่อใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไวตลอดจนลงมติยุบเลิกบริษัทหรือการควบบริษัท    
ทั้งยังมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหารบริษัทและผูจัดการฝายลูกจางดวย 
 2)  องคกรหรือกิจการที่ตองจัดใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลบริษัท 
             ไดแก  บริษัทจํากัด   บริษัทมหาชนจํากัด   หางหุนสวนจํากัดที่มีการซื้อขายหุน   
หรือ องคกรที่มีลูกจางเกิน 2000 คน ขึ้นไป 
       3)  องคประกอบและจํานวนกรรมการ66 
             องคประกอบของคณะกรรมการกํากับดูแลบริษัท จะประกอบดวยกรรมการที่มา
จากผูแทนฝายลูกจางและกรรมการจากฝายนายจาง(ผูถือหุน) ประกอบเปนคณะกรรมการรวมกัน 
             สวนจํานวนของคณะกรรมการฯ ขึ้นอยูกับจํานวนของลูกจางในองคกรนั้น  เชน 
             บริษัทที่มีลูกจางไมเกิน 10,000 คน จะประกอบดวยกรรมการจํานวน 12 คน  เปน
กรรมการฝายผูถือหุน 6 คน และจากฝายลูกจาง  6 คน        
             บริษัทที่มีลูกจางตั้งแต 10,000 คน แตไมเกิน 20,000 คน  จะประกอบดวย
กรรมการจํานวน 16 คน  เปนกรรมการฝายผูถือหุน 8 คน และจากฝายลูกจาง 8 คน 
             บริษัทที่มีลูกจางตั้งแต 20,000 คน ขึ้นไป  จะประกอบดวยกรรมการจํานวน 20 
คน เปนกรรมการฝายผูถือหุน 10 คน  และจากฝายลูกจาง 10 คน 

                                                        
 66  ไพศิษฐ พิพัฒนกุล.  เลมเดิม.  หนา 44.  
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             และ กรรมการในสวนของลูกจางนั้นจะตองมาจากลูกจางในกิจการนั้นและจาก
สหภาพแรงงานประกอบกัน    เชน ถามีกรรมการลูกจาง 6 คน  กรรมการ 4 คน ตองเปนลูกจางใน
กิจการนั้น  และอีก 2 คนเปนผูแทนจากสหภาพแรงงาน 
       4)  การเลือกตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลบริษัท 
             กรรมการจากฝายผูถือหุน  ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้ง 
             กรรมการจากฝายลูกจางนั้น  จะมีการแบงสัดสวนวาใหมีผูแทนมาจากคนงาน 
จากพนักงาน และจากพนักงานผูมีอาวุโส ตามสัดสวนที่ตกลงกัน  ในกิจการที่มีลูกจางไมถึง 
8,000 คน  ใหมีการเลือกตั้งโดยตรง   เวนแต ลูกจางเกินกวากึ่งหนึ่งกําหนดใหมีการเลือกตั้งผูแทน
เพื่อเลือกตั้งแทนอีกตอหนึ่ง  กิจการที่มีลูกจางตั้งแต 8,000 คน  ใหมีการเลือกตั้งผูแทนขึ้นเพื่อทํา
การเลือกตั้งแทน เวนแตลูกจางเกินกวากึ่งหนึ่งมีมติใหเลือกตั้งตรง 

    
      3.1.5  หลักกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม  ถือหลักเสรีภาพในการทํา
สัญญา   กฎหมายแรงงานสัมพันธจึงรับรองในเรื่อง ระบบรวมเจรจาตอรอง กําหนดเงื่อนไขสภาพ
การจางงานเพื่อทําสัญญารวมเจรจาตอรอง  
 กฎหมายแรงงานสัมพันธของสหพันธรัฐ ไมมีบทบัญญัติรับรองสิทธิของลูกจางใน
การมีสวนรวมตัดสินใจ  ปรึกษาหารือ หรือออกความเห็นรวมกันกับนายจาง  เกี ่ยวกับการ
บริหารงานภายในสถานประกอบการแตอยางใด   ลูกจางจึงไมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะเขาไปยุง
เกี่ยวกับการบริหารงานของนายจาง   ยกเวนเฉพาะเรื่อง การยื่นขอเรียกรองเพื่อรวมเจรจาตอรอง  
(Collective bargaining)  ระหวางสหภาพแรงงานกับนายจาง ที่กฎหมายไดรับรองสิทธิไวอยาง
ชัดเจน   ดังเชนที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ  “The National Labor Relations Act” ซ่ึงเปนกฎหมาย
แรงงานสัมพันธของสหพันธรัฐ  กําหนดรับรองสิทธิในการทําขอตกลงของภาคเอกชน   รัฐตางๆ
จะออกขอกําหนดใดๆในเนื้อหาเรื่องนี้เปนอยางอื่นไมได67       
 โดยกฎหมาย “The National Labor Relations Act”  กําหนดหนาที่ทั้งของฝายสหภาพ
แรงงานซึ่งเปนตัวแทนคนงานกับนายจาง ที่จะมาเจรจาตอรองกันในเรื่อง คาจาง ชั่วโมงการ
ทํางาน และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจางงานอื่นๆ  แตไมไดเปนการบังคับใหทั้งสองฝายจะตองยอมรับ
ในขอเสนอของอีกฝายหนึ่ง    และกฎหมายแรงงานสัมพันธแหงชาติดังกลาวยังกําหนดใหลูกจาง

                                                        
 67  Clyde W. Summers.  (1992).  “Worker Participation in the United States”.  International 
Symposium on the Collective Bargaining & Workers’ Participation.  P.210.  
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มีสิทธิในการจัดตั้ง เขารวม  และชวยเหลือองคกรแรงงานตางๆ    มีสิทธิเขาทํากิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อชวยเหลือและคุมกันระหวางกัน  มีสิทธิเลือกสหภาพแรงงานมาเปนผูแทนในการทําขอตกลง
รวมกัน  เมื่อลูกจางสวนใหญเลือกสหภาพแรงงานใดแลว  สหภาพแรงงานนั้นจะเปนผูแทนใน
การเจรจาตอรองโดยเฉพาะแทนลูกจางทั้งหมดในหนวยงานนั้น 
 สหภาพแรงงานจึงมีบทบาทสําคัญในการผลักดันและเจรจาตอรองเพื่อประโยชนของ
คนงาน  นายจางสวนใหญจึงมักมีทัศนคติเปนฝายตรงขามกับสหภาพแรงงาน  การดําเนินการของ
สหภาพแรงงานไมคอยไดรับการสนับสนุนทางการเมือง  รัฐบาลมักเขาแทรกแซง และเนื่องจาก
ในสหรัฐฯ มีแรงงานชาวตางชาติจํานวนมาก ทําใหสหภาพแรงงานไมไดรับการสนับสนุน ให
ลูกจางเขามีสวนรวมในการจัดการเหมือนเชนบางประเทศในยุโรป68   
 ในสหรัฐอเมริกาไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาคนงาน (Works councils)  หรือ 
ใหสิทธิลูกจางเขาไปเปนกรรมการในการบริหารกิจการงานของสถานประกอบการแตอยางใด    
การมีสิทธิมีเสียงของบรรดาลูกจางคนงานในกิจการของสถานประกอบการ จะทําไดเพียงแคผาน
ทางสหภาพแรงงาน ซึ่งทําหนาที่เปนตัวแทนของบรรดาคนงานในการยื่นขอเรียกรอง และรวม
เจรจาตอรองกับนายจางตามกฎหมายดังกลาว   การยื่นขอเรียกรองและเจรจาตอรองระหวาง
สหภาพแรงงานกับนายจาง  สวนใหญก็มักจะกระทํากันเองในแตละสถานประกอบการ ไมได
ตอรองกันในระดับกลุมอุตสาหกรรมหรือองคการระดับใหญ   ถาตอรองกันจนตกลงได  ก็จะ
จัดทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษร ระบุระยะเวลาบังคับใชไว   ซึ่งขอตกลงนี้ถือเปนกฎเกณฑ
อยางหนึ่งในการทํางานรวมกันในชวงเวลาที่ระบุไวในสัญญา   ถาปรากฏขอโตแยงหรือปญหา
พิพาทกันตามสัญญารวมเจรจาตอรองเกิดขึ้นก็จะนําปญหาเขาสูกระบวนการรองทุกข (Grievance 
Process)  และถ าย ังไม สามารถจะย ุต ิป ญหาได อ ีก  ก ็จะม ีกระบวนการต ัดส ินโดยว ิธ ีการ
อนุญาโตตุลาการเขาชี้ขาด  แตโดยสวนมาก สหภาพแรงงานและนายจางมักจะใชวิธีการปดงาน
หรือนัดหยุดงานมากกวา เพื่อบังคับใหอีกฝายตองยอมตามขอเรียกรองของตน 
 สหภาพแรงงานในสหรัฐอเมริกา ไมไดรับการยอมรับในฐานะเปนหุนสวนทางสังคม 
(Social partners) ที่เทาเทียมกันเหมือนอยางที่เปนในบางประเทศในยุโรป  ตอมาในชวงป 1970  
เนื่องจากเกิดปญหาสภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาเริ่มถดถอย  เพราะตองเผชิญกับการแขงขัน
อยางสูงจากตางประเทศ  บรรดาสถานประกอบการหลายแหงลมละลายและปดตัวลง  จึงเกิด
แนวคิดตองการยกหรือเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตใหดีขึ้น   ฝายบริหารและบรรดานายจางจึง

                                                        
 68  ศูนยกฎหมายธุรกิจอินเตอรเนชั่นแนล และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  เลมเดิม.  หนา 
100.  
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เร่ิมมีการหันมาปรับปรุงและใหความสําคัญตอฝายทรัพยากรบุคคลในสถานประกอบการ  เพื่อจูง
ใจและพัฒนาสัมพันธภาพระหวางพนักงาน  จึงเริ่มมีการเรียกรองตอสูเพิ่มขอบเขตการมีสวนรวม
ของลูกจางคนงาน69     
 ซึ่งแมกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเองจะไมไดใหสิทธิการมีสวนรวมของคนงานไวใน
การปรึกษาหารือกับนายจาง   แตปจจุบันในหลายสถานประกอบการ มีการพัฒนาการมีสวนรวม
ของลูกจางไว 3 รูปแบบ  ไดแก 
       1)  การมีสวนรวมโดยตรงของพนักงาน (Direct Shop-Floor Participation) 
            โปรแกรมการมีสวนรวมโดยตรงที่เปนรูปแบบที่นิยมของพนักงาน  เชน  Job 
redesign, Quality circles and employee involvement programs, Labour-Management 
participation team  เปนตน  ซ่ึงเปนกลุมที่มีวัตถุประสงคเพิ่มความทาทายความรูสึกในการทํางาน  
ความรับผิดชอบ  และการตัดสินใจโดยตนเอง  ปลดปลอยความสามารถและพลังในตัวเอง  อีกทั้ง
ขณะเดียวกันฝายนายจางก็มีวัตถุประสงคตองการปรับปรุงคุณภาพของสินคาและยกประสิทธิภาพ
การผลิต 
            การมีสวนรวมในรูปแบบนี้สวนใหญจะนําไปใชในภาคสวนอุตสาหกรรมที่ไมมี
สหภาพแรงงาน  แตตอมาสหภาพแรงงาน ก็ยอมรับนํามาใช 
       2)  การมีสวนรวมโดยทางออมผานทางผูแทน (Indirect Participation through 
Representatives) 
             ในยุคกอนๆ ทั้งฝายนายจางและลูกจางสวนใหญเห็นวา การรวมเจรจาตอรอง คือ 
รูปแบบเดียวของการมีสวนรวมทางออมของลูกจางที่ถูกตองตามกฎหมาย  แตทุกวันนี้มีผูแทนจาก
สหภาพแรงงานเขาไปเปนกรรมการบริหารในหลายๆ บริษัทที่สําคัญ  และมีการจัดตั้ง  
“คณะกรรมการรวมระหวางฝายบริหารและสหภาพแรงงาน”  (Joint union - management  
committeees) มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อดาํเนินการเกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่สําคัญรวมกัน 
  Joint union - management committees  เปนคณะกรรมการผูแทน ซึ่งทํางาน
เกี ่ยวของก ับประเด ็นตางๆที ่มากกว าเรื ่องการทํางานเพ ียงอย างเด ียว  ซึ ่งแยกออกมาจาก 
คณะกรรมการระดับ shop floor ,  QC - EI committees 
  Joint union - management committees  จะทํางานเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ความ
ปลอดภัย  การฝกอบรม และ เกี่ยวกับเรื่องที่ถูกพิจารณาวาอยูนอกเหนือขอบเขตความสัมพันธของ
การรวมเจรจาตอรอง        
                                                        
 69  http ://repositories.cdlib.org/iir/iirwps/iirwps-002-87/ 
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  คณะกรรมการรวมระหวางฝายบริหารและสหภาพแรงงานนี้  จะเขามาแกปญหา
ในเชิงความรวมมือกันตางๆ  ที่ไมใชวิธีการแบบเปนปรปกษกัน  คณะกรรมการรวมฯในรูปแบบ
นี้ปจจุบันมีการจัดตั้งแพรหลายมากทั้งในระดับบริษัทและโรงงาน และไดรับมอบหมายหนาที่
เกี่ยวของในเรื่องสําคัญตางๆ มากขึ้น  เชน บางคณะกรรมการฯก็เขาไปเกี่ยวของกับประเด็นที่จะมี
ผลกระทบตอสวัสดิการของลูกจาง   บางคณะกรรมการฯ คอยสอดสองดูแลและจัดหาเตรียมการ
พัฒนาระบบ QC และ Job redesign  ในระดับ Shop level   บางคณะกรรมการฯ ก็ดูแลเร่ืองการลด
คาใชจายและพลังงาน  ปรับปรุงประสิทธิผลและคุณภาพการผลิต  และคอยจัดเตรียม teamwork   
หรือดูแลเปลี่ยนอุปกรณการผลิต   หรือจัดเตรียมเวทีอยางไมเปนทางการสําหรับแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร และถกเถียงเรื่องการลงทุนและประเด็นอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอการจางงาน หรือ 
ผลประโยชนสวัสดิการของคนงาน   และคณะกรรมการรวมฯนี้ ยังคอยจัดหาเงินกองทุนในการ
จัดหาฝกอบรมและรูปแบบใหมในการจางงาน สําหรับลูกจางที ่ถูกเลิกจาง เนื ่องมาจากการ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลยี หรือ การ outsourcing 
        3)  การใหลูกจางซื้อหุนกิจการ (Stock Ownership)   
             การที่ใหลูกจางเปนเจาของหุนมักไมไดมีผลตอประสิทธิภาพการผลิต หรือไมได
เปนการปรับปรุงการแรงงานสัมพันธโดยตรงแตอยางใด อีกทั้งก็เปนกรณีนอยมากที่ลูกจางเขาซื้อ
หุนกิจการแลวจะนําไปสูอํานาจการควบคุมการบริหารงานของสถานประกอบการ  สวนใหญมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทํางานมากกวา 
 
      3.1.6  หลักกฎหมายของประเทศเกาหลีใต70  
 ตามรัฐธรรมนูญของประเทศเกาหลีใตกําหนดวา ประเทศเกาหลีใตเปนประเทศที่
ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนผูนําของประเทศ    
 และรัฐธรรมนูญไดรับรองคุ มครองสิทธิขั ้นพื ้นฐานของประชาชนพลเมืองของ
ประเทศ สวนสิทธิของคนตางชาติใหไดรับประกันตามกฎหมายระหวางประเทศ และสนธิสัญญา   
สวนสิทธิในดานแรงงาน  ไดแก สิทธิในการรวมกันแสดงออก  สิทธิในการรวมกาํลัง และสิทธิใน
การเจรจาตอรองรวมกันของฝายแรงงาน รัฐธรรมนูญก็บัญญัติรับรองไวดวย 
 เดิมระบบแรงงานสัมพันธของประเทศเกาหลีใต   มีการแกไขปญหาขอพิพาทแรงงาน  
และ  ปกปองรักษาผลประโยชนดานแรงงานของทั้งฝายนายจางและฝายลูกจาง โดยมีองคกรของ
ลูกจาง คือ  สหภาพแรงงานใชวิธีการยื่นขอเรียกรองเพื่อทําการรวมเจรจาตอรองตอนายจาง เพียง

                                                        
 70  www.ilo.org/ public/ English/ dialogue/ ifpdial/ II/ observatory/ profiles/ kor. htm  
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รูปแบบเดียว ซ่ึงโครงสรางการเจรจาตอรองจะเปนแบบกระจายอํานาจ โดยมีศูนยกลางระดับชาติ  
2  แหง  คือ สหพันธสหภาพแรงงานเกาหลี (The Federation of Korean Trade Unions)  กับ    
สมาพันธสหภาพแรงงานแหงประเทศเกาหลี (The Korean Confederation of Trade Unions)     
เปนผูใหแนวทางแกสหภาพแรงงานในการเจรจาตอรองกับบริษัท   สวนฝายนายจางก็จะมี 
สหพันธนายจางแหงประเทศเกาหลี (The Korean Employers Federation) เปนผูใหแนวทางการ
เจรจาตอรองของตนตอบริษัท71  
 แตตอมาประเทศเกาหลีใตไดมีแนวคิดที่จะปรับปรุง เพิ่มมาตรการแรงงานสัมพันธ
รูปแบบใหม  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ยุติและปองกันขอ
พิพาทแรงงาน ซึ่งวิธีการใหมในการแรงงานสัมพันธ คือการรวมมือกันระหวางฝายแรงงานและ
ฝายบริหารมากขึ้นโดยใชวิธีการตางๆ  ดังตอไปนี้ 72   
      1)  การสื่อสารแบบสองทาง  (Two - Way Communication) 
      2)  การเกี่ยวของและการมีสวนรวมของลูกจาง (Employee Involvement and 
Participation) 
 
 จากแนวคิดดังกลาวจึงไดมีการออกกฎหมายเพื่อสงเสริมแรงงานสัมพันธแบบใหม
เพิ่มขึ้นเมื่อป ค.ศ.1980  จัดตั้งสภาที่ปรึกษาระหวางฝายจัดการและฝายแรงงานขึ้นในสถาน
ประกอบการ   และต อมาในป  1997ได แก ไขกฎหมายฉบ ับด ังกล าว  และเปลี ่ยนชื ่อ เป น 
พระราชบัญญัติสนับสนุนการมีสวนรวมและการรวมมือ (Act Concerning the Promotion of 
Worker Participation and Cooperation 1997) 
 
 พระราชบัญญัติสนับสนุนการมีสวนรวมและการรวมมือ 1997   
 1)  วัตถุประสงคในการตรากฎหมาย 
       เพื่อรักษาความสงบในอุตสาหกรรมและเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยการ
สงเสริมผลประโยชนรวมกันของฝายแรงงานและฝายบริหาร โดยวิธีการมีสวนรวมและโดยความ
รวมมือกัน   กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหทั้งฝายบริหารและฝายลูกจางจะตองปรึกษาหารือรวมกัน 
โดยวิธีการที่สุจริตและดวยความเชื่อถือศรัทธารวมกัน 
 

                                                        
 

71
  ศูนยกฎหมายธุรกิจอินเตอรเนชั่นแนล และกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  เลมเดิม.  หนา 95.  

 72  บริษัท ฟนิกซ คอนซัลต้ิง กรุป จํากัด และ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  เลมเดิม.  หนา 141.  
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 2)  กฎหมายไดรับรองใหมีการจัดตั้งองคกรที่มีช่ือวา “สภาฝายแรงงานและฝาย
จัดการ” (Labor - Management Council) ขึ้นในระดับสถานประกอบการ โดยไดกําหนด
วัตถุประสงคของการมีสภาดังกลาววา เปนองคกรเพื่อการปรึกษาหารือรวมกัน  กอตั้งขึ้นเพื่อ
ปรับปรุงสวัสดิการของลูกจางและรักษาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมที่ดีโดยวิธีการมีสวนรวมและ
รวมมือกันระหวางฝายแรงงานและฝายจัดการ   ซ่ึงแมจะมีการจัดตั้งองคกรดังกลาวขึ้นในระบบ
แรงงานสัมพันธ ในระดับสถานประกอบการ  แตการรวมเจรจาตอรองของสหภาพแรงงานและ
กิจกรรมของสหภาพแรงงาน กฎหมายก็รับรองวาจะไมถูกจํากัดโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 3)  กิจการที่มีสิทธิจัดตั้งสภาฝายแรงงานและฝายจัดการ  ไดแก แตละองคกรธุรกิจ 
หรือแตละสถานประกอบการซึ่งไดรับมอบสิทธิใหตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับสภาพการทํางาน   
โดยสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแตสามสิบคนขึ้นไปควรจัดตั้งสภาฝายแรงงานและฝายจัดการ
ขึ้น   และถาองคกรธุรกิจใด มีสถานที่ตั้งสถานประกอบการแยกออกจากกันหลายแหง  สามารถ
จัดตั้งสภาฝายแรงงานและฝายจัดการในแตละแหงของสถานประกอบการได  กฎหมายยังให
อํานาจประธานาธ ิบดีสามารถออกพระราชกฤษฎีกาประกาศยกเว นว าก ิจการหรือสถาน
ประกอบการใดที่ไมตองอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ก็ได     
 4)  องคประกอบและที ่มาของสมาชิกสภาฝายแรงงานและฝายจัดการ  กฎหมาย
กําหนดไวดังนี้ 
             (1)  สภาฝายแรงงานและฝายจัดการ จะประกอบดวยสมาชิกจากผูแทนฝายบริหาร 
และผูแทนฝายลูกจาง มีจํานวนฝายละเทาๆ กันจํานวนไมนอยกวา 3 คน และจํานวนไมมากกวา  
10 คน 
             (2)  ผูแทนจากฝายลูกจาง  จะถูกเลือกตั้งโดยตรงจากลูกจางในสถานประกอบการ  
แตถาในสถานประกอบการนั้น ลูกจางสวนใหญเปนสมาชิกสหภาพแรงงานใด ก็ใหสหภาพ
แรงงานนั้น สงผูแทนเขารวมเปนสมาชิกของสภาฯ 
             (3)  ผูแทนจากฝายนายจาง  มาจากผูมีอํานาจกระทําแทนองคกรธุรกิจของสถาน
ประกอบการนั้น  หรือเปนบุคคลที่ถูกแตงตั้งโดยผูแทนของสถานประกอบการดังกลาว 
             (4)  กฎหมายกําหนดใหมีการเลือกประธานสภาฝายแรงงานและฝายจัดการ โดย
การออกเสียงลงคะแนนจากสมาชิกสภาฯ  โดยใหมีประธานฝายลูกจางและประธานฝายนายจาง 
ทั ้งสองฝายมาเปนประธานรวมกัน  ประธานสภาฯนี ้ใหเปนผู แทนในนามของสภาฯ  และ
ดําเนินการในนามของสภาฯ 
             (5)  สมาชิกสภาฯ มีวาระการดํารงตําแหนง  3  ป  และอาจไดรับเลือกตั้งเขามา
ใหมไดเมื่อครบวาระ 
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             (6)  สมาชิกสภาฯ จะไมมีสิทธิไดรับเงินคาตอบแทนในการทํางานจากสภาฯ 
      5)  แมองคประกอบของสภาฯ มีที่มาจากผูแทนจากทั้งฝายนายจางและลูกจางรวมกัน   
กฎหมายก็ยังกําหนดคุมครองผูแทนจากฝายลูกจางไวดวยโดยหามนายจางกระทําการตอผูแทน
ฝายลูกจางใหเสียเปรียบ หรือเสียผลประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาฯ และกําหนดให
ระยะเวลาที่กรรมการลูกจางเขารวมประชุมสภาฯ  ใหถือเปนชั่วโมงที่ทํางานใหกับนายจาง 
 6)  กฎหมายกําหนดหนาที่ของนายจางที่มีตอผูแทนจากฝายลูกจางไว ดังนี้ 
                      (1)  นายจางจะตองไมขัดขวางการเลือกตั้งผูแทนฝายลูกจาง 
                      (2)  นายจางมีหนาที่ตองอํานวยความสะดวกในการใชสถานที่สําหรับทํากิจกรรม
ของผูแทนฝายลูกจาง 
           (3)  ถานายจางกระทําการฝาฝนโดยกระทําการใหลูกจางเสียผลประโยชนในการ
ปฏิบัติหนาที่สมาชิกสภาฯ  หรือ  ขัดขวางการเลือกตั้งผูแทนฝายลูกจาง  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
แรงงานมีอํานาจสั่งใหนายจางดําเนินการใหถูกตอง 
      7)  การประชุมและองคคณะประชุมของสภาฝายแรงงานและฝายจัดการ  มีดังนี้ 
           (1)  กฎหมายกําหนดใหมีการประชุมสภาฯ ทุกๆ สามเดือนตอหนึ่งครั้ง   แตถามี
กรณีพิเศษ สภาฯ ก็อาจจัดประชุมไดถาจําเปน 
           (2)  การเรียกประชุม  ใหประธานเปนผูเรียกประชุมแตถาผูแทนฝายแรงงานหรือ
ผูแทนฝายบริหารรองขอใหมีการเรียกประชุมขึ้น  โดยระบุเรื ่องที่จะเรียกประชุมเปนหนังสือ  
ประธานจะตองดําเนินการเรียกประชุมสภาฯ 
           (3)  ประธานสภาฯ  มีหนาที ่แจงสมาชิกสภาฯ  ถึงวันที ่ประชุม   เวลาประชุม  
สถานที่ประชุม  วาระที่ประชุม   โดยแจงภายในเจ็ดวันกอนการประชุม 
           (4)  องคคณะที่ประชุมจะตองประกอบดวยผูแทนจากฝายลูกจาง และผูแทนจาก
ฝายบริหารเปนสวนใหญ  และการลงมติจะตองมีคะแนนเสียงมากกวาสองในสามของสมาชิกสภา
ฯที่ประชุมอยูในขณะนั้น 
           (5) การประชุมของสภาฯ  กฎหมายกําหนดใหกระทําโดยเปดเผยตอสาธารณะ  
ยกเวนกรณีมีการลงมติของสภาฯ  และ สมาชิกสภาฯ มีหนาที่รักษาความลับที่ไดรับรูและรับทราบ
จากสภาฯ 
           (6)  สภาฯ จะตองจัดทําและเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับ 
        ก.  วันที่  เวลา  และสถานที่ประชุม 
        ข.  รายช่ือผูเขาประชุม 
        ค.  เรื่องที่เขาประชุม  และที่ไดลงมติในการประชุมแตละครั้ง 
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        ง.  เรื่องอื่นๆ ที่ไดถกเถียงกันในที่ประชุม 
 8)  สภาฯ อาจออกกฎเกณฑในการปฏิบัติหนาที่ของสภาฯ  และเสนอตอกระทรวง
แรงงานภายในสิบหาวันนับจากวันที่จัดตั้งสภาฯ  และการแกไขกฎเกณฑดังกลาวในภายหลังให
ยื่นตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานดวย 
 9)  สภาฝายแรงงานและฝายจัดการของประเทศเกาหลีใต  มีอํานาจเกี่ยวของกับเรื่อง
การจัดการตางๆภายในสถานประกอบการอยางกวางขวาง     
      ขอบเขตเรื ่องที ่สภาฝายแรงงานและฝายบริหารมีอํานาจประชุมปรึกษาหารือ
รวมกัน มีดังตอไปนี้ 
             (1)  การปรับปรุงผลผลิต และสวนแบงที่ไดรับ 
             (2)  การรับสมัครคัดเลือกพนักงาน ตําแหนงหนาที่งาน การศึกษาและฝกอบรม
พนักงาน 
             (3)  การปองกันขอพิพาททางอุตสาหกรรม 
             (4)  การรับขอรองทุกขของคนงาน 
             (5)  การปรับปรุงดานความปลอดภัย และมาตรฐานสุขภาพดานอาชีพและเงื่อนไข
การทํางาน  และการสนับสนุนดานสุขภาพของคนงาน 
             (6)  การปรับปรุงดานการบริหารจัดการบุคลากรขององคกร 
             (7)  กฎเกณฑทั ่วไปของการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการวาจาง  เชน  การโยกยาย   
การฝกอบรม   การเลิกจางดวยเหตุจากการบริหารหรือเทคโนโลยี 
             (8)  การจัดชั่วโมงการทํางาน และเวลาพัก 
             (9)  การปรับปรุงระบบหรือโครงสราง โดยการจายเงินคาชดเชย 
             (10) การแนะนําเทคโนโลยี และเครื่องจักรใหม  หรือ การปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน 
             (11)  การตั้ง หรือแกไขกฎเกณฑเกี่ยวกับการทํางาน 
             (12)  แผนงานใหลูกจางถือครองหุนของธุรกิจ และการชวยเหลือในการเพิ ่ม
ทรัพยสินของคนงาน 
             (13)  การปรับปรุงสวัสดิการของลูกจาง 
             (14)  เร่ืองอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับความรวมมือ ระหวางฝายลูกจางและฝายบริหาร 
          และนอกจากสภาฯ จะมีอํานาจประชุมปรึกษาหารือเรื่อง ดังกลาวขางตน
รวมกันแลว  ยังมีอํานาจลงมติในเรื่องดังกลาวรวมกันไดดวย 
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         และนายจางอาจจะขอใหสภาฝายแรงงานและฝายจัดการหาวิธีการแกไข
ปญหาหรือลงมติในเรื่องตอไปนี้ก็ได 

  ก.  การจัดตั้งแผนการฝกอบรมใหความรูตอลูกจางและการพัฒนาทักษะ 
   ข.  การจัดตั้งและการบริหารเรื่องอํานวยความสะดวกและสวัสดิการตางๆ 
   ค.  การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงาน 
   ง.  เร่ืองที่ไมอาจถูกแกไขไดโดยคณะกรรมการจัดการรับเรื่องรองทุกข 
   จ.  การจัดตั้งคณะกรรมการวาดวยความรวมมือแบบตางๆ ของฝายแรงงาน
และฝายจัดการ 
      10)  กฎหมายยังมีมาตรการสงเสริมการเผยแพรขาวสารขอมูล โดยกําหนดใหฝาย
นายจางมีหนาที่จะตองรายงานและอธิบายดวยความสุจริต ตอที่ประชุมสภาฝายแรงงานและฝาย
บริหาร ในเรื่องตอไปนี้ 
              (1)  เร่ืองเกี่ยวกับขอเท็จจริงและแผนการบริหารจัดการทั่วไปและผล  
              (2)  เร่ืองเกี่ยวกับแผนการผลิตทุกสามเดือน  และผลที่เกิดขึ้น 
              (3)  เร่ืองเกี่ยวกับแผนกําลังคน และ 
              (4)  เศรษฐกิจและการเงินของสถานประกอบการ 
  และผูแทนฝายลูกจาง อาจจะรายงาน และอธิบายความตองการ หรือขอเรียกรอง
ของลูกจางตอที ่ประชุมสภาฯ  ก็ได  ในกรณีที ่นายจางไมไดยื ่นรายงานและคําอธิบายตาม
ขอเท็จจริงขางตน   ผูแทนฝายลูกจาง อาจรองขอเอกสารที่เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว  และนายจาง
จะตองตอบคําถามในเรื่องดังกลาวอยางสุจริตดวย 
  สภาฝายแรงงานและฝายบริหาร  มีหนาที่แจงตอลูกจางในสถานประกอบการใน
เร่ืองที่ไดกระทําการแกไขปญหาไป โดยไมชักชา 
  ทั้งฝายบริหารและฝายลูกจาง  มีหนาที่จะตองนําเรื่องที่สภาฯ ไดลงมติไปบังคับ
ใชอยางสุจริตดวย 
      11)  นอกจากนี้แลวกฎหมายยังกําหนดใหสภาฝายแรงงานและฝายบริหารสามารถนํา
ปญหาตางๆ เขาสูกระบวนการชี้ขาดโดยสมัครใจไดดวยดังนี้ 
                        (1)  สภาฯ อาจจะนําเรื ่องตอไปนี้ใหคนกลางทําหนาที่เปนผูชี้ขาด ซึ่งผูชี้ขาดนี้ 
สมาชิกฝายแรงงาน และสมาชิกฝายนายจางทําความตกลงกันจัดตั้งองคกรขึ้นมา  หรืออาจจะสง
ใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธหรือบุคคลภายนอกฝายอื่นทําหนาที่ช้ีขาดก็ได 
             (2)  เร่ืองตามมาตรา 20 ซ่ึงสภาฯ ไมอาจลงมติได   เชน เร่ืองที่นายจางขอใหสภาฯ 
ชวยหาวิธีการจัดทําในเรื่องโครงการพัฒนาทักษะ และแผนการฝกอบรมลูกจาง   หรือ  การบริหาร
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จัดการในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก สวัสดิการตางๆ   หรือ เรื่องที่คณะกรรมการจัดการและรับ
ขอรองทุกขไมอาจแกไขได  เปนตน 
               (3)  เรื ่องที่ไมเห็นดวยเกี่ยวกับการตีความ หรือมาตรการบังคับในการแกไข
ปญหาของสภาฯ 
               (4)  และถาผูชี ้ขาดดังกลาวชี ้ขาดตามมติของสภาฯ  ทั้งฝายนายจางและฝาย
ลูกจาง จะตองปฏิบัติตามมติของสภาฯดังกลาว 
      12)  กฎหมายฉบับนี ้ยังกําหนดให สภาฝายแรงงานและฝายจัดการสามารถจัดตั ้ง
หนวยงานเขามาดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการและรับเรื่องรองทุกขจากลูกจาง โดยกําหนดไวดังนี้ 
              (1)  ใหสถานประกอบการและองคกรธุรกิจทุกแหงจะตองมีคณะจัดการเรื่องรอง
ทุกข (Grievance Handling Members) ขึ้น 
          ยกเวนสถานประกอบการที ่ม ีพระราชกฤษฎีกายกเว นวาไมอยู ภายใต
พระราชบัญญัตินี้    เพื่อที่จะรับฟงและจัดการตอขอรองทุกขของลูกจาง 
              (2)  ในกรณีที่สถานประกอบการใดมีการจัดตั้งสภาฯขึ้น คณะจัดการเรื่องรอง
ทุกข ประกอบขึ้นดวยสมาชิกจํานวนสามคนหรือนอยกวานั้น  ซึ่งเปนผูแทนจากฝายแรงงานและ
ฝายบริหาร ซึ่งถูกเลือกจากสมาชิกของสภาฯ  โดยสภาฯเปนผูคัดเลือก  แตถาสถานประกอบการ
ใดไมมีการจัดตั้งสภาฯ  คณะจัดการเรื่องรองทุกขจะถูกแตงตั้งขึ้นจากนายจาง 
              (3)  คณะรับเรื่องรองทุกขมีวาระการดํารงตําแหนงสามป  เชนเดียวกับสมาชิก
สภาฝายแรงงานและฝายจัดการ  
              ( 4)  ส วนกระบวนการจ ัดก าร เ รื ่อ ง ร อ งท ุกข  กฎหมายก ็กํ าหนดไว ว า                          
เมื่อลูกจางทําการรองทุกขตอคณะจัดการเรื่องรองทุกขแลว  ลูกจางจะไดรับแจงถึงมาตรการที่ไดมี
การดําเนินการไปและผลจากมาตรการดังกลาวภายในสิบวันโดยใหคณะจัดการเรื่องรองทุกขเปน
ผูแจง 
         ถาคณะจัดการเรื่องรองทุกขพิจารณาวาเรื่องใดยุงยากเกินไปที่คณะจัดการ
เร่ืองรองทุกขจะจัดการได  ก็จะนําเรื่องดังกลาวเขาสูสภาฯ เพื่อจัดการปรึกษาหารือรวมกัน 
      13)  พระราชบัญญัติวาดวยการสงเสริมการมีสวนรวมและความรวมมือฯฉบับนี้ยังมี
บทกําหนดโทษผูที่ฝาฝนกฎหมายดวย  โดยกําหนดเปนโทษปรับขั้นต่ําตั้งแต  2 ลานวอน จนถึง 
โทษปรับสูงสุด  10 ลานวอน  เชน  สมาชิกสภาฝายนายจางที่ไมยอมเขาประชุมทุกสามเดือนตอ
หนึ่งครั้ง หรือ ไมยอมจัดใหมีคณะจัดการเรื่องรองทุกขในสถานประกอบการ จะตองถูกปรับเปน
จํานวนเงินสองลานวอนขึ้นไป  หรือ กรณีที ่สมาชิกสภาฝายลูกจาง ขอใหนายจางสงเอกสาร
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เกี่ยวกับเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหลูกจางมีสิทธิรับทราบได และนายจางไมสง  จะถูกปรับเปนเงิน
จํานวนตั้งแต 5 ลานวอนขึ้นไป  เปนตน 
      
3.2  มาตรการทางกฎหมายของไทย 
        3.2.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
  สิทธิในดานแรงงานสัมพันธของลูกจางในการที่จะเขารวมปรึกษาหารือกับนายจาง 
ถือเปนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษยอยางหนึ่ง   ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550   ก็มีบทบัญญัติสนับสนุนและสงเสริมสิทธิดังกลาวไวที่สําคัญสรุปไดดังนี้   
 1)  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคล  ยอมไดรับ
ความคุมครอง  (มาตรา 4) 
 2)  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบดวยกฎหมาย     
             การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดตอถึงกันรวมทั้งการ
กระทําดวยประการอื่นใด เพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกัน จะ
กระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของ
รัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  (มาตรา 36) 
 3)  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการประกอบกิจการ หรือประกอบอาชีพและการแขงขัน
โดยเสรีอยางเปนธรรม 
             การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ  การคุ มครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค  การรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน การจัดระเบียบการประกอบอาชีพ  การคุมครองผูบริโภค การผังเมือง
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการ
ผูกขาดหรือขจัดความไมเปนธรรมในการแขงขัน  (มาตรา 43) 
 4)  บุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการทํางาน  
รวมทั้งหลักประกันในการดํารงชีพทั้งในระหวางการทํางานและเมื่อพนภาวะการทํา ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ  (มาตรา 44) 
 5)  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด  การเขียน การพิมพ  การ
โฆษณา  และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 
             การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  เพื่อคุมครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ 
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ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเปนอยูสวนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือเพื่อปองกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือ
สุขภาพของประชาชน  (มาตรา 45) 
 6)  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม  สหภาพ  สหพันธ สหกรณ กลุม
เกษตรกร  องคการเอกชน  องคการพัฒนาเอกชน  หรือหมูคณะอื่น 
             การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได  เวนแตโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เฉพาะเพื่อคุมครองประโยชนสวนรวมของประชาชน  เพื่อรักษาความ
สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปองกันมิใหมีการผูกขาดตัดตอนในทาง
เศรษฐกิจ   (มาตรา 64) 
             นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังกําหนดใหรัฐ
มีหนาที่ตองดําเนินการตรากฎหมาย  กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินและบริหาร
ราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจโดย  ตองสงเสริมใหประชากรวัยทํางาน
มีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี  จัดระบบแรงงานสัมพันธ และระบบไตรภาคีที่ผูทํางานมี
สิทธิเลือกผูแทนของตน  จัดระบบประกันสังคม  รวมทั้งคุ มครองใหผูทํางานที่มีคุณคาอยาง
เดียวกันไดรับคาตอบแทน  สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติตาม 
มาตรา 84 (7)  ดวย 
   
        3.2.2  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518   
                   มีการนําแนวคิดเรื ่องการสงเสริมแรงงานสัมพันธในสถานประกอบการระหวาง
นายจ างและล ูกจ างโดยการปร ึกษาหาร ือร วมก ัน  มาบ ัญญัต ิไว ในกฎหมายครั ้งแรกใน 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518  ซึ่งอยูในหมวด 5  คณะกรรมการลูกจาง ตั้งแต มาตรา 
45 ถึง มาตรา 53   
 1)  วัตถุประสงคของการมีคณะกรรมการลูกจาง 
            พระราชบ ัญญ ัต ิฉบ ับนี ้กํ าหนด เหต ุผลในการตราพระราชบ ัญญ ัต ิเ รื ่อ ง
คณะกรรมการลูกจ างไว ใน  หมายเหตุท ายพระราชบัญญัต ิว า  “......... . เพื ่อใหล ูกจ างจ ัดตั ้ง
คณะกรรมการลูกจางเปนองคกรในการหารือในกิจการตางๆกับนายจาง  เพื่อใหเกิดความเขาใจซึ่ง
กันและกัน และหาทางปรองดองในการทํางานรวมกันระหวางนายจางกับลูกจางใหมีผลดียิ่งขึ้น 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น ”   ดังนั้น การที่กฎหมายแรงงานสัมพันธใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการลูกจางขึ้นในสถานประกอบการจึงเปนไปเพื่อใหลูกจางใชกลไกของคณะกรรมการ
ลูกจาง เปนเวทีที่จะหารือเกี่ยวกับกิจการตางๆกับนายจาง และหลังจากตางฝายตางมีการสื่อสาร
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รวมกันแลวทั้งนายจางและลูกจางเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน  พยามหาทางปรองดองรวมกันใน
การทํางานใหการทํางานราบรื่น สงผลใหการใชและการตีความกฎหมายแรงงานสัมพันธดังกลาว 
ตองตีความไปในทางหรือนัยที่จะทําใหนายจางกับลูกจางอยูรวมกันไดโดยสงบสุข 
 2)  การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจาง   
            เนื่องจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ไมไดใชบังคับกับทุกประเภท
กิจการ  การจัดตั ้งคณะกรรมการลูกจางตามกฎหมายสวนใหญเกิดขึ ้นในกิจการของสถาน
ประกอบการเอกชนแตยกเวนไมรวมกิจการดังตอไปนี้ 
            (1)  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถ่ิน  รวมทั้งราชการ
ของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
            (2)  กิจการรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
            (3)  กิจการอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย  
ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2523 เปนตน       
            แมบางกิจการจะอยูภายใตพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 แตกฎหมาย
ไมไดบังคับใหนายจางทุกสถานประกอบการมีหนาที ่ตองจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ลูกจาง   แตถือเปนสิทธิของลูกจางเองวาจะจัดตั้งหรือไมก็ได  (มาตรา 45 วรรคหนึ่ง) 
            กรณีที่ลูกจางประสงคจะจัดตั้งคณะกรรมการลูกจาง  กฎหมายกําหนดใหในสถาน
ประกอบกิจการที่ลูกจางนั้นทํางานอยูจะตองมีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป ลูกจางจึงจะมีสิทธิ
จัดตั้งคณะกรรมการลูกจางในสถานประกอบการได  (มาตรา 45 วรรคหนึ่ง) 
 3)  องคประกอบและที่มาของคณะกรรมการลูกจาง 
             (1)  องคประกอบของคณะกรรมการลูกจาง  
        กฎหมายกําหนดใหคณะกรรมการลูกจางประกอบดวยเฉพาะลูกจางเทานั้น     
แตกฎหมายไมไดกําหนดวาลูกจางซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจวาจางหรือเลิกจาง  จะสามารถ
เปนกรรมการลูกจางไดหรือไม ดังนั้นลูกจางซึ่งเปนผูบังคับบัญชาจึงอาจถูกเลือกใหเขามาเปน
กรรมการลูกจางได     
        และกฎหมายกําหนดดวยวา ลูกจางที่จะเขาเปนกรรมการลูกจางไดตองเปน
ลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นเทานั้น  ดังนั้นบุคคลภายนอกเชน กรรมการสหภาพแรงงานที่
มิไดเปนลูกจางของสถานประกอบกิจการนั้น จะเขามาเปนกรรมการลูกจางของสถานประกอบ
กิจการที่ตนมิไดเปนลูกจางไมได   (มาตรา 45 วรรคสอง) 
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  (2)  ที่มาของคณะกรรมการลูกจาง    
        คณะกรรมการลูกจางมีที่มาจากทั้งจากการแตงตั้งและการเลือกตั้ง กลาวคือ 
ถากรณีที่สถานประกอบกิจการนั้นลูกจางไมไดเปนสมาชิกสหภาพแรงงานเลย  หรือเปนสมาชิก
สหภาพแรงงานไมถึงหนึ่งในหาของจํานวนลูกจางทั้งหมดในสถานประกอบการ  ลูกจางทุกคนมี
สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจางเองไดโดยตรง     
       แตถากรณีที่สถานประกอบกิจการนั้นมีลูกจางเปนสมาชิกสหภาพแรงงานเกิน
หนึ่งในหาของจํานวนลูกจางทั้งหมด    สหภาพแรงงานจะมีสิทธิแตงตั้งลูกจางในสถานประกอบ
กิจการนั้นเปนกรรมการลูกจาง โดยใหมีจํานวนมากกวากรรมการอื่นที ่มิไดเปนสมาชิกของ
สหภาพแรงงานหนึ่งคน   แตถาลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนลูกจาง
ทั้งหมดเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานนั้น  สหภาพมีสิทธิแตงตั้งกรรมการลูกจางทั้งคณะก็ได     
กรณีนี้จะเห็นไดวา สหภาพแรงงานก็ยังสามารถเขาไปมีบทบาทในสถานประกอบกิจการโดยทาง
ทางออม คือ การแตงตั้งกรรมการลูกจาง   แตถากรรมการสหภาพแรงงานเปนลูกจางในสถาน
ประกอบกิจการนั้นอยูดวยแลว  กรรมการสหภาพแรงงานก็อาจถูกรับแตงตั้งเขาเปนกรรมการ
ลูกจางไดดวย  ทําใหสหภาพแรงงานนั้นสามารถเขาไปมีบทบาทในการเสริมสรางความสัมพันธที่
ดีทั้งกับฝายนายจางและฝายลูกจางไดดียิ่งขึ้น  (มาตรา 45 วรรคสอง) 
      ขอสังเกต  คณะกรรมการลูกจางมาจากการเลือกตั้งจากลูกจางโดยตรง หรือ มา
จากการแตงตั ้งของสหภาพแรงงานที ่ลูกจางเปนสมาชิก แตกฎหมายกลับไมไดกําหนดให
คณะกรรมการลูกจางเปนผูแทนลูกจางในสถานประกอบการ 
      กรณีที่มีขอสงสัยเรื่องจํานวนลูกจางของสถานประกอบกิจการที่เปนสมาชิก
ของสหภาพแรงงานนั้นวาเปนสมาชิกถึงจํานวนที่กฎหมายกําหนดไวหรือไม   กฎหมายกาํหนดให
นํามาตรา 15 วรรคสามและวรรคสี่มาใชโดยอนุโลม  คือ   ยื่นคํารองเปนหนังสือตอพนักงาน
ประนอมขอพิพาทแรงงานใหทําการตรวจรับรอง  ซึ่งพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานก็จะทํา
การตรวจหลักฐานวา สหภาพแรงงานนั้นมีลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นเปนสมาชิกหรือไม  
ถามีก็จะออกหนังสือรับรอง  ถาไมมีก็จะแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบตอไป    แตถาลูกจางในสถาน
ประกอบกิจการนั้นเปนสมาชิกสหภาพแรงงานที่อื่นดวย   พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานก็
จะจัดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให 
 4)  จํานวนของคณะกรรมการลูกจาง 
            จํานวนของคณะกรรมการลูกจางจะเพิ่มตามสัดสวนของจํานวนลูกจางในสถาน
ประกอบการ   โดยมีกรรมการลูกจางจํานวนตั้งแตหาคนจนถึงยี่สิบเอ็ดคน ดังนี้ 
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 จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ   จํานวนกรรมการลูกจาง 
     50     -   100  คน     5  คน 
    101     -   200  คน     7  คน 
    201     -   400  คน     9  คน 
    401     -   800  คน     11 คน 
    801     -  1,500  คน     13 คน 
  1,501    -  2,500  คน     15 คน 
  2,501 คนขึ้นไป      17 - 21 คน 
 
             ขอสังเกต    ในบางสถานประกอบการมีลูกจางอยูหลายประเภท ทั้งที่เปนลูกจาง
คนงานและลูกจางพนักงาน อีกทั้งยังมีลูกจางที่เปนเด็ก  แตกฎหมายไมไดบัญญัติใหองคประกอบ
ของคณะกรรมการลูกจางตองมีผูแทนของลูกจางประเภทดังกลาวรวมอยูดวย 
 5)  การเลือกตั้งกรรมการลูกจาง 
            รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการสมัครรับเลือกตั้ง  การลงคะแนนเสียง  การเลือกตั้ง
คณะกรรมการลูกจาง กฎหมายแรงงานสัมพันธกําหนดใหอธิบดีกรมแรงงานเปนผูกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการเลือกตั้งกรรมการลูกจาง แลวประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
             กรมแรงงานไดประกาศหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจาง ลง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2518  ไว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้73  
             (1)  สถานประกอบการแหงหนึ่งมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการลูกจางไดหนึ่งคณะ  เวน
แตสถานประกอบกิจการนั้นมีหนวยงานหรือสาขาในจังหวัดอื่น  ลูกจางในสถานประกอบกิจการ
เชนวานั้นอาจตกลงกันเลือกตั้งกรรมการลูกจางขึ้นจังหวัดละคณะก็ได 
             (2)  ลูกจางไมนอยกวา 10 คน แจงความประสงคเปนหนังสือขอใหมีการเลือกตั้ง
กรรมการลูกจางตอนายจางและพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทองที่ที่สถานประกอบกิจการ
ตั้งอยูในเขตกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 15 วัน 
             (3)  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้งกรรมการลูกจาง   โดยคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้ง จะตองกําหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง กรรมการลูกจาง  รวมทั้งกําหนด
ระยะเวลารับสมัครผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการลูกจางดวย  นอกจากนี้ยังจะตองแจงให
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นายจางและพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานทราบโดยเร็ว  นายจางจะประกาศการเลือกตั้ง
กรรมการลูกจางไว ณ สถานประกอบกิจการที่ลูกจางทํางานทุกแหงเปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน 
กอนการเลือกตั้ง 
             (4)  เลือกตั้งกรรมการลูกจางโดยวิธีลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ลูกจางในสถาน
ประกอบกิจการทุกคนที่ไมไดเปนคณะกรรมการดําเนินการเลือกตั้ง มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
กรรมการลูกจาง  รวมทั้งมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการลูกจางได 
             (5)  ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดคะแนนเสียงมากที่สุดตามลําดับเปนผูไดรับเลือกตั้ง 
เปนกรรมการลูกจางตามจํานวนกรรมการลูกจางที่มีไดตามกฎหมาย  และกรรมการลูกจางที่ไดรับ
เลือกตั้งมีสิทธิและหนาที่ในฐานะเปนกรรมการลูกจางนับแตวันเลือกตั้งเปนตนไป  
   
 6)  ระยะเวลาของการดํารงตําแหนงกรรมการลูกจาง 
              กรรมการลูกจางอยูในตําแหนงคราวละสามป  แตอาจไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้ง
ใหมใหเปนกรรมการลูกจางอีกครั้งก็ได  (มาตรา 47)    
 7)  การพนจากตําแหนงของกรรมการลูกจาง 
             กรรมการลูกจางจะพนจากตําแหนงเมื่อ มีกรณีดังตอไปนี้ (มาตรา 48) 
            (1)  พนตามวาระ  คือ อยูจนครบกําหนดระยะเวลาสามป 
            (2)  ตาย 
            (3)  ลาออก 
                       (4)  เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
            (5)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
            (6)  ลูกจางเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนลูกจางทั้งหมดในสถานประกอบการนั้นมีมติให
พนจากตําแหนง 
            (7)  ศาลแรงงานมีมติใหพนจากตําแหนง 
            (8)  มีการเลือกตั้ง หรือแตงตั้งกรรมการลูกจางใหมทั้งคณะ 
       กรณีที่กรรมการลูกจางพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คือ มีกรณีตามขอ (2) 
ถึง ขอ (8)  เกิดขึ้นในชวงดํารงตําแหนงกรรมการลูกจาง  กฎหมายใหมีการเลือกตั้งหรือแตงตั้ง
กรรมการลูกจางแทนตําแหนงที่วาง และผูที่เขามาเปนกรรมการลูกจางแทนผูที่พนจากตําแหนง
กอนวาระใหอยูในตําแหนงตามวาระของกรรการซึ่งตนแทน คือ ถากรรมการลูกจางผูที่พนจาก
ตําแหนงกอนวาระมีระยะเวลาเหลืออีก 1 ป จึงจะครบวาระ ผูที่เขามาแทนก็ตองอยูในตําแหนง
ตอไปอีก 1 ปเทานั้น 
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 8)  การเลือกตั้งหรือแตงตั้งกรรมการลูกจางใหมทั้งคณะ (มาตรา 49) 
             เมื่อมีกรณีดังตอไปนี้เกิดขึ้น กฎหมายใหจัดใหมีการเลือกตั้งหรือแตงตั้งกรรมการ
ลูกจางใหมทั้งคณะ 
             (1)  จํานวนลูกจางในสถานประกอบกิจการ มีจํานวนเพิ่มขึ้น หรือลดลงเกินกึ่ง
หนึ่งของจํานวนลูกจางทั้งหมดที่มีอยูเดิม 
             (2)  กรรมการลูกจางพนจากตําแหนงเกินกึ่งหนึ่ง 
             (3)  ลูกจางเกินกึ่งหนึ่งของลูกจางในสถานประกอบการ มีมติใหกรรมการลูกจาง
ทั้งคณะพนจากตําแหนง 
             (4)   ศาลแรงงานมีคําสั่งใหกรรมการลูกจางทั้งคณะพนจากตําแหนง 
 9)  ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการลูกจาง (มาตรา 50) 
             (1)  คณะกรรมการลูกจางมีหนาที่ประชุมหารือกับนายจาง ในเรื่องตอไปนี้ 
        ก.  จัดสวัสดิการแกลูกจาง 
        ข.  ปรึกษาหารือเพื่อกําหนดขอบังคับในการทํางานอันจะเปนประโยชนตอ
นายจางและลูกจาง 
        ค.  พิจารณาคํารองทุกขของลูกจาง 
        ง.  หาทางปรองดอง และระงับขอขัดแยงในสถานประกอบการ 
             (2)  ผูมีหนาที่ในการจัดการประชุม 
        กฎหมายกําหนดใหนายจ างม ีหนาที ่ต องจ ัดใหม ีการประชุมหาร ือก ับ
คณะกรรมการลูกจางอยางนอยสามเดือนตอหนึ่งครั้ง    แตถากรรมการลูกจางเกินกึ่งหนึ่งของ
กรรมการลูกจางทั้งหมด หรือสหภาพแรงงานรองขอใหมีการประชุมหารือโดยมีเหตุผลอันสมควร   
นายจางก็มีหนาที่ตองจัดประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจางตามที่รองขอ 
                        (3)  กําหนดระยะเวลาประชุมหารือ 
                              ปรกติอยางนอยสามเดือนตอหนึ่งครั้ง   แตอาจมีกรณีที่จะสามารถจัดประชุม
รวมกันกรณีพิเศษ คือ กรรมการลูกจางเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการลูกจางทั้งหมด หรือ สหภาพ
แรงงานรองขอโดยมีเหตุผลสมควร 
            (4)  การปองกันการกระทําอันไมเปนธรรมของนายจาง 
       ถากรณีคณะกรรมการลูกจางเห็นวาการกระทําของนายจางทําใหลูกจางไมได
รับความเปนธรรม หรือไดรับความเดือดรอนเกินสมควร  คณะกรรมการลูกจาง ลูกจาง หรือ
สหภาพแรงงาน มีสิทธิรองขอใหศาลแรงงานพิจารณาวินิจฉัย 
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 10)  การคุมครองการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการลูกจาง (มาตรา 52, 53) 
  เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการลูกจาง เปนการเขาไปมีสวนรวมใน
กิจการที่แตเดิมมาถือวาเปนอํานาจของนายจางเพียงฝายเดียว เชน การจัดสวัสดิการ  การกําหนด
ขอบังคับในการทํางาน  ฯลฯ   จึงอาจทําใหนายจางบางรายเกิดความไมพอใจตอการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการลูกจางได  กรรมการลูกจางจึงอาจโดนนายจางกลั่นแกลง  หรือ นายจางอาจพยายาม
ใหทรัพยสินแกกรรมการลูกจาง เพื ่อใหกรรมการลูกจางไมทําหนาที ่ของตนโดยสุจริตก็ได  
กฎหมายจึงตองมีบทบัญญัติคุมครองการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการลูกจาง ดังนี้ 
  (1)  กฎหมายหามนายจางเลิกจาง  ลดคาจาง  ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่
ของกรรมการลูกจาง หรือกระทําการใดๆอันอาจเปนผลใหกรรมการลูกจางไมสามารถทํางานอยู
ตอไปได  เวนแต  ตองไดรับอนุญาตจากศาลแรงงานกอน 
        โดยในการขออนุญาตศาลแรงงานเพื ่อเลิกจางกรรมการลูกจาง  ลงโทษ
กรรมการลูกจาง   ถือวาเปนคดีแรงงานจะตองไปยื ่นคํารองตอศาลแรงงาน ตามมาตรา 8(3)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.252274  และโดยปกติกรรมการ
ลูกจาง จะไดรับการคุมครองตามมาตรา 52 เฉพาะระหวางที่อยูในตําแหนงเทานั้น หากพนจาก
ตําแหนงไปแลวก็ไมไดรับความคุมครอง เชน นายจางไดขออนุญาตเลิกจางกรรมการลูกจางตอ
ศาลแรงงานไว ในขณะคดีกําลังดําเนินการไตสวนเพื่อพิจารณาวาสมควรเลิกจางกรรมการลูกจาง
หรือไม ปรากฏวากรรมการลูกจางพนจากตําแหนงตามวาระ กรณีเชนวานี้ นายจางก็ไปยื่นคํารอง
ขอถอนคํารองและสั่งเลิกจางไปไดเลยโดยไมตองขออนุญาตศาลอีก75   
  (2)  หามนายจางให หรือตกลงจะใหเงินหรือทรัพยสินแกกรรมการลูกจาง  เวน
แต คาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด โบนัส  เงินปนผล หรือประโยชนอื่นที่กรรมการ
ลูกจางมีสิทธิไดรับตามปกติในฐานะลูกจาง 
 11)  การควบคุมการกระทําของกรรมการลูกจาง  (มาตรา 51) 
  บางครั ้ง  กรรมการลูกจางที ่ไดร ับเลือกตั ้งหรือแตงตั ้งอาจมีพฤติกรรมที ่ไม
เหมาะสมตอนายจาง เชน   เอาความลับในการผลิตของนายจางที่ตนทราบมาไปบอกคูแขงของ
นายจางโดยมีเจตนาตองการกลั่นแกลงนายจาง  หรือ  ปลุกปน ยุยงลูกจางในสถานประกอบการ
ใหทําลายทรัพยสินของนายจาง   เชนนี้อาจทําใหนายจางไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนได  
กฎหมายจึงมีบทบัญญัติควบคุมการกระทําของคณะกรรมการลูกจางดวย   
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  โดยกฎหมายกําหนดให กรณีกรรมการลูกจาง หรือคณะกรรมการลูกจางไม
ปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต  หรือกระทําการอันไมสมควรเปนภัยตอความสงบเรียบรอยของประชาชน 
หรือเปดเผยความลับของนายจางเกี่ยวกับการประกอบกิจการโดยไมมีเหตุผลสมควร  นายจางมี
สิทธิรองขอใหศาลแรงงานมีคําสั่งใหกรรมการลูกจางผูนั้น หรือ กรรมการลูกจางทั้งคณะพนจาก
ตําแหนงได 
 
3.3 สรุปมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ และของประเทศไทย 

3.3.1  สรุปมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ 
 มาตรการสงเสริมระบบทวิภาคี กรณีรวมปรึกษาหารือภายในสถานประกอบการตาม
กฎหมายของตางประเทศนั้น สรุปไดดังนี้ 
 
 3.3.1.1  มาตรการทางกฎหมายระหวางประเทศ 
      ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948    กติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  และ  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและ
ทางการเมือง  ขององคการสหประชาชาติ    ตางก็รับรองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย
ทุกคนที่จะไดรับหลักประกันและความคุมครองในการดํารงชีวิตอยางมีคาควรแกศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย   และรวมถึงสิทธิและเสรีภาพดานแรงงานตางๆ ที่สําคัญ  เชน เสรีภาพการสมาคมและ
การรวมตัว  เสรีภาพในการแสดงความเห็น แสวงหาและรับทราบขาวสารขอมูล  เปนตน    อีกทั้ง  
ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขององคการสหประชาชาติ ค.ศ.1989   ก็สนับสนุนและรับรองสิทธิ
การมีสวนรวมของเด็กในดานการสมาคมและแสดงความคิดเห็นดวย  ซึ่งสิทธิและเสรีภาพขั้น
พื้นฐานตางๆของมนุษยที่องคการระหวางประเทศรับรองนี้ เปนพื้นฐานที่จะนําไปสูการพัฒนา
ดานการแรงงานสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางในกรณีการปรึกษาหารือรวมกันตอไป      
องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ไดจัดทํามาตรฐานแรงงานระหวางประเทศในรูปของ
อน ุส ัญญาและข อแนะฉบ ับต างๆ  ที ่สอดคล องและสน ับสน ุนก ับหล ักการขององค การ
สหประชาชาติ   โดยอนุสัญญาและขอแนะบางฉบับสงเสริมทั้งโดยตรงและโดยออมใหมีการ
ปรึกษาหารือรวมกันในระดับสถานประกอบการในระหวางนายจางและลูกจาง  เชน อนุสัญญา
ฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 98  ตางก็รับรองสิทธิที่นายจาง ลูกจาง  จะรวมตัวหรือสมาคมกัน หรือ
จัดตั้งองคการของตนขึ้นโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐและไมจําตองไดรับอนุญาตลวงหนา 
และรับรองวาสิทธิในการรวมตัวกันของนายจางและลูกจางจะตองไดรับความคุมครอง   และ
อนุสัญญาฉบับที่ 135 รับรองสิทธิของลูกจางในการมีผูแทนของตนในสถานประกอบการ และ
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ผูแทนลูกจางจะตองไดรับการคุมครองและไดรับการอํานวยความสะดวกจากสถานประกอบการ   
อีกทั้งขอแนะที่ 94  ก็กําหนดวา ควรสงเสริมการปรึกษาหารือและความรวมมือในระดับสถาน
ประกอบการในรูปแบบตางๆ โดยอาจมีกฎหมายรับรองการจัดตั้งองคการเพื่อการปรึกษาหารือ
รวมกันขึ้นก็ได  และขอแนะที่ 129 ก็กําหนดวาควรสงเสริมใหมีการสื่อสารหารือรวมกัน เผยแพร
และแลกเปลี่ยนขาวสารเรื่องราวในสถานประกอบการรวมกัน เพื่อสงเสริมบรรยากาศแหงความ
เขาใจ 
 
 3.3.1.2  มาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ 
      สวนมาตการทางกฎหมายของแต ละประเทศนั ้น   ในประเทศญี ่ปุ นและ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไมไดนําเรื่องการปรึกษาหารือรวมกันมาบัญญัติไวเปนกฎหมาย  แตการ
ปรึกษาหารือรวมกันระหวางนายจางลูกจาง  ก็ปรากฏวามีอยู ในระบบแรงงานสัมพันธของ
ประเทศญี่ปุนในทางปฏิบัติ และการบริหารงานของสถานประกอบการอยางแพรหลาย โดยมี
กลไกใหลูกจางมีสวนรวมปรึกษาหารือกับนายจางทั้งโดยตรงและโดยออมในรูปแบบตางๆ  เชน 
คณะกรรมการรวม  หรือ กลุมกิจกรรมยอยตางๆ    และเรื่องที่นํามาปรึกษาหารือกัน บางครั้งก็เปน
เรื ่องที่รวมเจรจาตอรองแลว ไมสามารถตกลงกันได ก็นํามาปรึกษาหารืออีกทีโดยกลุมบุคคล
เดียวกัน   สวนประเทศสหรัฐอเมริกา  ก็ไดนําการปรึกษาหารือมาใชในทางบริหารงานของสถาน
ประกอบการด วยเหม ือนก ันก ับของญี ่ปุ น   คือ  มีการจ ัดตั ้งคณะกรรมการร วมในสถาน
ประกอบการ และกลุมกิจกรรมยอย  แตอํานาจการตัดสินใจสวนใหญยังคงอยูกับนายจาง หรือถา 
สัญญารวมเจรจาตอรองกําหนดวาเรื่องใดตองนําไปเจรจาตอรองกัน คณะกรรมการรวมฯ ก็จะมา
ทําขอตกลงรวมกันไมได    สวนประเทศเยอรมันนี และประเทศเกาหลีใต   มีการสงเสริมการรวม
ปรึกษาหารือในระดับสถานประกอบการโดยบัญญัติไวในกฎหมาย  รับรองสิทธิในการจัดตั้ง
องคกรปรึกษาหารือรวมกัน ซึ่งองคกรดังกลาวมีขอบเขตอํานาจหนาที่ในการจัดการเรื่องตางๆ
อยางกวางขวาง  โดยเฉพาะของประเทศเยอรมันนี  มีมาตรการทางกฎหมายสงเสริมการรวม
ปรึกษาหารือและการตัดสินใจรวมกันระหวางนายจางและลูกจางตั้งแตระดับนโยบายของบริษัท 
ระดับบริหารและลงมาจนถึงระดับปฏิบัติการภายในสถานประกอบการ  โดยในระดับสถาน
ประกอบการ ลูกจางมีสิทธิจัดตั้งคณะกรรมการลูกจางเพื่อรวมปรึกษาหารือกับนายจางในเรื่อง
ตางๆ  เกี่ยวกับการบริหารจัดการในดานตางๆ เชน การลงทุน การผลิต การโยกยาย การเลิกจาง 
การยายสถานประกอบการ  และตัดสินใจรวมกันในบางเรื่อง   อีกทั้งยังกําหนดให นายจางมี
หนาที่แจงขอมูลขาวสารตางๆ ของสถานประกอบการตอคณะกรรมการลูกจาง   และกฎหมายยัง
คุมครองลูกจางเด็กใหมีสิทธิเลือกตั้งผูแทนของตนในสถานประกอบการไดดวย    สวนประเทศ
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เกาหลีใต กฎหมายก็ใหสิทธิสถานประกอบการสามารถจัดตั้งสภาฝายแรงงานและฝายจัดการ ซ่ึงมี
ลักษณะเหมือนกับคณะกรรมการรวมระหวางฝายนายจ างและลูกจาง    สภาฯของสถาน
ประกอบการนี้ มีสิทธิรวมปรึกษาหารือเรื่องตางๆของสถานประกอบการหลายเรื่องที่สําคัญ  เชน 
การลงทุน  การเลิกจาง การโยกยาย ฯลฯ และมีอํานาจลงมติรวมกัน ในเรื่องที่ปรึกษาหารือดวย  
และมติมีผลผูกพันทั้งนายจางและลูกจางใหตองปฏิบัติตาม 

 
       3.3.2  สรุปมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย 
 
 3.3.2.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
       ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  รับรองและให
ความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของมนุษยไวในดานตางๆ  เชน เสรีภาพในการสมาคมและรวมตัว
กัน  เสรีภาพในการสื่อสาร  เสรีภาพในการประกอบอาชีพ  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
สิทธิในการไดรับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน  เปนตน อีกทั ้ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดกําหนดใหรัฐมีหนาที่จัดระบบแรงงาน
สัมพันธดวย 
 
 3.3.2.2  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518  
      สวนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 มีการบัญญัติเรื ่องการ
ปรึกษาหารือรวมไวในกฎหมาย  โดยกําหนดใหลูกจางในสถานประกอบการที่มีจํานวนตั้งแต 50 
คนขึ้นไป มีสิทธิจัดตั้งคณะกรรมการลูกจางได  คณะกรรมการลูกจางอาจมีที่มาจากการเลือกตั้ง
จากลูกจางโดยตรง หรือจากการแตงตั ้งจากสหภาพแรงงานตามเงื ่อนไขที่กฎหมายบัญญัติไว  
จํานวนของกรรมการลูกจางจะมีจํานวนมากหรือนอย กําหนดตามสัดสวนของจํานวนลูกจางใน
สถานประกอบการตามที่กฎหมายบัญญัติ ขั้นตอนและวิธีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการลูกจาง 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 บัญญัติใหเปนไปตามประกาศของกระทรวงแรงงาน  
     บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการลูกจาง  คือ  เพื่อปรึกษาหารือรวมกับนายจาง
ในเรื่อง  จัดสวัสดิการ  กําหนดขอบังคับในการทํางาน  พิจารณาคํารองทุกขของลูกจาง  หาทาง
ปรองดองและระงับขอขัดแยงในสถานประกอบการ  โดยกฎหมายกําหนดระยะเวลาประชุมกับ
นายจางอยางนอยสามเดือนตอหนึ่งครั้ง และยังมีบทคุมครองการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ลูกจางดวย   
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บทที่ 4 
ปญหาและวิเคราะหมาตรการสงเสริมระบบทวิภาคีในสถานประกอบการตาม

รัฐธรรมนูญ และกฎหมายแรงงานสัมพันธ : กรณีการรวมปรึกษาหารือ 
 
      จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรวมปรึกษาหารือระบบทวิภาคี ใน
บทที่ 3  จะเห็นไดวา  องคกรสากลระหวางประเทศ เชน  สหประชาชาติไดใหการรับรองและ
คุมครองสิทธิของผูใชแรงงานในการจะปรึกษาหารือรวมกับนายจาง โดยออกปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน และกติการะหวางประเทศรับรองถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและความเทาเทียม
กัน  สวนมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศมีอนุสัญญาและขอแนะตางๆหลายฉบับ ที่องคการ
แรงงานระหวางประเทศใหการรับรองและสงเสริมการรวมปรึกษาหารือไวทั้งโดยทางตรงและ
โดยออม  สวนดานกฎหมายของตางประเทศนั้น ในประเทศญี่ปุนและประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่อง
การรวมปรึกษาหารือไมมีมาตรการทางกฎหมายรับรองและสงเสริมไวชัดเจน แตนายจางและ
ลูกจางนิยมนํามาใชปฏิบัติในการบริหารกิจการกันอยางสมัครใจในหลายสถานประกอบการ      
สวนประเทศเยอรมันนี และประเทศเกาหลีใต มีกฎหมายสงเสริมการรวมปรึกษาหารือไวโดยตรง         
ดานประเทศไทย มีกฎหมายรับรองการจัดตั้งคณะกรรมการลูกจางและกําหนดใหมีการประชุม
หารือในระหวางนายจางและคณะกรรมการลูกจางในสถานประกอบการไวในพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518   แตก็ยังมีบทบัญญัติบางประการที่เปนอุปสรรคไมสนับสนุนและ
สงเสริมการรวมปรึกษาหารืออยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจากการศึกษาคนควาวิจัยเอกสารและ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายของตางประเทศ พบวามีปญหา
ตามประเด็น ดังนี้ 
 
4.1  ปญหาเรื่องอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการลูกจาง 
 องคการสหประชาชาติจัดทําปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขึ้น ซึ่งจะเปนการ
สงเสริมสิทธิของลูกจางในการเขามามีสวนรวมปรึกษาหารือ จัดการงานในสถานประกอบการ
รวมกับนายจางวา   มนุษยเกิดมามีสิทธิและศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน   มนุษยมีเหตุผลและมโนธรรมทุก
คน  และควรปฏิบัติตอกันแบบพี่และนอง  บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการ
แสดงออก  และส ิทธ ิที ่จ ะม ีสภาวะการทํ า ง านที ่ย ุต ิธ รรมและพอใจ   กต ิก าระหว า ง
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ประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมืองก็รับรองวาบุคคลทุกคนมีเสรีภาพในการจะสมาคม
กับผูอ่ืน  และมีสิทธิกําหนดเจตจํานงของตนเอง 
 องคการแรงงานระหวางประเทศไดออกขอแนะที่สงเสริมทั้งโดยตรงและโดยออมให
มีกฎหมายในการจัดตั้งองคการเพื่อการปรึกษาหารือและรวมมือกันระหวางนายจางและลูกจาง     
เชน  ขอแนะที่ 94 วาดวยความรวมมือระดับสถานประกอบการ ค.ศ. 1952 สนับสนุนและสงเสริม
การมีกฎหมายจัดตั้งองคการเพื่อการปรึกษาหารือและรวมมือกัน โดยกฎหมายที่จัดตั้งองคการ
ดังกลาวควรมีเนื้อหาที่กําหนด  ขอบเขต  หนาที่ และวิธีการปฏิบัติหนาที่ขององคการใหเหมาะสม
กับเงื่อนไขที่แตกตางของแตละสถานประกอบการ  และ ขอแนะที่ 129 วาดวยการติดตอสื่อสาร
ระหวางฝายจัดการและสถานประกอบการ ค.ศ.1967  สนับสนุนใหสงเสริมบรรยากาศแหงความ
เขาใจ โดยการใหมีการแลกเปลี่ยนและเผยแพรเรื่องราวในสถานประกอบการ  องคการของ
นายจางและองคการของลูกจางควรหารือรวมกันแลกปลี่ยนความคิดกัน 
 สวนตามกฎหมายของตางประเทศ  ในประเทศญี่ปุน การรวมปรึกษาหารือระหวาง
นายจางและลูกจางไมมีกฎหมายรับรองไวชัดเจน  แตในระดับสถานประกอบการมีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการปรึกษาหารือรวมและจัดกลุมกิจกรรมไวหลายกลุ ม    ประเทศเยอรมันนี  มี
มาตรการทางกฎหมายรับรองชัดเจน  ใหลูกจางมีสิทธิจัดตั ้งคณะกรรมการลูกจางในสถาน
ประกอบการได    สวนประเทศสหรัฐอเมริกา ไมมีมาตรการทางกฎหมายใหลูกจางมีอํานาจเขาไป
ใหคําปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการกับนายจาง แตทางปฏิบัติฝายนายจางนําวิธีการ
ปรึกษาหารือเขามาใชหลายรูปแบบทั้งการใหลูกจางมีสวนรวมโดยตรงและโดยออม คือ ผานทาง 
คณะกรรมการรวมระหวางฝายบริหารและสหภาพแรงงาน   สวนประเทศเกาหลีใต  มีกฎหมาย
รับรองสนับสนุนใหมีการจัดตั้งสภาฝายแรงงานและฝายจัดการในสถานประกอบการ  ในดาน
ประเด็นหรือเรื่องที่สามารถนํามาปรึกษาหารือกันในคณะกรรมการปรึกษาหารือรวมของญี่ปุน 
และในคณะกรรมการลูกจางตามกฎหมายของประเทศเยอรมันนี เรื ่องสวนใหญมีลักษณะที่
คลายกัน  คือ  ใหลูกจางเขามามีสวนรวมปรึกษาหารือกับนายจางในเรื่องการบริหารจัดการตางๆ
ภายในสถานประกอบการอยางขางกวางหลายดาน  เชน  ทั้งเรื่องทางเศรษฐกิจ ไดแก การลงทุน 
การผลิต การกระจายการผลิต การลดการผลิตและการปดกิจการชั่วคราว เปนตน  หรือ เรื่องทาง
เทคนิควิชาการ  เชน  แผนการผลิต  เทคนิคในการผลิต อุปกรณใหมและกรรมวิธี  หรือ เรื่องการ
บริหารงานบุคคล   เชน  การเลิกจาง  การโยกยายหนาที่การงาน  การใหการศึกษาและฝกอบรม  
หรือ เรื่องการจัดสวัสดิการ  เชน  ความปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพอนามัย  สวัสดิการอื่น  
และ เรื่องเงื่อนไขการทํางาน   เชน  วิธีการจายคาจาง เวลาการทํางาน  ขอปฏิบัติในการทํางาน  
เปนตน  ทั้งประเทศญี่ปุนและประเทศเยอรมันนี  ประเด็นหรือเรื่องที่นํามาปรึกษาหารือรวมกัน
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ระหวางนายจางและลูกจางครอบคลุมเรื่องที่สําคัญและมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การ
งานของลูกจาง  เชน  การเลิกจาง  โยกยายหนาที่การงาน   การปดกิจการชั่วคราว เปนตน   แตของ
ประเทศญี่ปุ น เรื ่องที่นํามาปรึกษาหารือรวมกันสวนใหญจะซ้ําซอนกับเรื ่องที่นําไปยื่นเจรจา
ตอรองดวย เพราะนิยมใชการปรึกษาหารือรวมกันกอน ถาตกลงกันไมไดประเด็นดังกลาวก็จะ
นําไปใชยื่นขอเรียกรองตอไป     สวนประเทศเยอรมันนี  เรื่องที่นํามาปรึกษาหารือรวมกันจะตอง
เปนเรื่องที่ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไมไดกําหนดหามไว   เชน เรื่องการปรับคาจาง  เปนตน 
และหากมีขอพิพาทเกิดขึ้นระหวางคณะกรรมการลูกจางกับนายจาง  คณะกรรมการลูกจางมีสิทธิ
จัดตั้งคณะกรรมการประนอมขอพิพาทขึ้นวินิจฉัยดวย   สวนประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่องที่ลูกจาง
มีสวนรวมปรึกษาหารือกับนายจางในคณะกรรมการรวมนั้นขึ้นอยูกับวาสัญญารวมเจรจาตอรอง
กําหนดใหทําไดหรือไม  สวนใหญจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการทํางานและสวัสดิการตางๆ
แลว ยังขยายขอบเขตออกไปในเรื่องทางเศรษฐกิจดวย  เชน การลงทุน เปนตน  แตตองเปนเรื่องที่
ไมอยูในขอบเขตของสัญญารวมเจรจาตอรอง    สวนประเทศเกาหลีใต  สภาฝายแรงงานและฝาย
จัดการมีอํานาจพิจารณาปรึกษาหารือในเรื่องตาง ๆ หลายดาน  เชน  การผลิต  บุคลากร  การเลิก
จาง  โยกยายงาน การระงับขอรองทุกข และจัดตั้งคณะกรรมการรับขอรองทุกข  การจัดสวัสดิการ  
พิจารณาความปลอดภัยและสุขภาพของคนงาน  เวลาทํางาน เปนตน  และหากมีขอที่ไมเห็นดวย
กับมติของสภาฯ   สภาฝายแรงงานและฝายจัดการยังมีอํานาจจัดตั้งกรรมการขึ้นเปนผูช้ีขาดไดดวย   
 สําหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ก็
สนับสนุนและสงเสริมลูกจางในการมีสวนรวมจัดกิจการกับนายจางโดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดรับรองวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิ  เสรีภาพ  และ
ความเสมอภาคของบุคคล ยอมไดรับความคุ มครอง สอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ  แตการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บัญญัติให “ รัฐมี
หนาที ่ตรากฎหมายและบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตามแนวนโยบายเศรษฐกิจวา ตอง
สงเสริม... จัดระบบแรงงานสัมพันธ..”    แตไมไดกําหนดชัดเจนวา รัฐจะสงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของลูกจางในการจัดการงานในระบบทวิภาคีดวย  จึงอาจทําใหการจัดระบบ
แรงงานสัมพันธของรัฐไมประสบผลสําเร็จเพราะขาดการสงเสริมและพัฒนาระบบทวิภาคีรวม
ปรึกษาหารือ  กอใหเกิดปญหาแรงงานสัมพันธที ่ไมสงบเกิดขึ ้นอยู บอยครั้งและปญหาดาน
แรงงานสัมพันธนี้อาจสงผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศใหเกิดปญหาได 
 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518   บัญญัติใหสถานประกอบกิจการที่มี
ลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป  ลูกจางอาจจัดตั้งคณะกรรมการลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้น
ได    และบัญญัติวาคณะกรรมการลูกจาง มีอํานาจที่จะประชุมหารือรวมกับนายจาง ในเรื่องการ
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จัดสวัสดิการแกลูกจาง  ปรึกษาหารือเพื่อกําหนดขอบังคับในการทํางานอันจะเปนประโยชนตอ
นายจางและลูกจาง  พิจารณาคํารองทุกขของลูกจาง หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในสถาน
ประกอบการ  ซ่ึงจะเห็นไดวาแมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 จะมีหลักการสงเสริม
การปรึกษาหารือระหวางนายจางและลูกจาง โดยใหลูกจางสามารถจัดตั้งคณะกรรมการลูกจางได    
แตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการลูกจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518  ยังไม
ครอบคลุมเรื่องที่สําคัญ เพื่อใหการทําหนาที่ของคณะกรรมการลูกจางเปนกลไกที่มีประสิทธิภาพ
คอยสงเสริมแรงงานสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง   อํานาจการบริหารงานในสถาน
ประกอบการที่สําคัญและมักเกิดขอพิพาทกัน สวนใหญยังคงอยูภายใตการพิจารณาและตัดสินใจ
ของนายจางเพียงฝายเดียว  อีกทั้งในปจจุบันนายจางสวนใหญยังคงมีทัศนคติวาตนเปนเจาของทุน 
มีสิทธิและอํานาจในการจัดการเพียงฝายเดียว  จึงใชอํานาจบริหารงานอยางไมเปนธรรมหรือ
บริหารงานโดยไมไดรับฟงการแสดงความคิดเห็นจากลูกจางซึ่งเปนแรงงานที่มีคุณคาตอสถาน
ประกอบการ  กอใหเกิดปญหาแรงงานสัมพันธที่ไมดีขึ้นในสถานประกอบการลูกจางตองนําขอ
พิพาทไปรองตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ  หรือนําคดีไปฟองรองตอศาลแรงงานซึ่งจะสงผล
กระทบตอเศรษฐกิจของประเทศและเกิดปญหาสังคมตามมาได 
 ปญหาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการลูกจางนอกจากที่กลาวขางตนแลว ยังรวมถึง
ปญหาการบริหารงานบุคคลเรื่อง การเลิกจางและการโยกยายตําแหนงลูกจาง  และปญหาทาง
เศรษฐกิจเรื่อง การยายสถานประกอบการและการหยุดกิจการชั่วคราว ดังมีรายละเอียดจะกลาว
ตอไปนี้ 
 
      4.1.1  ปญหาการบริหารงานบุคคลเรื่อง การเลิกจางและการโยกยายตําแหนงลูกจาง         
   อํานาจการบริหารงานบุคคลในสถานประกอบการ เชน  เรื ่องการเลิกจางและการ
โยกยายตําแหนงลูกจาง   นับเปนเรื่องที่สําคัญเพราะนอกจากสงผลกระทบตอตัวลูกจางโดยตรง
แลว ยังมีผลกระทบตอครอบครัวของลูกจาง ตอสังคมและตอเศรษฐกิจของประเทศดวยซึ่งแยก
อธิบายไดดังนี้ 

1)  การเลิกจาง 
        เนื่องจากตามกฎหมายคุมครองแรงงาน บัญญัติใหสิทธินายจางสามารถใชอํานาจ
เพียงฝายเดียวบอกเลิกสัญญาจางแรงงานตอลูกจางไดตามลําพัง หรือแมการที่นายจางไมมีงานให
ลูกจางทําตอไปและไมจายคาจาง ก็ยังเคยมีคําวินิจฉัยของศาลถือวาเปนการเลิกจางตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานแลว ดังคําพิพากษาฎีกาที่ 9783/2539  วินิจฉัยวา “การเลิกจางตามบทบัญญัติใน
กฎหมายคุมครองแรงงานนั้น มีความหมายวาเปนการที่นายจางไมมีงานใหลูกจางทํางานตอไป
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โดยเด็ดขาดโดยไมจายคาจางใหดวย ซึ่งสภาพความเปนนายจางและลูกจางสิ้นสุดลง ไมใชเรื่อง
ใหลูกจางหยุดงานเพียงชั่วคราว ซึ่งสภาพความเปนลูกจางกับนายจางยังไมสิ้นสุดและลูกจางยังมี
สิทธิไดรับคาจาง”     หรือหากกรณีนายจางประสงคจะปรับปรุงหนวยงาน กระบวนการผลิต การ
จําหนาย หรือการบริการของสถานประกอบการใหมีความทันสมัยขึ้น จึงนําเครื่องจักรมาใช หรือ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีของสถานประกอบการ สงผลใหตองลดจํานวนลูกจางลง  
นายจางก็มีอํานาจบอกเลิกจางไดตามกฎหมาย  ตามที่กลาวมาทั้งหมดนี้นายจางมีอํานาจบอกเลิก
จางลูกจางไดตามลําพังโดยไมตองปรึกษาหารือกับคณะกรรมการลูกจางกอน ดังขอเท็จจริงตามคาํ
พิพากษาของศาลดังตอไปนี้ที่แมการบอกเลิกจางกรรมการลูกจาง นายจางก็ยังสามารถรองขอตอ
ศาลไดเลยโดยไมตองปรึกษาหารือกับคณะกรรมการลูกจางกอน 
   คําพิพากษาฎีกาที่ 3742/2527 
        ศาลฎีกาวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518   มาตรา 50   บังคับให
นายจางตองจัดใหมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจางเฉพาะกิจการเพื่อจัดสวัสดิการใหแก
ลูกจาง  เพื ่อกําหนดขอบังคับในการทํางานอันจะเปนประโยชนตอนายจางและลูกจาง เพื ่อ
พิจารณาคํารองทุกขของลูกจาง  เพื ่อหาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในสถานประกอบ
กิจการ    แตการที่นายจางรองขออนุญาตเลิกจางกรรมการลูกจางนั้น  ไมใชกิจการอยางหนึ่งอยาง
ใดตามที่มาตรา 50 บัญญัติไว    ดังนั้น   การที่นายจางยื่นคํารองขออนุญาตเลิกจางกรรมการลูกจาง  
โดยไมไดปรึกษาหารือกับคณะกรรมการลูกจาง จึงไมฝาฝนตอกฎหมาย 
 
        การที่กฎหมายใหอํานาจแกนายจางในเรื่องการบอกเลิกจางตามลําพังนี้ ทําใหเกิดผล
เสีย คือ ลูกจางขาดความมั่นคงในหนาที่การงานเพราะไมแนใจวาตนเองจะโดนบอกเลิกจางเมื่อใด  
ลูกจางจึงขาดความจงรักภักดีตอบริษัท และลูกจางที่ถูกเลิกจางสวนใหญมักจะนําคดีไปฟองรอง
ตอศาลแรงงานวา นายจางเลิกจางไมเปนธรรมตอไป ทําใหปริมาณคดีที่ศาลแรงงานเพิ่มมากขึ้น 
และสงผลใหเกิดปญหาแรงงานสัมพันธที่ไมดีระหวางนายจางและลูกจางดวยเพราะบางครั้งผล
ของคําพิพากษาก็มักจะทําใหผูที่แพคดียังคงไมไดรับความพึงพอใจได ดังเชนขอเท็จจริงตามคํา
พิพากษาฎีกาตอไปนี้ที่นายจางใชอํานาจบอกเลิกจางลูกจางเพียงลําพัง กอใหเกิดความเดือดรอน
ตอลูกจางและทําใหเกิดขอถกเถียงในศาลตามมาหลายคดีวาเปนการเลิกจางที่เปนธรรมหรือไม  
        คําพิพากษาฎีกาที่ 4291-4295/2528 
        การเลิกจางจะเปนธรรมหรือไม ตองพิจารณาถึงสาเหตุแหงการเลิกจางเปนประการ
สําคัญ แมการเลิกจางนั ้นจะเปนเหตุใหผูถูกเลิกจางเดือดรอน แตก็เปนความจําเปนทางดาน
นายจางที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เพื่อใหกิจการของนายจางดํารงอยูตอไปยอมเปนสาเหตุที่จําเปนแก
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การเลิกจางแลวแมนายจางมิไดยุบหนวยงานที่ลูกจางทํางานอยู ก็ไมอาจถือไดวาเปนการเลิกจางที่
ไมเปนธรรม 
        คําพิพากษาฎีกาที่ 3432/2524 
        นายจางเลิกจางลูกจางโดยอางเพื่อความเหมาะสม เพราะเหตุที่สามีของลูกจางไป
ทํางานกับบริษัทอื่นซ่ึงถือวาเปนคูแขงขันทางธุรกิจกับนายจาง เปนการเลิกจางไมเปนธรรม 
        คําพิพากษาฎีกาที่ 5572/2543 
        จําเลยมีหนังสือบอกเลิกจางโจทก โดยเหตุผลเพื่อใหเหมาะสมกับปริมาณงานที่ลด
และบรรเทาปญหาทางเศรษฐกิจของจําเลย  ทั้งโจทกตกลงไดรับเงินตางๆไปจากจําเลยแลว  จึง
เปนการเลิกจางที่มีเหตุอันควรและเพียงพอที่จะเลิกจางไดและไมเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม 
        คําพิพากษาฎีกาที่ 3889/2527 
        นายจางเลิกจางโดยระบุวาเหตุแหงการเลิกจางเพียงวา ภาวะการคานายจางซบเซา ไม
คอยมีงานใหทํา คนงานมีจํานวนมากเกินความจําเปน แมนายจางใหการวาลูกจางปฏิบัติงานไมดี 
ทําใหกระดาษขาดบอยครั้ง ไมใหความรวมมือแกนายจางก็ตาม นายจางก็มิไดถือเอาเหตุเหลานี้
เปนเหตุสําหรับการเลิกจาง นายจางยังใหการตอไปดวยวานายจางประสบภาวะขาดทุน เมื ่อ
ปรากฏวาสาเหตุแหงการเลิกจางที่แทจริงซึ่งนายจางเลิกจางเนื่องจากประสบภาวะขาดทุนก็เปน
อันหมดความจําเปนที่นายจางจะจางลูกจางตอไป นายจางชอบที่จะเลิกจางลูกจางเสียได แมวา
ลูกจางจะมีนิสัย ความประพฤติ ผลงานดีและรวมมือกับนายจางดีสักเทาใด กรณีนี้ไมถือวาเปน
การเลิกจางที่ไมเปนธรรม 
        คําพิพากษาฎีกาที่ 1533/2528 
        การที่นายจางประสบกับภาวะขาดทุนและนายจางประสงคจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
โครงสรางใหมเพื่อความอยูรอดของนายจางนั้น เปนอํานาจของนายจางที่จะพิจารณาวาควรจะยุบ
เลิกแผนกหรือตําแหนงงานใดบาง ไมใชอํานาจของลูกจาง ขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาการที่นายจาง
ยุบเลิกตําแหนงซึ่งลูกจางทําอยูมิใชเกิดจากเจตนากลั่นแกลง ทั้งนายจางไดยุบเลิกแผนกอื่นบาง
แผนกและเลิกจางลูกจางอื่น ยอมถือวานายจางมีเหตุผลอันสมควรที่จะเลิกจางลูกจาง แมจําเลย
นายจางจะเลิกจางลูกจางแผนกเครื ่องจักรกลเพียงคนเดียวคือโจทก ก็เปนการเลิกจางเพราะ
ตําแหนงถูกยุบเลิก ถือไมไดวาเปนการเลิกจางเปนธรรม 
 
        ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวานาจะนําแนวทางตามกฎหมายของประเทศเยอรมันนีที่บัญญัติ
ใหคณะกรรมการลูกจางมีอํานาจพิจารณาและตัดสินใจรวมกับนายจางในเรื่องการบอกเลิกสัญญา
จางแรงงานมาเปนแนวทางปรับปรุงกฎหมาย ซึ่งนาจะบัญญัติไวในพระราชบัญญัติแรงงาน
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สัมพันธ พ.ศ. 2518 ของประเทศไทยวา กอนที่นายจางจะบอกเลิกสัญญาจางแรงงานตอลูกจางใน
สถานประกอบการ ใหปรึกษาหารือกับคณะกรรมการลูกจางกอนและกรณีนายจางยังยืนยันวาจะ
บอกเลิกสัญญาจางแรงงานตอลูกจาง หากคณะกรรมการลูกจางไมเห็นดวย ใหคณะกรรมการ
ลูกจางและนายจางมีอํานาจตั้งคณะกรรมการรวมกันเพื่อลงมติวาจะบอกเลิกจางลูกจางไดหรือไม 
โดยคณะกรรมการรวมอาจแตงตั้งมาจากผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละ 1 คน และ
มีคนกลางอีก 1 คนที่ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกันตั้งใหเปนประธาน  ทั้งนี้เพื่อลดความขัดแยงดาน
ปญหาขอพิพาทการเลิกจางโดยไมเปนธรรมเปนคดีขึ ้นสู ศาลแรงงาน และ เพื ่อใหไดมีการ
พิจารณาใหรอบคอบกอนที่จะตัดสินใจบอกเลิกจางลูกจาง ทําใหฝายลูกจางรูสึกยอมรับไดวาเรื่อง
ดังกลาวไดผานการพิจารณาโดยผูแทนลูกจางมาแลวและไมโทษวาเปนการใชอํานาจของนายจาง
เพียงลําพังไมเปนธรรมกลั่นแกลงตน ซึ่งจะชวยลดขอพิพาทในดานนี้ อีกทั้งยังชวยเสริมสราง
แรงงานสัมพันธที ่ดีตอไป และกระตุนใหสถานประกอบการตางๆมีการจัดตั ้งคณะกรรมการ
ลูกจางเพิ่มมากขึ้น 
                    2)  การโยกยายตําแหนงลูกจาง 
           เนื่องจากตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเรื่องสัญญาจางแรงงานบัญญัติให
นายจางมีอํานาจบังคับบัญชาลูกจางไดโดยลูกจางที่จงใจขัดคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย 
หรือละเลยไมนําพาตอคําสั่งเชนวานั้นเปนอาจิณ นายจางมีอํานาจไลออกไดทันที ดังนั้นนายจาง
จึงมีอํานาจสั่งใหลูกจางยายไปทํางานในตําแหนงงานอื่นที่นายจางเห็นวาเหมาะสมและจําเปนได
โดยที่นายจางไมจําเปนตองปรึกษากับคณะกรรมการลูกจางกอน ซึ่งการที่นายจางใชอํานาจ
โยกยายตําแหนงลูกจางไดโดยลําพังเชนนี ้ จึงมักจะกอใหเกิดปญหาความขัดแยงและความ
เดือดรอนตอลูกจางได ทั้งอาจเปนชองทางใหนายจางบางรายหาทางกลั่นแกลงลูกจางเพื่อบีบให
ลูกจางลาออกเองหรือไลออกไดโดยอาศัยชองทางจากสัญญาจางแรงงานที่นายจางรางขึ้นเองและ
ชองวางของกฎหมาย และสุดทายก็จะนําไปสูการเปนคดีความขึ้นศาลแรงงานไดดังขอเท็จจริง
ตามคําพิพากษาฎีกาตอไปนี้ 
        คําพิพากษาฎีกาที่ 782-800/2539 
        นายจางรับลูกจางเขาทํางานในตําแหนงลูกจางในการผลิตสินคา  อันเปนการทํางาน
โดยใชแรงงานตามธรรมดาทั่วไป มิใชจางทํางานโดยอาศัยความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะ ทั้งตามสัญญาจางก็ระบุไวชัดวาจําเลยสามารถยายลูกจางไปทํางานในสาขาอื่นของ
นายจางได  ซ่ึงลูกจางก็รับทราบความขอนี้ตั้งแตวันทําสัญญาจางแรงงานแลว  เมื่อลูกจางตกลงเขา
ทํางานกับนายจาง  ลูกจางและนายจางจึงตองปฏิบัติตามสัญญาที่ทําไวตอกัน และตามสัญญา
ดังกลาวก็ไมมีขอตกลงไววา   การยายลูกจางไปทํางานที่อื่น นายจางจะตองแจงใหลูกจางทราบ
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ลวงหนากอน  ดังนั้น เมื่อนายจางมีความจําเปนยายลูกจางทั้งสิบเกาใหไปทํางานที่สาขาที่โรงงาน
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีในตําแหนงไมต่ํากวาเดิมและสิทธิประโยชนเทาเดิม  นายจางจึงมี
สิทธิยายลูกจางไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา  และไมถือวาเปนการยาย กระทันหันและรวบ
รัด  คําสั ่งของนายจางใหยายลูกจางไปทํางานที่โรงงานอําเภอปากเกร็ด จึงชอบดวยกฎหมาย  
ลูกจางมีหนาที่และความรับผิดชอบตามสัญญาจางแรงงานและตามกฎหมายแพงจะตองปฏิบัติ
ตามคําสั่งดังกลาว  เมื่อลูกจางไมปฏิบัติตาม จึงเปนการกระทําอันไมสมควรแกการปฏิบัติหนาที่
ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริต  นายจางมีสิทธิเลิกจางไดโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา  
และเมื่อลูกจางที่ไมไปทํางาน นายจางไดเตือนแลว  ลูกจางยังคงฝาฝนไมไปทํางานอีก จึงเปนการ
กระทําผิดซํ้าคําเตือน  นายจางเลิกจางได โดยไมตองจายคาชดเชย 
        คําพิพากษาฎีกาที่ 2921/2527 
        โจทกเปนยามรักษาการณ จําเลยยุบเลิกหนวยยามดังกลาวแลวโอนยายโจทกไป
ทํางานควบคุมวัสดุกอสรางโดยไดรับคาจางเทาเดิม จําเลยยอมมีอํานาจทําไดเพื่อปรับปรุงงานของ
จําเลย ไมเปนการเลิกจางและไมเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง   
        คําพิพากษาฎีกาที่ 5958/2537 
        นายจางสั่งยายลูกจางจากสายการผลิตไปทํางานในแผนกธุรการซึ่งเปนงานที่ตองทํา
กลางแจง ใชแรงงานและมีความลําบากมากกวางานในหนาที่เดิม เปนการใหลูกจางทํางานที่หนัก
และต่ํากวาระดับ เพื่อใหเกิดความรูสึกบีบคั้นทางจิตใจจนไมสามารถที่จะทนทํางานตอไปได เมื่อ
ลูกจางไมสามารถทํางานได นายจางจึงสั่งพักงานโดยไมมีกําหนดและไมจายคาจางอันมีลักษณะ
เปนการกลั่นแกลงลูกจาง จึงเปนการเลิกจาง 
        คําพิพากษาฎีกาที่ 3301/2525 
        โจทกเปนลูกจางที่นายจางยอมใหทํางานอยูในกรุงเทพมหานครตั้งแตเริ่มเขาทํางาน
ตลอดมาเปนเวลา 3 ปเศษ เหตุที่โจทกไมสามารถไปทํางานตางจังหวัดเพราะตองดูแลบุตรซึ่งยัง
เล็กและปวยเปนโรคหัวใจพิการ ตอมาจําเลยผูเปนนายจางสั่งใหโจทกไปทํางานตางจังหวัดโดย
ไมไดใหโอกาสและเวลาแกโจทกในการปรับตัวและหาทางแกไขขอขัดของดังกลาวบางตาม
สมควร โจทกไมปฏิบัติตามคําสั่ง ดังนี้ไมเปนการฝาฝนคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายนายจางเปน
กรณีรายแรง 
        คําพิพากษาฎีกาที่ 2895/2526 
        โจทกเปนลูกจางไมสามารถเขากันไดกับผูบังคับบัญชา จําเลยผูเปนนายจางมีอํานาจ
ยายโจทกไปทํางานในแผนกใหมเพื่อความเหมาะสมได และโจทกมีหนาที่ตองปฏิบัติตามเพราะ
เปนคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย การที่โจทกฝาฝนคําสั่งโดยไมยอมลงชื่อทราบคําสั่ง ไมไปรายงาน
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ตัวเพื่อทํางานในแผนกใหม และจําเลยไดออกคําเตือนเปนหนังสือมากกวา 3 ครั้งแลว จําเลยจึงมี
อํานาจเลิกจางโจทกได โดยไมตองจายคาชดเชย ไมใชการเลิกจางที่ไมเปนธรรม 
        คําพิพากษาฎีกาที่ 3538-3544/2536 
        นายจางรับลูกจางทั้งหกเขาทํางานในตําแหนงพนักงานรีดผาเครื่องใหญตลอดมา ไม
เปนการผูกมัดนายจางวาจะตองใหลูกจางทั้งหกทํางานในตําแหนงนั้นตลอดไป  งานในตําแหนง
พนักงานรีดผาเครื่องใหญแผนกหองผาหรือซักรีดและงานตําแหนงพนักงานทําความสะอาดตางก็
ใชพนักงานระดับต่ําสุด เปนงานในระดับเดียวกันไมตองใชความรู ความสามารถเปนพิเศษ 
พนักงานสามารถสับเปลี ่ยนแผนกได นายจางยายลูกจางไปอยู แผนกทําความสะอาดเพราะ
พนักงานรีดผาโดยเครื่องอัตโนมัติที่ติดตั้งใหมไมตองใชความชํานาญมากและมีพนักงานจาก
บริษัทอื่นทําหนาที่ดังกลาวในหนาที่ที่ถูกกวา เปนเรื่องที่นายจางจัดการบริหารงานบุคคลเพื่อลด
คาใชจาย คาจาง และผลประโยชนของลูกจางทั้งหกก็มิไดลดนอยลงเมื่อยายแผนก และไมปรากฏ
วา การที่นายจางยายลูกจางทั้งหกเปนการกลั่นแกลง จึงไมถือเปนการเลี่ยนสภาพการจาง นายจาง
มีอํานาจทําได 
 
        จากที่กลาวมาขางตน ผูเขียนจึงเห็นวานาจะบัญญัติไวในพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 ใหการโยกยายตําแหนงหนาที่ของลูกจาง นายจางจะตองนํามาปรึกษาหารือ
กับคณะกรรมการลูกจางกอนวาจะโยกยายลูกจางไปทํางานอยู ในสวนใด ดวยเหตุผลใด ถา
คณะกรรมการลูกจางลงมติเห็นชอบดวยแลว  นายจางจ ึงคอยออกคําสั ่งโยกยายได แตถา
คณะกรรมการลูกจางไมเห็นชอบดวยเนื่องจากเห็นวาเปนการกลั่นแกลงแลว นายจางจะกระทํา
การโยกยายตําแหนงลูกจางไมได แตถานายจางเห็นวามติของคณะกรรมการลูกจางดังกลาวไม
ชอบ ก็อาจรองตอศาลเพื่อขอเพิกถอนมติดังกลาวไดเพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกนายจางดวย การ
ใหคณะกรรมการลูกจางลงมติวาเห็นชอบดวยหรือไมกอน ก็เพื่อใหการพิจารณาโยกยายตําแหนง
ลูกจาง นายจางไดกระทําไปดวยความจําเปนและเหมาะสมจริงๆ มิใชเกิดจากเจตนากลั่นแกลง
ของนายจาง และเพื่อที่คณะกรรมการลูกจางจะไดหามาตรการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน
สําหรับลูกจางที ่อาจไดรับความยากลําบากหากมีกรณีที ่จําเปนตองยายงานไปอยู ที ่ไกลจาก
ภูมิลําเนาที่เคยอยู เหมือนกับในประเทศเยอรมันนีและประเทศเกาหลีใตที่การโยกยายตําแหนง
หนาที่การงานลูกจาง กฎหมายบัญญัติใหคณะกรรมการลูกจาง(ในประเทศเยอรมันนี)จะตองไดรับ
การแจงจากนายจางใหทราบลวงหนาและคณะกรรมการลูกจางตองเห็นชอบรวมกันกับนายจาง
กอนดวย สวนประเทศเกาหลีใตนั้นสภาฝายแรงงานและฝายจัดการตองลงมติรวมกับนายจางกอน
จะมีการโยกยายตําแหนงหนาที่ลูกจางดวยเชนกัน    
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      4.1.2  ปญหาทางเศรษฐกิจเรื่องการยายสถานประกอบการ และการหยุดกิจการชั่วคราว 
   ปญหาทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการเรื่องการยายสถานประกอบการและการหยุด
กิจการชั่วคราว นับวาเปนเรื่องที่สําคัญและอาจสงผลกระทบตอลูกจางในสถานประกอบการได  
ดังนี้ 

1)  การยายสถานประกอบการ   
       ตามกฎหมายคุมครองแรงงานบัญญัติวาการที่นายจางยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง 
ณ สถานที่อื ่น ซึ่งอาจมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางและครอบครัว 
นายจางเพียงแตแจงใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบการ
เทานั้น ซึ่งนายจางมีอํานาจตัดสินใจไดเองโดยลําพังวาจะยายสถานประกอบการไปตั้งอยู ณ ที่ใด
โดยที ่ไมจําตองปรึกษาหารือกับคณะกรรมการลูกจางกอน จึงอาจทําใหลูกจางไดรับความ
เดือดรอนได เพราะไมไดรวมรับรูแผนการยายสถานประกอบการลวงหนานานพอสมควร จึงไมมี
เวลาจัดเตรียมความพรอม  อีกทั้งการยายสถานประกอบการไปตั้ง ณ สถานที่ที่ไกลจากแหลงที่พัก
เดิมของลูกจาง สวนใหญจะมีผลกระทบตอคาใชจาย คาครองชีพตางๆที่เพิ่มขึ้น ไมวาจากการ
เดินทางหรือจากการเปลี่ยนที่พักอาศัย  ความสะดวกในการดําเนินชีวิต  และความปลอดภัยในการ
เดินทาง ฯลฯ อันเปนผลจากการที่นายจางยายสถานประกอบกิจการได  ซึ่งนายจางสวนใหญก็
ไมไดใหความสนใจจึงมักเกิดปญหาขัดแยงเปนคดีฟองตอศาลแรงงานไดดังตอไปนี้ 
   คําพิพากษาฎีกาที่ 1972-2102/2534 
        เจาของโรงงานซึ่งนายจางเชาเปนสถานประกอบการ ไมใหนายจางเชาโรงงานตอ 
นายจางจึงตองยายสถานประกอบการจากนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ไปอยูที่
เขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี ดวยความจําเปน  แตนายจางก็ยังคงจาง ก ทํางานเปน
ลูกจางตอไป  กรณีไมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง  อีกทั้งนายจาง
ไมไดกระทําโดยมีเจตนาที่จะไมจาง ก ทํางานอีกตอไป   หรือกลั่นแกลง ก   เมื่อ ก ไมยอมไป
ทํางานที่จังหวัดปทุมธานีเอง จึงถือไมไดวานายจางเลิกจาง 
          
        ดังนั้นเพื่อใหความคุมครองลูกจาง ผูเขียนเห็นวานาจะนําแนวทางของกฎหมายของ
ประเทศเยอรมันนีที่บัญญัติใหนายจางจะตองนําเรื่องการยายสถานประกอบการมาปรึกษาหารือ
กับคณะกรรมการเศรษฐกิจของสถานประกอบการกอน นํามาใชเปนแนวทางเพื่อบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ของประเทศไทย ใหการคุมครองลูกจางวาการยาย
สถานประกอบการของนายจางจะตองแจงและนํามาปรึกษาหารือกับคณะกรรมการลูกจาง
ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป กอนยายสถานประกอบการเพื่อใหคณะกรรมการลูกจางและ
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นายจางไดมีเวลาเพียงพอที่จะพิจารณาและเตรียมวางแผนการบรรเทาปญหาความเดือดรอนตอ
ลูกจางและครอบครัว เนื่องจากการยายสถานประกอบการไดและเพื่อรับฟงปญหาจากลูกจาง
ลวงหนา และรับทราบความคิดเห็นตางๆอันจะเปนประโยชนตอไป  แตถาสถานประกอบการ
ขนาดเล็ก มีลูกจางไมมาก นายจางอาจจะเพียงแคเรียกประชุมลูกจางโดยตรงเพื่อแจงและขอ
ความเห็นและรับฟงปญหาความเดือดรอนจากลูกจางก็ได 
                2)  การหยุดกิจการชั่วคราว 
     กรณีที่นายจางมีเหตุจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนชั่วคราว  กฎหมาย
คุมครองแรงงานบัญญัติใหนายจางสามารถหยุดกิจการชั่วคราวไดโดยลําพังโดยที่ไมมีมาตรการ
ทางกฎหมายคุ มครองลูกจางวานายจางตองขอคําปรึกษาหารือและขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการลูกจางกอน   การที่นายจางหยุดการผลิตหรือปดกิจการชั่วคราวมีผลกระทบตอผล
กําไรหรือขาดทุนของสถานประกอบการโดยตรงและสงผลเสียตอลูกจางในดานรายไดตามมา 
เพราะทําใหตองมีการปรับลดคาจางลง  เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจางงานของลูกจางใหม และอาจ
สงผลใหในที่สุดนายจางตองเลิกจางลูกจางในที่สุด ดังที่ปรากฏเปนคดีขึ้นสูศาลแรงงานดังคํา
พิพากษาตอไปนี้ 
   คําพิพากษาฎีกาที่ 2747-2748/2527 
        นายจางประกาศหยุดกิจการชั่วคราวโดยไมมีกําหนด เพราะไมสามารถหาวัตถุดิบมา
ผลิต  และถูกธนาคารฟองบังคับจํานองทรัพยสินทั้งหมดของบริษัท นายจางไมมีงานใหลูกจางทํา 
และไมจายคาจางลูกจางตลอดมา จนลูกจางตองทยอยออกไปหางานทํา ถือเปนเจตนาเลิกจาง
ลูกจาง 
   คําพิพากษาฎีกาที่ 2560/2529 
        นายจางหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากโรงงานไฟไหมเพราะเหตุสุดวิสัย ตอมานายจาง
ใหลูกจางไปทํางานกับบริษัทอื่นซ่ึงประกอบกิจการอื่นทํานองเดียวกัน  แตลูกจางไมยอม  นายจาง
ปดกิจการนานปเศษ และไมแนใจวาจะดําเนินกิจการอีกเมื่อใดหรือไม  จะถือวาการที่ลูกจางไมไป
ทํางานกับบริษัทอื่นเปนความผิดของลูกจางไมได เพราะการทํางานที่บริษัทใหมนั้นลูกจางไมได
ทํางานใหกับนายจางเดิม พฤติการณดังกลาวถือไดวาเปนการเลิกจาง 
       
        ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวาเรื่องการหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนชั่วคราวเปนเรื่องที่
นาจะบัญญัติไวในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 วานายจางตองปรึกษาหารือและขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการลูกจางกอนวา สถานประกอบการมีความจําเปนถึงขนาดตอง
หยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนชั่วคราวจริงหรือไม และหากสถานประกอบการตองหยุดการ
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ผลิตชั่วคราว ลูกจางจะไดรับมาตรการชวยเหลืออยางไรทดแทน  และคณะกรรมการลูกจางอาจจะ
ใหขอเสนอแนะหรือเสนอมาตรการที่เปนประโยชนตอสถานประกอบการได อีกทั้งเมื่อลูกจาง
ทราบถึงขอเท็จจริงและปญหาทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการก็จะรวมใจกันทํางานเพื่อ
สถานประกอบการ อีกทั้งก็เปนการคุมครองประโยชนของลูกจางในเรื่องผลประโยชนและรายได
วาจะไดรับการพิจารณาดูแลในกรณีที่หากสถานประกอบการตองหยุดกิจการชั่วคราว และเพื่อให
การบริหารงานทางเศรษฐกิจของสถานประกอบการ เปนไปดวยความรอบคอบ ใหเกิดผลกระทบ
ตอลูกจางและครอบครัวใหนอยที่สุด  และเพื่อปองกันการเกิดขอขัดแยงและปญหาดานแรงงาน
สัมพันธในอนาคตตามมา เหมือนกับประเทศเยอรมันนีที่กฎหมายบัญญัติใหการหยุดกิจการ
ชั ่วคราวถือเปนเรื ่องทางเศรษฐก ิจของสถานประกอบการจะต องไดร ับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการเศรษฐกิจของสถานประกอบการกอน 
  
4.2  ปญหาเรื่องอํานาจในการตัดสินใจรวมกัน และทําขอตกลงรวมกันของคณะกรรมการลูกจาง 
 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สนับสนุนวา
มนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะมีสภาวะในการทํางานในดานตางๆที่ยุติธรรม  ไมวาจะเปนดานรายได  
สภาวะการทํางานที่ปลอดภัยและถูกพลานามัย   โอกาสไดรับการสนับสนุนในตําแหนงหนาที่การ
งานที่เหมาะสม   มีการพักผอน   และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมือง  
ก็สนับสนุนวาประชาชนมีสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเองและดําเนินการทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมไดอยางเสรี  อีกทั้งมีเสรีภาพในการสมาคมกับผูอ่ืน 
 องคการแรงงานระหวางประเทศไดออกอนุสัญญาและขอแนะที่เกี่ยวของโดยตรงและ
โดยออมเพื่อสนับสนุนใหมีกลไกหรือขั ้นตอนที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมการปรึกษาหารือ การ
ตัดสินใจรวมกัน และการทําขอตกลงรวมกันระหวางนายจางและลูกจาง   โดยอนุสัญญาฉบับที่ 98 
วาดวยสิทธิในการรวมตัวกันและการรวมเจรจาตอรอง  สนับสนุนใหมีมาตรการที่เปนการกระตุน 
และสงเสริมการพัฒนาและการใชประโยชนอยางเต็มที่ในการเจรจาดวยวิธีสมัครใจระหวาง
นายจางและลูกจาง เพื่อกําหนดเงื่อนไขและสภาพการจางโดยวิธีการทําขอตกลงรวมกัน     สวน 
ขอแนะที่ 94  วาดวยความรวมมือระดับสถานประกอบการ ค.ศ.1952  เห็นวา   ควรมีกลไกและ
ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหมีการตัดสินใจรวมกันระหวางนายจางและลูกจางเกี่ยวกับ
เงื่อนไขและสภาพการทํางาน  และกลไกดังกลาวจะตองไมยุงยากเพื่อกระตุนใหเกิดขอตกลงโดย
สมัครใจระหวางนายจางและลูกจางขึ ้น  เปนการสงเสริมความรวมมือและการปรึกษาหารือ
ระหวางนายจางและลูกจาง 

DPU



 87 

 ดานกฎหมายของตางประเทศ  ในประเทศญี ่ปุ นและประเทศสหรัฐอเมริกาไมมี
มาตรการทางกฎหมายร ับรองสิทธ ิในการต ัดสินใจร วมกันและทําข อตกลงร วมก ันของ
คณะกรรมการปรึกษาหารือรวมกับสถานประกอบการ      แตทางปฏิบัติในการบริหารงานใน
ประเทศญี่ปุน สถานประกอบการสวนใหญที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการปรึกษาหารือรวมจะให
คณะกรรมการปรึกษาหารือรวมมีอํานาจตัดสินใจรวมกันและทําขอตกลงรวมกันในเฉพาะบาง
เร่ืองไดที่ไมอยูภายใตบังคับของสัญญารวมเจรจาตอรอง ไดแก เร่ืองเงื่อนไขการทํางานตางๆ  เชน 
กําหนดเวลาทํางาน  ขอกําหนดในการทํางาน   กําหนดวันหยุดพักผอน   วิธีการจายคาจาง  เปนตน     
สวนประเทศสหร ัฐอเมร ิกาแมในปจจ ุบ ันการบร ิหารงานจะให ล ูกจ างเข ามาม ีส วนร วม
ปรึกษาหารือในการบริหารงานทั้งโดยตรงและโดยออม แตเนื่องจากทัศนคติแบบเปนปรปกษของ
นายจางและปญหาแรงงานตางชาติที่มีจํานวนมาก  อํานาจการตัดสินใจในสถานประกอบการโดย
แทจริงจึงยังคงอยูที่ฝายบริหารหรือนายจาง    การทําขอตกลงในการจางงานจึงถือเปนเรื่องการ
ตอรองของสหภาพแรงงานกับนายจางที ่จะทําสัญญารวมเจรจาตอรองกัน    สวนประเทศ
เยอรมันนีกฎหมายรับรองสิทธิของคณะกรรมการลูกจางวามีอํานาจทั้งปรึกษาหารือ ตัดสินใจ
รวมกันและทําขอตกลงรวมกันกับฝายนายจางเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ภายในสถานประกอบการได
ตามที่กฎหมายกําหนดและไมอยูในอํานาจของสหภาพแรงงาน   อีกทั้งตามกฎหมายลูกจางยัง
สามารถสงผูแทนลูกจางเขารวมเปนคณะกรรมการกํากับดูแลบริษัท ทําการตัดสินใจรวมกันใน
ระดับนโยบายของบริษัทอีกดวย   ดานประเทศเกาหลีใต สภาฝายแรงงานและฝายจัดการมีอํานาจ
ลงมติรวมกันในเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหสภาฯปรึกษาหารือรวมกันไดดวย และมติดังกลาวก็มี
ผลผูกพันทั้งฝายนายจางและฝายลูกจางใหนําไปปฏิบัติ     ทั้งคณะกรรมการลูกจางของเยอรมันนี   
คณะกรรมการปรึกษาหารือรวมของญี่ปุน และสภาฝายแรงงานและฝายจัดการของประเทศเกาหลี
ใต ลูกจางตางมีอํานาจตัดสินใจรวมกันกับนายจางไดในบางเรื่องของสถานประกอบการ  แต
สําหรับประเทศเยอรมันนีและเกาหลีใต  เรื ่องที ่ลูกจางมีอํานาจตัดสินใจรวมกันกับนายจาง
คอนขางกวางกวาและหลากหลายดานมากกวาของญี่ปุนและกรรมการลูกจางมีอํานาจตัดสินใจ
รวมกับนายจางในเรื่องที่สําคัญและสงผลกระทบตอลูกจางโดยตรงดวย เชน  การบริหารงาน
บุคคลเรื่องการบอกเลิกจาง  การโยกยายตําแหนงหนาที่การงาน  การจัดสวัสดิการ  เรื่องเงื่อนไข
การทํางาน  เปนตน   สวนเรื่องอํานาจในการทําขอตกลงรวมกันตามกฎหมายแลว คณะกรรมการ
ลูกจางในประเทศเยอรมันนีมีอํานาจทําขอตกลงในสถานประกอบการกับนายจางไดเปนหนังสือ
ในเรื่องการดําเนินงานทั้งหมดในสถานประกอบการ ยกเวนเพียงบางเรื่องที่ไดมีขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางไววาเปนอํานาจของสหภาพแรงงานเทานั้น   เชน คาจาง และเงื่อนไขการจางหรือ
การทํางาน    สวนประเทศญี ่ปุ น   คณะกรรมการปรึกษาหารือรวมจะทําขอตกลงในสถาน
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ประกอบการกับนายจางไดหรือไม   ขึ้นอยูกับวาขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่นายจางกับ
สหภาพแรงงานทํารวมกันไว กําหนดวาอนุญาตใหคณะกรรมการปรึกษาหารือรวมทําขอตกลงกับ
นายจางในเรื่องดังกลาวรวมกันไดหรือไม เพราะถาทําไปโดยฝาฝนจะทําใหขอตกลงรวมเปน
โมฆะได 
 สวนกฎหมายไทย ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   บัญญัติ
ใหรัฐมีหนาที่ตรากฎหมายและบริหารนโยบายเศรษฐกิจโดยจัดระบบแรงงานสัมพันธ และรับรอง
วาบุคคลมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการประกอบอาชีพ และมีสิทธิไดรับ
หลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน    ซึ่งเปนการสงเสริมใหนายจางและ
ลูกจางมีเสรีภาพที่จะทําขอตกลงรวมกันในสถานประกอบการ  แตนาจะบัญญัติเพิ่มหนาที่ของรัฐ
ไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 วาใหรัฐมีหนาที่สงเสริมใหนายจาง
และลูกจางมีการทําขอตกลงรวมกันในสถานประกอบการดวยเพื ่อสงเสริมการปรึกษาหารือ
รวมกัน 
 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 ไดบัญญัติใหคณะกรรมการลูกจางมีอํานาจ
หนาที่ในสถานประกอบการเพียงแคสิทธิในการประชุมหารือกับนายจางเทานั้น  คณะกรรมการ
ลูกจางไมมีสิทธิตามกฎหมายที่จะตัดสินใจจัดการงานเรื่องใดๆ รวมกันกับนายจาง และไมมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะทําขอตกลงเรื่องใดๆกับนายจางไดเลย ซึ่งการที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ 
พ.ศ. 2518 บัญญัติใหอํานาจคณะกรรมการลูกจางเพียงแคการปรึกษาหารือ ลูกจางสวนใหญอาจ
เห็นวาฝายตนมีสิทธิเพียงแคประชุมหารือกับนายจางไดเทานั้น แตไมอาจมีสิทธิมีเสียงตัดสินใจ
ในเรื ่องใดๆรวมกับนายจางได   จึงไมสนใจใชสิทธิจ ัดตั ้งคณะกรรมการลูกจางในสถาน
ประกอบการ เพราะไมมีการสงเสริมบทบาทที่นาสนใจและใหเห็นความสําคัญของการจัดตั้ง
คณะกรรมการลูกจางตามกฎหมาย    ดังจะเห็นไดวาคณะกรรมการลูกจางทั่วประเทศไทยก็มักจะ
มีจํานวนไมเพิ่มขึ้นตามสัดสวนการเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการ   ฝายนายจางเองก็อาจไมให
ความสําคัญหรือสนใจในการเขาประชุมกับคณะกรรมการลูกจาง เนื่องจากเห็นวาคณะกรรมการ
ลูกจางไมไดมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องใดๆของสถานประกอบการ   จึงอาจบริหารกิจการไป
โดยไมคํานึงถึงสวัสดิภาพและประโยชนของลูกจางเทาที ่ควร  ความสัมพันธภายในสถาน
ประกอบการไมมีบรรยากาศของความรวมมือกัน สุดทายก็อาจจะทําใหกลไกความรวมมือใน
ระดับทวิภาคีในสถานประกอบการออนแอลงในที่สุด   การที่กฎหมายใหอํานาจการตัดสินใจ
ดําเนินการทั้งหมดภายในสถานประกอบการยังคงเปนอํานาจของนายจางหรือฝายจัดการเพียง
ลําพัง   ทั้งๆ ที่เร่ืองบางอยางเกิดขอพิพาทกันเปนปญหาแรงงานอยูบอยครั้ง เชน  เรื่องการเลิกจาง
ไมเลิกธรรม  การโยกยายตําแหนงหนาที่การงานลูกจาง เปนตน  ดังเชนคําพิพากษาฎีกาตอไปนี้ 
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ซึ่งถาคณะกรรมการลูกจางไดเขามามีสวนรวมตัดสินใจกับนายจางกอนวาการที่นายจางจะบอก
เลิกสัญญาจางแรงงานตอลูกจางมีเหตุผลที่เหมาะสมหรือไม ก็คงไมนาจะเกิดเปนคดีความฟอง
ศาลแรงงานได เพราะขอเท็จจริงบางเรื่องที่เกิดขึ้นเปนความผิดที่ยังไมนาจะถึงขั้นบอกเลิกจางได
ทันที หรือบางครั้งก็เกิดจากการกลั่นแกลงของนายจางเองดังขอเท็จจริงเปนคดีขึ้นสูศาลตามคํา
พิพากษาฎีกาตอไปนี้ 
 คําพิพากษาฎีกาที่ 3360/2526 
      ลูกจางทําผิดระเบียบขอบังคับครั้งแรก นายจางเลิกจางทันทีทั้งที่มีระเบียบวาจะตองทาํ
ผิดซํ้าถึงจะใหออกจากงานได  การที่นายจางเลิกจางดวยเหตุดังกลาวเปนการเลิกจางที่ไมเปน
ธรรม  
 คําพิพากษาฎีกาที่ 2299/2528 
      นายจางเลิกจางลูกจางปราศจากสาเหตุหรือกลั่นแกลงลูกจาง  การเลิกจางนั้นเปนการ
เลิกจางที่ไมเปนธรรม 
 คําพิพากษาฎีกาที่ 6252-6282/2540 
 นายจางปดกิจการอางวาประสบภาวะขาดทุนซึ่งไมเปนความจริง  ยอมไมมีเหตุผลที่
สมควรและเพียงพอที่จะเลิกจางลูกจางได  การที่นายจางปดกิจการและเลิกจางลูกจาง ถือไดวาเปน
การเลิกจางที่ไมเปนธรรม 
 
 ตามที่กลาวมาขางตน ผูเขียนจึงเห็นวานาจะใหคณะกรรมการลูกจางมีอํานาจตัดสินใจ
และทําขอตกลงรวมกับนายจางไดในเรื่องที่สําคัญและมีผลกระทบรายแรงตอตัวลูกจาง  เชน  การ
เลิกจาง  โยกยายหนาที่การงาน  การหยุดกิจการชั่วคราว  เปนตน ไมนาจะใหนายจางเปนผูใช
อํานาจตัดสินใจเรื่องทุกอยางเพียงลําพังฝายเดียว  จึงนาจะบัญญัติไวในพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 วาใหคณะกรรมการลูกจางมีอํานาจตัดสินใจและทําขอตกลงรวมกับนายจาง
ไดในเรื่อง ขอตกลงกําหนดขั้นตอนการบอกเลิกจาง  หรือขอตกลงเรื่องการพิจารณาโยกยาย
ตําแหนงหนาที่ลูกจาง  หรือขอตกลงเรื่องมาตรการบรรเทาความเดือดรอนของลูกจางกรณีนายจาง
หยุดกิจการชั่วคราว เปนตน และอาจกําหนดไวดวยวาขอตกลงรวมกันดังกลาวจะตองไมขัดแยง
กับขอตกลงเกี ่ยวกับสภาพการจางดวย   และถาคณะกรรมการลูกจางประสงคจะทําขอตกลง
ดังกลาวรวมกับนายจางแลวแตไมอาจตกลงกันได หรือมีขอพิพาทเกิดจากขอตกลงรวมดังกลาว 
นาจะบัญญัติใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการไกลเกลี่ยรวมกัน มีอํานาจไกลเกลี่ยใหทั้งสองฝายตกลง
กันหรือชี้ขาด ซึ่งคณะกรรมการไกลเกลี่ยอาจประกอบไปดวยผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจาง
จํานวนฝายละ 1 คน และใหแตละฝายเลือกประธานรวมกันเปนคนกลางอีก 1 คน ก็ได ผลดีของ
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การใหอํานาจตัดสินใจรวมกันกับคณะกรรมการลูกจาง ยังอาจนําไปสูการทําขอตกลงรวมกันใน
เรื่องอื่นๆที่สําคัญโดยสมัครใจไดอีก ซึ่งอาจจะเปนขอตกลงโดยสมัครใจเพื่อยุติขอพิพาทแรงงาน
ที่เกิดขึ้นอื่นๆหากไมตองหามตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ทําใหเกิดบรรยากาศการทํางาน
ที่มีความประนีประนอม ความพึงพอใจเพราะไมใชการตัดสินใจโดยลําพังของนายจางเพียงฝาย
เดียว  ลูกจางเองจะรูสึกไดรับความเปนธรรมและยอมรับที่จะปฏิบัติตามขอตกลงและการให
คณะกรรมการลูกจางมีสิทธิทําขอตกลงในสถานประกอบการกับนายจางได โดยเฉพาะในสถาน
ประกอบการที่ยังไมมีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน จะชวยเปนทางออกในการลดขอขัดแยงได  แตแม
ถาสถานประกอบการใดมีสหภาพแรงงานอยูแลวและเรื่องที่จะทําขอตกลงรวมกันเปนเรื่องที่ไม
ตองหามตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่สหภาพแรงงานกับนายจางทํารวมกันไว  กฎหมายก็
นาจะสนับสนุนใหมีการทําขอตกลงในสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น เพียงแตอาจบัญญัติไวใน
กฎหมายวาการกระทําของคณะกรรมการลูกจางและขอตกลงรวมกันดังกลาวไมควรขัดแยงตอ
การดําเนินงานของสหภาพแรงงานและขัดกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เหมือนกับประเทศ
เยอรมันนีที่ใหการทํางานของคณะกรรมการลูกจางมีลักษณะรวมมือกับสหภาพแรงงาน ไมใชการ
ทํางานที่มาแขงขันกันเอง  ขอตกลงรวมกันอาจกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไวดวยก็ได  ขอตกลง
รวมกันในสถานประกอบการจะชวยสงเสริมแรงงานสัมพันธแบบรวมมือกัน และยุติขอพิพาทใน
บางเรื่องของสถานประกอบการลงได เกิดแรงงานสัมพันธและความรวมมือที่ดีระหวางนายจาง
และลูกจาง   อีกทั้งลูกจางก็จะรู สึกภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการจัดการ เคารพและปฏิบัติตาม
ขอตกลงในการทํางาน ผลดีก็จะตกอยูแกสถานประกอบการเพราะจะชวยทําใหการทํางานรวมกัน
ระหวางนายจางและลูกจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และลดปญหาการละเมิดสิทธิแรงงานลง
ได 
 
4.3  ปญหาเรื่องคณะกรรมการลูกจางกับการเปนผูแทนลูกจางในสถานประกอบการ 
 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพงและทางการเมืองสนับสนุนการมีผูแทน
ลูกจางในสถานประกอบการทั้งโดยตรงและโดยออมวา  บุคคลทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพแหงการ
แสดงออก  และเสรีภาพที่จะแสวงหา รับ และกระจายขาวสารและความคิดเห็นทุกรูปแบบทั้ง
วาจา ลายลักษณอักษร หรืออาศัยส่ือประการอื่น 
 ดานองคการแรงงานระหวางประเทศไดออกอนุสัญญาและขอแนะตางๆที่เกี่ยวของทั้ง
โดยตรงและโดยออมอันเปนการสนับสนุนใหลูกจางมีผูแทนลูกจางในสถานประกอบการ  เชน 
อนุสัญญาฉบับที่ 135 วาดวยการคุมครองและอํานวยความสะดวกใหแกผูแทนของคนงานใน
สถานประกอบการ ค.ศ.1971  เห็นสมควรใหการนิยามความหมายของ “ผูแทนคนงาน” ควร
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เปนไปตามนิยามของกฎหมายของแตละประเทศโดย “ผูแทนคนงาน” อาจมีความหมายถึง ผูแทน
ซึ่งไดรับเลือกหรือไดรับแตงตั ้งโดยสหภาพแรงงาน  หรือ ผูแทนซึ ่งลูกจางคนงานในสถาน
ประกอบการไดเลือกใหเปนตัวแทนโดยเสรีตามกฎหมาย หรือตามขอตกลงของการเจรจาตอรอง
รวม   สวนกรณีที่มีทั ้งตัวแทนของสหภาพแรงงาน และตัวแทนที่ไดรับเลือกตั้งโดยลูกจางใน
สถานประกอบการ จะตองมีมาตรการเพื่อไมใหตัวแทนลูกจางที่ไดรับเลือกโดยเสรีดําเนินการไป
ในทางลดความสําคัญของสหภาพแรงงานหรือผูแทนของสหภาพแรงงาน และสงเสริมความ
รวมมือระหวางผู แทนของลูกจางคนงาน และผูแทนของสหภาพแรงงาน   และควรใหความ
คุมครองแกผูแทนลูกจางในสถานประกอบการจากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม  อีกทั้งขอแนะที่ 94   
วาดวยความรวมมือระดับสถานประกอบการ ค.ศ.1952  สงเสริมใหมีกฎหมายจัดตั้งองคการเพื่อ
การปรึกษาหารือและรวมมือกันระหวางนายจางและลูกจางในสถานประกอบการ  สวนขอแนะที่ 
129  วาดวยการติดตอสื่อสารระหวางฝายจัดการและสถานประกอบการ ค.ศ.1967  ไดสนับสนุน
ใหมีการติดตอสื่อสารเรื่องราวขอมูลในสถานประกอบการ ระหวางฝายจัดการและฝายลูกจาง
อยางมีประสิทธิภาพ  และอนุสัญญาฉบับที่ 87 วาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิ
ในการรวมตัวกัน ค.ศ. 1948  ก็กําหนดวาลูกจางมีสิทธิจัดตั้ง และเขารวมในองคกรใดๆที่ตนเลือก 
อีกทั้งมีสิทธิคัดเลือกผูแทนของตนไดอยางเสรีเต็มที่และมีสิทธิยกรางธรรมนูญขององคกรของตน 
 สวนกฎหมายของตางประเทศ  ทั ้งในประเทศญี ่ปุ นและประเทศสหรัฐอเมริกา    
กฎหมายไมไดรับรองสถานะของกลุมคณะกรรมการรวมฯ และไมไดบัญญัติใหผูแทนของลูกจาง
ในคณะกรรมการปรึกษาหารือรวม(ญี่ปุน)  และผูแทนลูกจางในคณะกรรมการรวมระหวางฝาย
สหภาพแรงงานและฝายบริหาร(สหรัฐอเมริกา) ทําหนาที ่เป นผู แทนของลูกจางในสถาน
ประกอบการแตอยางใด  และเนื่องจากทางปฏิบัติ ทั้งประเทศญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา  ผูแทน
ลูกจางที่เขาไปเปนกรรมการในคณะกรรมการรวมฯ ตางมาจากการแตงตั้งจากสหภาพแรงงาน
โดยตรง  คือ  ผูแทนลูกจางที่เขาไปเปนกรรมการรวมฯ กับ ผูแทนของสหภาพแรงงานในสถาน
ประกอบการสวนใหญจะเปนบุคคลคนเดียวกัน  ดังนั้น ผูแทนลูกจางในคณะกรรมการรวมฯ ทั้ง
ของญี่ปุนและสหรัฐฯ จะมีอํานาจเปนผูแทนลูกจางในสถานประกอบการไดตามธรรมเนียมการ
บริหารงานในขอเท็จจริงและตามกฎหมายสหภาพแรงงาน   สวนประเทศเยอรมันนีกฎหมาย
บัญญัติให คณะกรรมการลูกจางมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากลูกจางโดยไมใหสหภาพแรงงานมี
สวนเกี่ยวของในการเลือกตั้งกรรมการลูกจาง  และกฎหมายก็บัญญัติใหคณะกรรมการลูกจางเปน
ผูแทนลูกจางในสถานประกอบการ มีสิทธิที่จะกระทําการตางๆตอนายจางหรือตอบรรดาลูกจาง
ในนามของคณะกรรมการลูกจางได  เชน คณะกรรมการลูกจางมีอํานาจทําขอตกลงกับนายจางได  
และกรณีมีขอพิพาทเกิดขึ้นคณะกรรมการลูกจางมีอํานาจฟองคดีตอศาลแรงงานได และอาจถูก
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ฟองคดีก็ได   อีกทั้งกฎหมายก็มีบทคุมครองปองกันการดําเนินการของกรรมการลูกจางดวย        
สวนประเทศเกาหลีใต มีกฎหมายรับรองการจัดตั้งกรรมการรวมระหวางนายจางและลูกจาง โดย
ใชชื ่อวา “สภาฝายแรงงานและฝายจัดการ”  ผูแทนฝายลูกจางมาจากการเลือกตั ้งจากลูกจาง
โดยตรง   แตถาลูกจางสวนใหญเปนสมาชิกสหภาพแรงงานก็ใหสหภาพแรงงานเปนผูสงผูแทน
เขารวมเปนสมาชิกสภาฯ   แมกฎหมายไมไดกําหนดใหผูแทนของลูกจางในคณะกรรมการรวม  
เปนผูแทนลูกจางตามกฎหมาย  แตเมื่อสภาฯรวม มีมติรวมกันในเรื่องใดแลว  กฎหมายใหมีผล
บังคับตอทั้งฝายบริหารและฝายลูกจาง จึงอาจถือไดวาผูแทนลูกจางซึ่งเปนสมาชิกสภาฯเปนผูแทน
ตามกฎหมายของลูกจางในสถานประกอบการ    ในสถานประกอบการของญี่ปุน  สหรัฐอเมริกา  
และเกาหลีใตที่มีสหภาพแรงงาน ลูกจางในสถานประกอบการจะมีผูแทนลูกจางที่ทําหนาที่ทั้งการ
ชวยดูแลพิทักษผลประโยชนตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง  และขณะเดียวกันก็ทําหนาที่เปน
ผูแทนลูกจางในการชวยเสนอแนะใหคําปรึกษาหารือและตัดสินใจรวมกับนายจางในสถาน
ประกอบการเปนบุคคลคนเดียวกัน       สวนผูแทนลูกจางในประเทศเยอรมันนี มีคณะกรรมการ
ลูกจางทําหนาที่เปนผูแทนลูกจางทั้งหมดในสถานประกอบการ   แมลูกจางจะมีสหภาพแรงงานที่
ทําหนาที่เปนผูแทนลูกจางที่เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานอยูแลวก็ตาม  สหภาพฯ จะทําหนาที่
แทนสมาชิกลูกจางเฉพาะการยื่นขอเรียกรองเพื่อรวมเจรจาตอรองกับสถานประกอบการ  แต
คณะกรรมการลูกจางจะทําหนาที่เปนผูแทนลูกจางทั้งหมดในสถานประกอบการที่จะคอยบริหาร
จัดการงานรวมมือกับนายจางในลักษณะเปนหุนสวนมากกวา  และบุคคลที่เปนกรรมการลูกจาง
จะไมใชเปนบุคคลคนเดียวกับผูแทนของสหภาพแรงงาน  และคณะกรรมการลูกจางยังสามารถทํา
ขอตกลงกับนายจางไดในนามของลูกจางในสถานประกอบการแตตองไมขัดกับสัญญารวมเจรจา
ตอรองที่สหภาพแรงงานทําไวกับสถานประกอบการ 
 สวนกฎหมายไทย   เมื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
รับรองวาบุคคลมีเสรีภาพในการสื่อสาร แสดงความคิดเห็น รวมกันเปนสมาคม หรือองคการ
พัฒนาเอกชน และมีสิทธิไดรับหลักประกันความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการทํางาน ซึ่งเปน
การรับรองสิทธิและเสรีภาพขั ้นพื้นฐานทั่วไปที่บุคคลมีซึ่งสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศขององคการสหประชาชาติ   
 แตการที ่ร ัฐธรรมนูญกําหนดวา รัฐมีหนาที ่จ ัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบ
ไตรภาคีที่ผูทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน   แตไมไดบัญญัติรับรองและคุมครองสิทธิที่ผูทํางาน
มีสิทธิเลือกผูแทนของตนในระบบทวิภาคีดวย  จึงอาจทําใหระบบทวิภาคีที่มีอยูแลวในระบบ
กฎหมายแรงงานสัมพันธของประเทศไมไดรับการสนับสนุน และการที่ลูกจางจะมีผูแทนของตน
ในสถานประกอบการเพื ่อคุ มครองประโยชนของลูกจางก็จะไมไดร ับการสงเสริม  ซึ ่งไม
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สอดคลองกับอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 135, 87 และ 98  ขอแนะที่ 
94  และ 129 
  แมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518  จะบัญญัติใหสหภาพแรงงานเปน
ผูแทนลูกจางในการยื่นขอเรียกรองตอนายจางเพื่อจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง จึงอาจจะ
ถือไดวาสหภาพแรงงานเปนผูแทนลูกจางตามกฎหมายในสถานประกอบการที่จะดาํเนินการเจรจา
ทําขอตกลงการจางงานตางๆกับนายจาง แตในปจจุบันสถานประกอบการสวนใหญในประเทศ
ไทยมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานในสถานประกอบการกันไมมาก เนื่องจากปญหาและสาเหตุตางๆ 
อีกทั้งการจัดตั้งสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมก็เกิดขึ้นไมมากและมีสมาชิกจํานวนไมมาก  ทําให
ปจจุบันลูกจางในสถานประกอบการสวนใหญที ่ไมมีสหภาพแรงงาน ลูกจางไมมีผูแทนตาม
กฎหมายที่เปนที่ยอมรับของนายจาง  เวลาเกิดปญหาพิพาทขัดแยงในสถานประกอบการขึ้นก็จะ
นําไปสูความรุนแรงบอยครั้งและสงผลกระทบตอกิจการได  ไมวาจะเปนปญหาพิพาทระหวาง
ลูกจางดวยกันเอง หรือปญหาระหวางนายจางและลูกจาง เพราะลูกจางไมมีผูแทนลูกจางในการ
ดูแล สื่อสารปญหา ชวยดูแลแกไข พิจารณาเสนอความเห็นตอนายจางแทนพวกเขาอยางตอเนื่อง   
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 คณะกรรมการลูกจาง
ไมไดมีสถานะเปนผูแทนลูกจาง  แตกฎหมายบัญญัติใหคณะกรรมการลูกจางมีที ่มาจากการ
เลือกตั้งจากลูกจางเองโดยตรง  และถากรณีที่ลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นเกินหนึ่งในหา
ของจํานวนลูกจางทั้งหมดเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน ก็ใหสหภาพแรงงานนั้นมีสิทธิแตงตั้ง
จากลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นเปนกรรมการลูกจางมีจํานวนมากกวากรรมการอื่นที่มิได
เปนสมาชิกของสหภาพแรงงานหนึ่งคน   แตถาลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นเปนสมาชิก
สหภาพแรงงานเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนลูกจางทั้งหมดในสถานประกอบการ  สหภาพแรงงานมี
สิทธิแตงตั้งกรรมการลูกจางทั้งคณะได  จึงเห็นไดวาคณะกรรมการลูกจางมีที่มาจากการที่ลูกจาง
เปนผูเลือกตั้งเองโดยตรงหรือจากการแตงตั้งของสหภาพแรงงานโดยเลือกหรือแตงตั้งจากลูกจาง
ในสถานประกอบการนั้นเอง  และเมื่อพิจารณาประกอบกับเหตุผลในการที่กฎหมายบัญญัติเรื่อง
การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจาง ก็เพื่อใหคณะกรรมการลูกจางทําหนาที่เปนผูแทนของลูกจางใน
การหารือในกิจการที่กฎหมายบัญญัติกับนายจาง เพื่อใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันและหาทาง
ปรองดองในการทํางานรวมกันระหวางนายจางและลูกจางใหมีผลดียิ่งขึ้น  อีกทั้งพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธพ.ศ.2518 ยังมีบทคุมครองการทําหนาที่ของคณะกรรมการลูกจางไวดวย เพื่อให
คณะกรรมการลูกจางทําหนาที่พิทักษคุมครองผลประโยชนของลูกจางไดอยางเต็มที่    จึงอาจจะ
กลาวไดวาคณะกรรมการลูกจางเปรียบเสมือนเปนผูแทนลูกจางในสถานประกอบการโดย
ขอเท็จจริงเหมือนกัน  
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 การที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 บัญญัติใหคณะกรรมการลูกจางมี
อํานาจประชุมหารือกับนายจางในเรื ่องการจัดสวัสดิการ  กําหนดขอบังคับในการทํางาน   
พิจารณาคํารองทุกขของลูกจาง ฯลฯ   การกระทําในเรื่องดังกลาวยอมมีผลเกี่ยวของและกระทบ
ตอผลประโยชนของบรรดาลูกจางในสถานประกอบการอยูแลว  ผูเขียนจึงเห็นวาหากจะบัญญัติ
ใหคณะกรรมการลูกจางเปนผูแทนลูกจางในสถานประกอบการอยางประเทศเยอรมันนีโดย
ขอเท็จจริงอาจเปนเรื่องที่ดี แตก็อาจจะเปนการเปดชองใหนายจางที่ไมอยากใหมีการจัดตั้งสหภาพ
แรงงานขึ้นในสถานประกอบการ ถือโอกาสรีบสนับสนุนใหลูกจางเลือกตั้งกรรมการลูกจางขึ้นมา
เพื่อเปนผูแทนลูกจางทันที การจัดตั้งสหภาพแรงงานก็จะเกิดขึ้นอยางยากลําบากขึ้นอีกเพราะ
ไดรับการสนับสนุนจากลูกจากนอยลง  จึงนาจะบัญญัติในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 
2518 เพียงวา ในสถานประกอบการใดที่ยังไมมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้น ใหคณะกรรมการ
ลูกจางเปนผูมีอํานาจดําเนินการแทนลูกจางในสถานประกอบการเฉพาะเรื่องที่กฎหมายบัญญัติให
คณะกรรมการลูกจางมีอํานาจดําเนินการได และหากมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นในภายหลัง 
การดําเนินงานของคณะกรรมการลูกจางจะตองไมขัดแยงตอการทําหนาที่ของสหภาพแรงงาน 
เพื่อสงเสริมบทบาทของสหภาพแรงงานไมใหถูกลดความสําคัญลง และปองกันการทําหนาที่ของ
สหภาพแรงงาน อีกทั้งก็นาจะเปนการชวยใหสถานประกอบการที่ยังไมมีสหภาพแรงงาน สิทธิ
ประโยชนของลูกจางในสถานประกอบการนั้นจะมีผูคอยคุมครองดูแลตามกฎหมายไดในทันที 
ซึ่งจะเปนประโยชนตอลูกจางดวย  และหากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 บัญญัติ
รับรองสถานะของคณะกรรมการลูกจางวามีสถานะเปนผูมีอํานาจดําเนินการแทนลูกจางตาม
กฎหมายแลว คณะกรรมการลูกจางก็จะมีอํานาจที่จะกระทําการแทนลูกจางทั้งหมดตอนายจาง
หรือกระทําตอลูกจางทั้งหมดในสถานประกอบการไดตามกฎหมาย  เชน สามารถเปนผูมีอํานาจ
ฟองรองคดีหรือตอสูคดีแทนลูกจางในสถานประกอบการได   เพราะปจจุบันตัวคณะกรรมการ
ลูกจ างเองก ็ไม ได ม ีสถานะเป นบุคคลตามกฎหมาย  และศาลฎีกาเคยว ิน ิจฉัยสถานะของ
คณะกรรมการลูกจางวาไมมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย  ไมมีอํานาจฟอง จึงไมมีอํานาจเปน
คูความในคดีไดเองโดยลําพัง  ทําใหขอพิพาทคดีในศาลแรงงานที่ควรจะไดรับการพิจารณาอยาง
รวดเร็วกลับตองเนิ่นชาออกไปและเสียเวลา ดังขอเท็จจริงตามฎีกาตอไปนี้ 
 คําพิพากษาฎีกาที่ 1000/2532         
      คณะกรรมการลูกจางมีจํานวน 13 คน  กรรมการลูกจางสองคน ฟองขอใหนายจางจัด
ประชุมระหวางตัวแทนนายจาง กับคณะกรรมการลูกจาง  นายจางใหการตอสูวา โจทกทั้งสองไม
มีอํานาจฟอง  ศาลฎีกาวินิจฉัยวา โจทกฟองคดีในนามคณะกรรมการลูกจาง เมื ่อปรากฏวา 
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คณะกรรมการลูกจางซึ่งมิใชนิติบุคคล  ไมไดมอบอํานาจหรือแตงตั้งใหโจทกทั้งสองฟองคดีใน
นามของคณะกรรมการลูกจาง  โจทกทั้งสองจึงไมมีอํานาจฟอง 
      การที่คณะกรรมการลูกจางเปนผูมีอํานาจดําเนินการแทนลูกจางในสถานประกอบการ
ที่ยังไมมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้น ชวยทําใหมีกลไกเสริมสรางแรงงานสัมพันธแบบตอเนื่อง
ระหวางนายจางและลูกจางเกิดขึ ้น   ลูกจางมีผูมีอํานาจดําเนินการแทนตนตามกฎหมายที่จะ
ดําเนินการในนามของตนตอนายจางไดทันที  ลูกจางไมตองเผชิญหนากับนายจางเองโดยตรงจน
ทําให รู ส ึกถ ึงการเป นฝ ายตรงข ามหร ือปรป กษ ก ัน  อีกทั ้งบางกรณ ีที ่ม ีข อพ ิพาทเก ิดขึ ้น 
คณะกรรมการลูกจางจะไดมีอํานาจทําขอตกลงกับนายจางไดในนามของลูกจางเพราะไดรับการ
เชื่อถือจากนายจางมากกวา  ทําใหการแรงงานสัมพันธในสถานประกอบการจะมีบรรยากาศของ
การประนีประนอมรวมมือกันระหวางนายจางกับลูกจางมากกวาบรรยากาศที่ตึงเครียด และระบบ
แรงงานสัมพันธแบบทวิภาคีเชิงรวมมือกันก็จะไดรับการสงเสริม  ลูกจางลดการแสดงออกซึ่ง
ความไมพอใจที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอธุรกิจของนายจางนอยลง  และคณะกรรมการลูกจาง
เปนลูกจางในสถานประกอบการนั้นอยูแลว ยอมรูดีถึงขอเท็จจริงและปญหาที่เกิดขึ้นในสถาน
ประกอบการ  จึงสามารถเขาใจและทราบดีวาควรจะตองจัดการและดําเนินการอยางไร   อีกทั้งจะ
มีผลดีในแงของการเสริมสรางแรงงานสัมพันธแบบตอเนื่องอยางอื่นในสถานประกอบการ ไมวา
จะเปนเรื่องการปรึกษาหารือ  ตัดสินใจรวมกัน  ทําขอตกลงระหวางนายจางและฝายลูกจาง  การ
ส่ือสารขอมูลตางๆภายในสถานประกอบการ  ลูกจางจะมีคณะกรรมการลูกจางเปนผูมีอํานาจรับรู
และเปนสื่อแทนลูกจางทุกคนโดยทันทีที่ลูกจางเขามาเปนพนักงานในสถานประกอบการ และ
เปนผูคอยชวยดูแลการจัดการสถานประกอบการใหเปนไปโดยเรียบรอย     อีกทั้งทําใหการ
สื่อสารภายในสถานประกอบการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น   และการใหคณะกรรมการ
ลูกจางเปนผูมีอํานาจดําเนินการแทนลูกจางในสถานประกอบการที่ยังไมมีการจัดตั ้งสหภาพ
แรงงาน ทําใหนายจางมีความเชื ่อมั ่นเพิ ่มขึ ้นไดวาการที ่นายจางจะทําขอตกลงใดๆในสถาน
ประกอบการกับลูกจาง ฝายลูกจางมีผู ที ่จะรับผิดชอบคอยควบคุมดูแลลูกจางใหปฏิบัติตาม
ขอตกลงของสถานประกอบการได 
 
4.4  ปญหาการเขาถึงขอมูลขาวสารของลูกจางในการรวมปรึกษาหารือ 
 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948  สนับสนุนสิทธิของลูกจางในการเขาถึง
ขอมูลขาวสารในการรวมปรึกษาหารือกับนายจางวา  บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพที่จะแสวงหา  รับ 
และแจงขาวสารและความคิดเห็นผานสื่อใดๆ   อีกทั้งกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางแพง
และทางการเมือง ก็สนับสนุนเชนเดียวกันวา บุคคลมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสวงหา รับ และกระจาย
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ขาวสารและความคิดเห็นทุกรูปแบบ  ไมวาดวยวาจา  ลายลักษณอักษร หรือ การตีพิมพ หรืออาศัย
ส่ือประการอื่น 
 ดานองคการแรงงานระหวางประเทศไดมีการออกอนุสัญญาและขอแนะหลายฉบับ 
ซึ่งเปนการสงเสริมโดยตรงและโดยออมในการเขาถึงขอมูลขาวสารในสถานประกอบการของ
ลูกจาง เชน ขอแนะที่ 129 วาดวยการติดตอสื่อสารระหวางฝายจัดการและคนงานในสถาน
ประกอบการ ค.ศ.1967  เห็นสมควรวา  ควรสงเสริมบรรยากาศแหงความเขาใจโดยการเผยแพร
และแลกเปลี่ยนเรื่องราวความเปนไปในสถานประกอบการและสภาพการณทางสังคมของลูกจาง
อยางสมบูรณและรวดเร็ว  และกอนที่ฝายจัดการจะไดตกลงดําเนินการเรื ่องที ่สําคัญควรให
ขาวสารและหารือรวมกันระหวางฝายลูกจางและนายจางกอน  ควรหาวิธีการติดตอสงขาวสาร
อยางรวดเร็วและสมบูรณ และฝายจัดการควรใหเรื่องราวขาวสารตางๆโดยเฉพาะเรื่องสภาพการ
ทั่วไปของการจางงาน รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานและตําแหนงงาน ระเบียบขอบังคับ  การ
พิจารณาการรองทุกข  สวัสดิการ  วิธีการปรึกษาหารือ  การอภิปราย  และการรวมมือกันระหวาง
ฝายจัดการและผูแทนของฝายจัดการ  กับลูกจางและผูแทนลูกจาง     สวนขอแนะที่ 94   วาดวย
ความรวมมือระดับสถานประกอบการ ค.ศ. 1952  เห็นสมควรวา ควรมีขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อ
สงเสร ิมการปรึกษาหาร ือและความรวมมือระหวางฝายนายจ างและฝายลูกจ างในสถาน
ประกอบการ  และอนุสัญญาฉบับที่ 135 วาดวยการคุมครองและอํานวยความสะดวกใหแกผูแทน
ของคนงานในสถานประกอบการ ค.ศ.1971  เห็นสมควรวา ควรใหความสะดวกแกผูแทนลูกจาง
คนงานโดยคํานึงถึงลักษณะของระบบแรงงานสัมพันธของประเทศ รวมทั้งความตองการ ขนาด
และความสามารถของสถานประกอบการ และตองไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพของสถานประกอบการ  
 สวนกฎหมายของตางประเทศ ในประเทศญี่ปุน ไมมีกฎหมายกําหนดใหนายจางมี
หนาที่แจงขาวสารขอมูลภายในสถานประกอบการใหแกลูกจางทราบ  แตเนื่องจากทางปฏิบัติใน
ระดับสถานประกอบการของญี่ปุนมีคณะกรรมการปรึกษาหารือรวมซึ่งเปนองคการแหงความ
รวมมือระหวางนายจางและลูกจาง  และในระดับหนวยปฏิบัติงานของสถานประกอบการก็ยังมี
การจัดตั ้งกลุมคุณภาพงานเล็กๆ ซึ ่งประกอบไปดวยลูกจาง หัวหนางาน และผูบังคับบัญชา
ระดับสูง   ซึ่งองคการทั้งสองระดับดังกลาวมีลักษณะความรวมมือกันในการใหขอมูลขาวสาร
ระหวางนายจางและลูกจางอยางดีและมีประสิทธิภาพ กลาวคือ นายจางจะมีการนําขอมูลหรือ
เรื่องราวตางๆของสถานประกอบการ รวมทั้งปญหาในการทํางานมาพูดคุยและรวมแสดงความ
คิดเห็น ปรึกษาหารือ หรือหาขอตกลงรวมกันอยูเปนประจํา รวมทั้งทําการตัดสินใจรวมกันในบาง
เรื ่อง ทําใหลูกจางมีโอกาสไดรับขาวสารขอมูลจากฝายจัดการอยู ตลอด    สําหรับประเทศ
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เยอรมันนีปรัชญาความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางมีลักษณะเสมือนเปนหุนสวนทางธุรกิจ
กัน และกฎหมายรับรองใหสิทธิลูกจางจัดตั้งคณะกรรมการลูกจางขึ้นในสถานประกอบการโดย
กฎหมายบัญญัติใหคณะกรรมการลูกจางมีสิทธิในการที่จะไดรับแจงขาวสารขอมูลตางๆ จาก
นายจางทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับสวัสดิการ  การบริหารงานบุคคล เชน การบรรจุ โยกยาย จัดกลุม  
และการบอกเลิกจาง   และเรื่องการเศรษฐกิจตางๆ จากนายจางดวย    อีกทั้งกฎหมายยังกาํหนดให
นายจางตองแจงใหคณะกรรมการเศรษฐกิจ ซึ่งมีคณะกรรมการลูกจางรวมอยูดวยทราบลวงหนา
ในเรื่องเกี่ยวกับสถานะทางการเงิน การผลิต โครงการลงทุนของสถานประกอบการ  ตลอดจน
เรื่องการยายสถานประกอบการ  การรวมสถานประกอบการ  โครงการหรือนโยบายอื่นซึ่งจะ
กระทบถึงผลประโยชนของลูกจางและนายจางดวย      สวนประเทศสหรัฐอเมริกาไมมีกฎหมาย
กําหนดชัดเจนวาใหนายจางมีหนาที่แจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานประกอบการตอลูกจาง  แต
ทางปฏิบัติคณะกรรมการรวมระหวางฝายสหภาพแรงงานและฝายนายจางที่จัดตั้งขึ้นในสถาน
ประกอบการกันเอง จะนําขอมูลขาวสารของสถานประกอบการมาถกเถียงแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน  
ซ่ึงจะมีลักษณะคลายกับประเทศญี่ปุน     สวนประเทศเกาหลีใต  มีกฎหมายบัญญัติใหมีมาตรการ
สงเสริมการเผยแพรขาวสารขอมูลโดยใหฝายนายจางมีหนาที่รายงานตอที่ประชุมสภารวมฯ ใน
เรื่องแผนการบริหาร การผลิต  แผนกําลังคน  เศรษฐกิจการเงินของสถานประกอบการ และ 
ผูแทนลูกจางอาจขอเอกสารที่เกี่ยวของดังกลาวจากฝายนายจางได   
 ตามกฎหมายไทย  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550   รับรองและ
คุมครองสิทธิของบุคคลวามีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน ซึ่งสอดคลองกับปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชนวาบุคคลมีเสรีภาพในการแสวงหา รับ และแจงขาวสาร ผานสื่อใดๆ 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518   เพียงแตรับรองใหนายจางตอง
ประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจางอยางนอยสามเดือนตอหนึ่งครั้ง แตไมไดบัญญัติใหนายจาง
มีหนาที่แจงขาวสารขอมูลของสถานประกอบการตอลูกจาง  กฎหมายไมไดรับรองสิทธิของ
ลูกจางที่จะไดรับการแจงขาวสารขอมูลประเภทใดๆจากฝายนายจาง  และไมไดกําหนดหนาที่ของ
นายจางวามีหนาที่ตองเปดเผยขาวสารขอมูลประเภทใดใหลูกจางรับทราบบางถาลูกจางรองขอ    
ซึ่งผูเขียนเห็นวา กฎหมายในสวนนี้นาจะยังไมเปนการสงเสริมแรงงานสัมพันธระบบทวิภาคีใน
สถานประกอบการที่ดี   และไมสอดคลองหลักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและขอแนะของ
องคการแรงงานระหวางประเทศที่ 129 วาดวยการติดตอสื่อสารระหวางฝายจัดการและสถาน
ประกอบการ  แตกตางกับประเทศเยอรมันนีและเกาหลีใตที่เห็นวานายจางมีหนาที่ตองใหขาวสาร
ขอมูลของสถานประกอบการแกลูกจางในเรื่องที่สําคัญ จึงนาจะนําแนวคิดกฎหมายของทั้งสอง
ประเทศซึ่งเปนประโยชนตอลูกจางมาบัญญัติไว เพราะการรวมประชุมหรือปรึกษาหารือรวมกับ
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นายจางก็เพื่อวัตถุประสงคที่จะเสริมสรางความเขาใจระหวางกันและขอมูลถือเปนสื่ออยางหนึ่งที่
สําค ัญในการพ ูดค ุยสร างความเข าใจในการประช ุม     ผู เข ียนเห ็นว าน าจะบ ัญญัต ิไว ใน
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 วา  ขาวสารขอมูลของสถานประกอบการที่สําคัญ 
นายจางมีหนาที ่เปดเผยและแจงใหคณะกรรมการลูกจางไดทราบอยางสม่ําเสมอดวย  เชน 
แผนการลดหรือเพิ่มพนักงาน   การเลิกจางบุคคล   แผนการยายสถานประกอบการ   แผนการควบ
รวมกิจการ แผนการลงทุน  ผลกําไรหรือผลขาดทุนของสถานประกอบการ   แผนการลดการผลิต   
หรือการหยุดกิจการชั่วคราว เปนตน  เพราะขอมูลตางๆเหลานี้เกี ่ยวพันและกระทบถึงลูกจาง
โดยตรงทั้งดานความเปนอยูและรายได  สวนสถานประกอบการขนาดเล็ก กฎหมายอาจจะบัญญัติ
ให นายจ างนําข าวสารที ่สําค ัญด ังกลาวต ิดประกาศที ่บอร ด  หรือกระจายเส ียง  หรือออก
หนังสือเวียน ใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือน เพราะจะเปนการสะดวก ทําไดงายและ
รวดเร็วกวา   
 และการที ่ลูกจางรับรู ขาวสาร รับทราบขอมูล ขอเท็จจริงเรื ่องราวภายในสถาน
ประกอบการในเรื่องตางๆ  ก็จะชวยสงเสริมใหการประชุมรวมกันเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
มากกวา เพราะลูกจางมีขอมูลอยูในมือ ลูกจางก็จะสามารถถกเถียงแสดงความคิดไดอยางมีเหตุผล
ถูกตองตรงตอสถานการณจริง   ขอเสนอแนะหรือการตัดสินใจรวมกันที่ไดก็จะมีประโยชนตอ
สถานประกอบการอยางแทจริง  อีกทั ้งการใหขอมูลขาวสารชวยใหความสัมพันธในสถาน
ประกอบการเต็มไปดวยความเขาใจ ประนีประนอม  สรางบรรยากาศแหงความรวมมือกันอยางมี
ประสิทธิภาพ  ลูกจางจะเต็มใจและตั้งใจทํางานเพื่อชวยเหลือนายจางดังเชนไดเคยมี 
 
4.5  ปญหาเรื่องสิทธิของลูกจางเด็กในการมีผูแทนของตนในคณะกรรมการลูกจาง 
 อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขององคการสหประชาชาติ ค.ศ. 1989   กําหนดหลักเกณฑ
สนับสนุนสิทธิของลูกจางเด็กทั้งโดยตรงและโดยออม ในการมีผูแทนของตนในคณะกรรมการ
ลูกจางวา เด็กมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนโดยเสรีในทุก ๆเรื่องที่มีผลกระทบตอเด็กและเด็กมี
เสรีภาพในการแสดงออก   เสรีภาพในการแสวงหา ไดรับ ถายทอด ขอมูล ขาวสาร และความ
คิดเห็นทุกลักษณะโดยไมถูกจํากัดและมีเสรีภาพในการสมาคม  และรัฐมีหนาที่ใหความคุมครอง
ตอเด็กจากการแสวงหาประโยชนทางเศรษฐกิจและจากการทํางานที่จะเปนอันตรายตอเด็ก 
 สวนองคการแรงงานระหวางประเทศไดออกอนุสัญญาและขอแนะหลายฉบับอันจะ
เปนการสงเสริมทั้งโดยทางตรงและทางออม สงเสริมสิทธิของลูกจางเด็กในการมีผูแทนเปน
กรรมการในคณะกรรมการลูกจาง  เชน ขอแนะที่ 94 วาดวยความรวมมือระดับสถานประกอบการ 
ค.ศ.1952 กําหนดวาเห็นสมควรใหมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมการปรึกษาหารือระหวาง
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นายจางและลูกจางภายในสถานประกอบการ  และควรสงเสริมใหมีกฎหมายจัดตั้งสถาบันหรือ
องคการเพื่อการปรึกษาหารือและรวมมือกันโดยกําหนดโครงสรางขององคการนั้นใหเหมาะสม
กับลักษณะของสถานประกอบการ  สวนอนุสัญญาฉบับที่ 135 วาดวยการคุมครองและอํานวย
ความสะดวกใหแกผูแทนของคนงานในสถานประกอบการ ค.ศ.1971  เห็นสมควรวาการใหความ
สะดวกแกผูแทนลูกจางคนงานใหคํานึงถึงลักษณะของระบบแรงงานสัมพันธของประเทศรวมทั้ง
ความตองการ  ขนาดและความสามารถของสถานประกอบการ  และตองไมกระทบตอการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพของสถานประกอบการ และขอแนะที่ 129 วาดวยการติดตอ 
สื่อสารระหวางฝายจัดการและสถานประกอบการ ค.ศ1967  เห็นวาควรสงเสริมบรรยากาศแหง
ความเขาใจในการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรื่องราวในสถานประกอบการและสภาพการณทาง
สังคมของลูกจางอยางสมบูรณ 
 สวนกฎหมายของตางประเทศ   ประเทศเยอรมันนีจะมีมาตรการทางกฎหมายบัญญัติ
คุมครองและสงเสริมสิทธิของลูกจางเด็กในการมีผูแทนวา  ถาในสถานประกอบการใดมีลูกจางที่
เปนเด็ก ตองมีผูแทนของลูกจางเด็กรวมเปนกรรมการในคณะกรรมการลูกจางดวย   และกฎหมาย
ยังบัญญัติใหคณะกรรมการลูกจางมีหนาที่จัดเตรียมการเลือกตั้งผูแทนเด็กในสถานประกอบการ 
และใหแยกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งดวย  แตในประเทศญี่ปุนไมมีมาตรการทางกฎหมายบัญญัติ
คุมครองและสงเสริมสิทธิของลูกจางเด็กในการเลือกตั้งกรรมการลูกจางเด็กเปนกรรมการใน
คณะกรรมการปรึกษาหารือรวม  และทางปฏิบัติในสถานประกอบการสวนใหญแมจะมีการจัดตั้ง
องคกรเพื่อการปรึกษาหารือรวมกันในระดับสถานประกอบการและในระดับปฏิบัติงานกลุมยอย
เปนจํานวนมาก    แตโครงสรางของคณะกรรมการรวมฯทางฝายลูกจางนั้น ผูแทนของฝายลูกจาง
มักไดแกผูแทนของสหภาพแรงงานในสถานประกอบการซึ่งไมไดใหความสําคัญถึงลูกจางเด็กใน
สถานประกอบการ   สวนประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไมมีกฎหมายบัญญัติคุมครองและสงเสริมสิทธิ
ของลูกจางเด็กในการมีผูแทนของตนเปนกรรมการรวมในสถานประกอบการเหมือนประเทศ
ญี่ปุนเชนเดียวกัน   ซ่ึงแมจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการรวมระหวางสหภาพแรงงานและนายจางใน
สถานประกอบการแตในความเปนจริงก็มักจะกลาวถึงผูแทนของลูกจางเปนการทั่วไป     สวน
ประเทศเกาหลีใต  แมจะมีกฎหมายรับรองใหมีการเลือกตั้งผูแทนลูกจางเปนผูแทนในสภาฝาย
แรงงานและฝายจัดการได  แตกฎหมายก็ไมไดบัญญัติชัดเจนวากรณีมีลูกจางเด็กในสถาน
ประกอบการจะตองแยกการเลือกตั้งผูแทนของลูกจางเด็กตางหากหรือไม 
 สวนกฎหมายไทย  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจ ักรไทย  พุทธศักราช  2550    
บัญญัติรับรองวาบุคคลมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม และ รัฐมีหนาที่ตรากฎหมายใหความคุมครองตอแรงงานเด็ก  
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ซ่ึงถือวาสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขององคการสหประชาชาติ   แตรัฐธรรมนูญไมได
บัญญัติใหชัดวา  รัฐมีหนาที่สงเสริมการมีสวนรวมของลูกจางเด็กในการแรงงานสัมพันธ ใหเด็กมี
ผูแทนของตนในสถานประกอบการ จึงทําใหรัฐไมไดออกมาตรการทางกฎหมายแรงงานสัมพันธ
มาเพื่อคุมครองปกปองดูแลลูกจางเด็กในสถานประกอบการทางดานแรงงานสัมพันธ 
 เนื่องจากตามกฎหมายคุมครองแรงงานบัญญัติใหนายจางมีสิทธิจางเด็กอายุตั้งแตสิบ
หาปขึ ้นไปเปนลูกจางไดในการทํางานบางประเภท  ดังนั้นในปจจุบันจึงมีแรงงานเด็กเขามา
ทํางานในสถานประกอบการเปนจํานวนที่มากขึ้น และกฎหมายดังกลาวยังไดใหความสําคัญและ
คุมครองสิทธิลูกจางเด็กในการทํางานโดยเฉพาะเรื่องตางๆที่อาจมีผลกระทบตอการเจริญเติบโต
สุขภาพและพัฒนาการของเด็กได  เชน  เวลาพัก เวลาทํางาน วันหยุด วิธีการจายคาจาง ตลอดจน
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานของลูกจางเด็กอีกดวย แตในพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ  พ .ศ .2518  แมจะส ง เสร ิมให ล ูกจ างในสถานประกอบการม ีส ิทธ ิจ ัดตั ้ง
คณะกรรมการลูกจางได   แตยังไมมีมาตรการทางกฎหมายปกปองคุมครองสิทธิของลูกจางเด็กใน
การที่จะมีผูแทนของตนเปนกรรมการในคณะกรรมการลูกจางอยางชัดเจน เพื่อใหเด็กที่เขาสู
ระบบแรงงานกลาที่จะแสดงความคิดเห็นหรือกลาปรึกษาปญหารองทุกขตอกรรมการเด็กที่เปน
ผูแทนของตน เพราะปญหาที่เกิดกับลูกจางเด็ก บางครั้งเด็กก็ไมกลาไปปรึกษากรรมการลูกจาง
อื ่นๆที ่ม ีอาวุโสกวาตน   อีกทั ้ง  ประกาศกรมแรงงาน  เ รื ่อง  หลักเกณฑและวิธ ีการเลือกตั ้ง
คณะกรรมการลูกจาง ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2518  ก็ไมไดกําหนดเรื่องการเลือกตั้งผูแทนลูกจาง
เด็กในสถานประกอบการไว  และการที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 บัญญัติให
คณะกรรมการลูกจางมีหนาที่ประชุมหารือในเรื่องจัดสวัสดิการ กําหนดขอบังคับในการทาํงานอัน
จะเปนประโยชนตอนายจางและลูกจาง การมีผูแทนลูกจางเด็กเขาเปนกรรมการในคณะกรรมการ
ลูกจางดวย ก็จะทําใหกรรมการผูแทนเด็กเสนอความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอแรงงานเด็ก
ดวยกันได   แรงงานเด็กจะตองเติบโตขึ้นเปนกําลังสําคัญของชาติตอไป รัฐจึงนาจะมีมาตรการ
ทางกฎหมายดานแรงงานสัมพันธเพิ่มขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อปกปองคุมครองลูกจางเด็ก อีกทั้ง
สภาพของสังคมปจจุบันมีครอบครัวเปนจํานวนมากที่เด็กจําเปนตองออกมาทํางานในสถาน
ประกอบการชวยที่บานหารายได  และในสถานประกอบการหลายแหงก็มีการรับลูกจางเด็กเขา
ทํางานตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานอนุญาตไว     แตในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 
2518 กลับยังไมมีมาตรการทางกฎหมายสงเสริมใหสถานประกอบการที่มีลูกจางเด็กทํางานอยูจัด
ใหมีการเลือกตั้งกรรมการผูแทนลูกจางเด็กขึ้น เพื่อใหกรรมการลูกจางเด็กเสนอมาตรการที่เปน
ประโยชนและเหมาะสมตอลูกจางเด็กดวยกัน เชน  ตําแหนงงานที่ลูกจางเด็กทําอยูอยากจะให
คณะกรรมการลูกจางเขามาดูแลและชวยปรับปรุงในเรื่องใดบาง และการมีกรรมการลูกจางเด็กจะ
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ไดเปนชองทางสื่อสารใหลูกจางเด็กไดอีกชองทางหนึ่งซึ่งลูกจางเด็กอาจจะมีความสะดวกใจ
มากกวา และยังเปนการสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กขององคการสหประชาชาติที่
ตองการใหรัฐคุมครองสิทธิของเด็กในการมีสวนรวมดวย   
 ดังนั้น ผูเขียนจึงเห็นวากฎหมายของประเทศเยอรมันนีในสวนที่ใหลูกจางเด็กมีการ
เลือกตั้งกรรมการลูกจางเด็กเปนกรรมการในสถานประกอบการดวยเปนกฎหมายที ่ดีเพราะ
คํานึงถึงลูกจางเด็กใหไดรับการเอาใจใสจากนายจาง จึงนาจะบัญญัติไวในพระราชบัญญํติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 โดยใหสถานประกอบการบางประเภทซึ่งมีแรงงานเด็กอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป
แตไมเกิน 18 ปบริบูรณทํางานอยูในสถานประกอบการดังกลาว ซึ่งอาจจะนํามาใชเฉพาะสถาน
ประกอบการขนาดกลางถึงใหญมีลูกจางตั้งแต 100 คนขึ้นไป ใหคณะกรรมการลูกจางจัดใหมีการ
เลือกตั้งกรรมการลูกจางเด็ก  สวนจํานวนกรรมการลูกจางเด็กนั้นควรกําหนดตามสัดสวนของ
จํานวนลูกจางเด็กในสถานประกอบการ โดยอาจบัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออก
ประกาศกําหนดจํานวนกรรมการลูกจางเด็กในสถานประกอบการ  และกรรมการลูกจางเด็กนั้น
ควรกําหนดขอบเขตหนาที่ใหมีอํานาจหนาที่รับขอรองทุกขจากลูกจางเด็กในสถานประกอบการ 
และเสนอมาตรการใดๆที่จําเปนและเปนประโยชนตอการปกปอง สงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถของเด็กตอคณะกรรมการลูกจางหรือนายจาง การใหลูกจางเด็กเลือกกรรมการ
ผูแทนลูกจางเด็กเปนกรรมการลูกจางเปนรูปแบบอยางหนึ่งที ่จะปกปองคุมครองเด็ก ชวยลด
ปญหาการละเมิดสิทธิในการใชแรงงานเด็กตามกฎหมายคุมครองแรงงานลงไดในระดับหนึ่ง ซึ่ง
ปจจุบันเวทีการคาโลก (WTO)  มักจะนําปญหาการละเมิดสิทธิแรงงานเด็กเขามาเปนเครื่องมือกีด
กันทางการคาอยางหนึ่งดวย และชวยทําใหนายจางหรือสถานประกอบการหันมาสนใจพัฒนาและ
สงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของลูกจางเด็กอยางเปนรูปธรรม  เพราะกรรมการลูกจางเด็กจะ
ชวยกระตุนหรือเสนอแนะนายจางใหจัดมาตรการที่จําเปนและเปนประโยชน เหมาะสมตอสภาพ
จิตใจและรางกายในการทํางานของเด็ก เชน เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน   การจัดสวัสดิการ   
การอบรม สัมมนาใหความรู  และเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน  สุดทายก็จะทาํใหกระบวนการผลิต
ของนายจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ลดปญหาการละเมิดสิทธิแรงงานเด็กตาม
กฎหมายคุมครองแรงงาน  สงเสริมภาพลักษณขององคกรนั้นในทางที่ดีไมเปนอุปสรรคทาง
การคา  และผลดีตอสังคมคือ ลูกจางเด็กก็จะเติบโตเปนแรงงานที่มีประสิทธิภาพ   และสงผลดีตอ
ระบบแรงงานสัมพันธ ชวยเสริมสรางความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางเด็กดวยดี 
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 จากการศ ึกษาถ ึงมาตรการส ง เสร ิมระบบทว ิภาค ีในสถานประกอบการตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 พบวามาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยมีทั้ง
สวนที ่สอดคลองและไมสอดคลองกับมาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศ เชน 
อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 87 และ ฉบับที่ 135 และขอแนะที่ 94 และ 
ที่ 129 สวนมาตรการทางกฎหมายของประเทศอื่นๆพบวา  เยอรมันนี และเกาหลีใต เปนประเทศที่
มีระบบกฎหมายสงเสริมการรวมปรึกษาหารือระหวางนายจางและลูกจางไดอยางมีประสิทธิภาพ   
สวนประเทศญี่ปุนและประเทศสหรัฐอเมริกา แมไมมีมาตรการทางกฎหมายในเรื่องนี้ไวแตนาํการ
ปรึกษาหารือรวมมาใชเปนมาตรการในทางปฏิบัติและบริหารงานภายในสถานประกอบการหลาย
รูปแบบ  โดยการปรึกษาหารือรวมเปนมาตรการที่ประเทศสวนใหญนํามาใชเพื่อวัตถุประสงค
พัฒนาระบบเศรษฐกิจและการแรงงานสัมพันธในประเทศใหราบรื่น  ซึ่งมาตรการทางกฎหมาย
ของไทยจะมีองคกรสงเสริมการรวมปรึกษาหารือลักษณะที่คลายกับของประเทศเยอรมันนี พอ
สรุปไดดังนี้ 
 
        5.1.1  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 64  มาตรา 36  
และมาตรา 45  ไดบัญญัติเร่ืองเสรีภาพในการรวมตัวของบุคคล  เสรีภาพในการสื่อสารถึงกัน และ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไว อันจะเปนรากฐานสงเสริมสิทธิแรงงานดานการแรงงาน
สัมพันธกรณีรวมปรึกษาหารือตามกฎหมายแรงงานสัมพันธโดยมีสาระสําคัญสรุปไดวา  บุคคล
ยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม  สหภาพ  สหพันธ  สหกรณ กลุมเกษตรกร องคการ
เอกชน องคการพัฒนาเอกชน หรือหมูคณะอื่น    บุคคลมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่
ชอบดวยกฎหมาย และมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  การพูด  การเขียน  การพิมพ  การ
โฆษณา และการสื่อความหมายอื่น  ซึ่งถือวาสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศตามอนุสัญญาฉบับที่ 87  และ ฉบับที่ 135 ที่วา ลูกจางและนายจางมีสิทธิจะจัดตั้ง 
และม ีส ิทธ ิเ ข า ร วม ในองค ก ร ใดๆที ่ตน เ ล ือกโดยไม จํ า ต อ ง ได ร ับอน ุญ าตล ว งหน า  

DPU



 103 

องคการของนายจางและลูกจางมีสิทธิยกรางธรรมนูญและกฎขอบังคับของตน  มีสิทธิคัดเลือก
ผูแทนของตนไดอยางเสรีเต็มที่  และผูแทนลูกจางในสถานประกอบการตองไดรับการคุมครอง
จากการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม การใหความสะดวกแกผูแทนลูกจางคนงานใหคํานึงถึงลักษณะของ
ระบบแรงงานสัมพันธของประเทศ รวมทั้งความตองการ ขนาดและความสามารถของสถาน
ประกอบการ และตองไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพของสถาน
ประกอบการ และสอดคลองกับขอแนะที่ 129 ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดวา ควรสงเสริมบรรยากาศ
แหงความเขาใจ โดยการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรื่องราวในสถานประกอบการและสภาพการณ
ทางสังคมของลูกจางอยางสมบูรณ 
 แตตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84 (7) ที่บัญญัติ
หนาที่ของรัฐวา  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจโดยสงเสริมใหประชากรวัย
ทํางานมีงานทํา คุมครองแรงงานเด็กและสตรี  จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผู
ทํางานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน  ยังถือวาไมสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ 135 และฉบับที่ 87  
และขอแนะที่ 94 เนื่องจากไมมีบทบัญญัติที่สงเสริมและใหความสําคัญตอการแรงงานสัมพันธ
ระบบทวิภาคี ปรึกษาหารือระหวางนายจางและลูกจางอยางชัดเจน  ซึ่งอาจทําใหรัฐมุงแตจะออก
กฎหมายมาสนับสนุนแตแรงงานระบบไตรภาคีแตดานเดียวเพื่อใหเปนไปตามแนวนโยบายดาน
เศรษฐกิจตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่งจะสงผลเสียตอการดําเนินการแบบทวิภาคีที่มีรากฐานอยูในระบบ
กฎหมายแรงงานสัมพันธของไทยอยูแลว ใหถูกแกไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคไปไดและทําให
การแรงงานแบบทวิภาคีขาดความตอเนื่อง 
   
        5.1.2  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 
 มาตรการสงเสริมการรวมปรึกษาหารือระบบทวิภาคีตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ.2518 บัญญัติใหคณะกรรมการลูกจางมีอํานาจหนาที่ประชุมหารือรวมกับนายจางใน
เรื่อง  การจัดสวัสดิการแกลูกจาง ปรึกษาหารือเพื ่อกําหนดขอบังคับในการทํางานอันจะเปน
ประโยชนตอนายจางและลูกจาง  พิจารณาคํารองทุกขของลูกจาง  หาทางปรองดองและระงับขอ
ขัดแยงในสถานประกอบการ ซ่ึงจะเห็นไดวากฎหมายจํากัดขอบเขตเรื่องที่คณะกรรมการลูกจางมี
อํานาจประชุมหารือรวมกับนายจางไวคอนขางแคบ  ขณะที่เรื่องที่เปนขอพิพาทกันอยูเสมอและ
เปนเรื ่องที ่สําคัญในสถานประกอบการระหว างนายจางและลูกจางมักเปนปญหาจากการ
บริหารงานบุคคล เชน การบอกเลิกสัญญาจางแรงงาน การโยกยายตําแหนงหนาที่ลูกจาง  และ
ปญหาดานเศรษฐกิจ เชน การยายสถานประกอบการ การหยุดกิจการชั ่วคราว เปนตน  แต
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คณะกรรมการลูกจางกลับไมมีอํานาจหนาที่เขาไปรวมปรึกษาหารือ ซึ่งจะทําใหกลไกสงเสริม
แรงงานสัมพันธในการรวมปรึกษาหารือไมอาจทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือการที่กฎหมาย
รับรองใหคณะกรรมการลูกจางมีอํานาจหนาที่เพียงแคประชุมหารือรวมกับนายจาง แตไมมีอํานาจ
ตัดสินใจและทําขอตกลงใดๆในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานภายในสถานประกอบการรวมกับ
นายจางไดเลย ซึ่งจะสงผลเสียตอการสงเสริมแรงงานสัมพันธที่ดีในสถานประกอบการ เพราะ
อํานาจการบริหารงานที่สําคัญ เชน การโยกยายตําแหนงลูกจาง การบอกเลิกสัญญาจางแรงงาน  
การหยุดกิจการชั่วคราว การยายสถานประกอบการ ฯลฯ  นายจางเปนผูมีอํานาจตัดสินใจเพียงฝาย
เดียว   ทําใหเกิดขอพิพาทแรงงานอยูเสมอ หรือการที่พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 
บัญญัติใหคณะกรรมการลูกจางมีที่มาจากการเลือกตั้งจากลูกจางเองโดยตรง หรือจากการแตงตั้ง
โดยสหภาพแรงงานในกรณีที่ลูกจางในสถานประกอบกิจการนั้นเกินหนึ่งในหาของจาํนวนลูกจาง
ทั ้งหมดเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน  ใหสหภาพแรงงานเปนผู แตงตั ้งลูกจ างในสถาน
ประกอบการนั้นเปนกรรมการลูกจางมีจํานวนมากกวากรรมการอื่นที่มิไดเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงานหนึ่งคน  เปนตน  และกฎหมายก็คุมครองการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการลูกจางดวย   
แตกฎหมายก็ไมไดบัญญัติรับรองวาคณะกรรมการลูกจางเปนผูแทนลูกจางมีอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายทําการในนามลูกจางตอนายจางและตอลูกจางทั้งหมดในสถานประกอบการ  จึงทําให
ลูกจางในสถานประกอบการที่ยังไมมีสหภาพแรงงาน ลูกจางไมมีผูมีอํานาจดําเนินการแทนลูกจาง
ที่จะเปนผูรับผิดชอบและคอยควบคุมดูแลใหลูกจางปฏิบัติตามขอตกลงในสถานประกอบการได    
หรือ กรณีที่กฎหมายบัญญัติใหคณะกรรมการลูกจางมีอํานาจหนาที่ประชุมหารือกับนายจาง  แต
ไมมีมาตรการรับรองเรื่องสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของลูกจางจากนายจาง  ซึ่งจะสงผลเสีย
ตอการประชุมหารือของคณะกรรมการลูกจางที่ไมอาจรับทราบขอเท็จจริงของสถานประกอบการ 
และไมอาจเสนอแนะมาตรการแกไขปญหาที่ทันทวงทีหรือปองกันเหตุลวงหนาได    และอีกกรณี
หนึ่งคือ การที่กฎหมายไมมีมาตรการสงเสริมและคุมครองสิทธิของลูกจางเด็กในการมีผูแทนของ
ตนเปนกรรมการในสถานประกอบการ  ทั้งๆที่ในกฎหมายคุมครองแรงงานอนุญาตใหมีการจาง
แรงงานเด็กอายุสิบหาปในการทํางานบางประเภทได  และกฎหมายคุมครองแรงงานยังคุมครอง
ลูกจางเด็กในเรื่องตางๆ เชน เวลาพัก เวลาทํางาน วันหยุด วิธีการจายคาจาง และยังมีการสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีว ิตและการทํางานลูกจางเด็กดวย   ทําใหกฎหมายแรงงานสัมพันธไม
สอดคลองกับกฎหมายคุมครองแรงงาน  และสงผลใหแรงงานสัมพันธเด็กในสถานประกอบการ
ไมไดรับความสําคัญ  ลูกจางเด็กที่มีปญหาไมกลารองทุกขตอคณะกรรมการลูกจาง ปญหาละเมิด
สิทธิในการใชแรงงานเด็กมีจํานวนมากขึ้น 
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 บทบัญญัติของกฎหมายแรงงานสัมพันธดังกลาวไมสอดคลองตอหลักมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศ  ตามอนุสัญญาองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 135 ไมวาจะเปนหลักเสรีภาพในการสมาคม หรือหลัก
เสรีภาพในการจัดการบริหารงานขององคการลูกจาง หรือหลักการคุมครองและอํานวยความ
สะดวกแกผูแทนของคนงานในสถานประกอบการ  และไมสอดคลองกับขอแนะขององคการ
แรงงานระหวางประเทศที่ 94 และที่129 ไมวาจะเปนหลักสงเสริมการปรึกษาหารือและความ
รวมมือในสถานประกอบการ  หรือหลักการสื่อสารแบบสองทางระหวางฝายจัดการและสถาน
ประกอบการ  และหลักการเผยแพรขาวสารของสถานประกอบการ 
 ระบบแรงงานสัมพันธของประเทศเยอรมันนี มีหลักการสงเสริมการปรึกษาหารือ
แบบทวิภาคีตามกฎหมาย ซึ่งคลายกับกฎหมายของไทย โดยกฎหมายกําหนดใหมีคณะกรรมการ
ลูกจาง แตของเยอรมันนีใหมีขอบเขตอํานาจหนาที่ในเรื่องตางๆอยางกวางกวากฎหมายแรงงาน
สัมพันธของไทย เชน รวมถึงเรื่องบุคลากร และเศรษฐกิจ และยังมีอํานาจในการปรึกษาหารือรวม 
ตัดสินใจรวมกันกับนายจางอีกดวยในบางเรื่อง  ทั้งกฎหมายยังกําหนดใหนายจางมีหนาที่แจง
ขาวสารของสถานประกอบการตอลูกจางดวย และรับรองสิทธิของลูกจางเด็กในการมีผูแทนของ
ตน สวนระบบแรงงานสัมพันธของประเทศญี่ปุนและสหรัฐอเมริกาไมมีหลักการสงเสริมการ
ปรึกษาหารือแบบทวิภาคีบัญญัติไวในกฎหมาย แตมีการนําหลักการดังกลาวมาใชปฏิบัติในการ
บริหารงาน และสงเสริมใหนายจางและลูกจางจัดตั้งคณะกรรมการรวมในสถานประกอบการ  ซึ่ง
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการรวมดังกลาวยังไมคอยมีสวนรวมในการบริหารจัดการกับ
นายจางอยางกวางขวางเหมือนของเยอรมันนี   แตมักจะเกี ่ยวของกับงานที่ลูกจางปฏิบัติอยู
มากกวา และตองอยูภายใตขอบเขตของสัญญารวมเจรจาตอรองดวย  ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
คณะกรรมการรวมฯมีหนาที่เพียงแคปรึกษาหารือ ไมมีอํานาจตัดสินใจรวมกับนายจางเหมือนกับ
ประเทศไทย  แตคณะกรรมรวมของญี่ปุนจะมีอํานาจตัดสินใจรวมกับนายจางเฉพาะบางเรื่องที่
สัญญารวมเจรจาตอรองกําหนดไว 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 เพื่อเปนการสงเสริมมาตรการรวมปรึกษาหารือในระบบทวิภาคีตามกฎหมายแรงงาน
สัมพันธของประเทศไทยใหมีมาตรการที่ดี เปนกลไกสงเสริมการแรงงานสัมพันธไดอยางมี
ประสิทธิภาพเหมือนกับประเทศเยอรมันนี  เปนกฎหมายที ่ทันสมัยสอดคลองกับระบบการ
แรงงานสัมพันธในประเทศและมาตรฐานแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศตาม
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อนุสัญญาฉบับที่ 87 และฉบับที่ 135  และขอแนะที่ 94 และที่ 129 ไดนั้น ผูเขียนจึงขอเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายดังกลาวตอไปนี้ 
 
       5.2.1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 รัฐธรรมนูญ  มาตรา 84 (7) ควรบัญญัติเพิ่มเติมขอความไวในสวนแนวนโยบายดาน
เศรษฐกิจของรัฐวา  “ ..สงเสริมและจัดใหมีระบบแรงงานสัมพันธแบบทวิภาคี ในเชิงความรวมมือ
และปรึกษาหารือรวมกันในสถานประกอบการ.. ”  ทั้งนี้เพื่อใหกลไกการปรึกษาหารือระบบทวิ
ภาคีในการแรงงานสัมพันธไดรับการสนับสนุนจากรัฐ  ถูกปรับปรุงพัฒนาใหมีมาตรการที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ  และควรบัญญัติเพิ่มเติมวา   “....สงเสริมสิทธิของลูกจางและรวมทั้งลูกจางผูเยาวให
มีการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในการปรึกษาหารือและตัดสินใจรวมกับนายจางทั้งโดยทางตรง
หรือผานทางผูแทน...”   ในหมวดสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย  สวนที่ 6 วาดวยสิทธิและเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพดวย  เพราะจะทําใหลูกจางและนายจางหันมาใหความสําคัญกับการสราง
ระบบการปรึกษาหารือและการรวมมือกันในสถานประกอบการ อันจะเปนการชวยลดขอพิพาท
แรงงานลงและยังเปนการสงเสริมประชาธิปไตยตั้งแตในโรงงานดวย  ทั้งเปนการเพิ่มมาตรการ
ปกปองคุมครองสิทธิของลูกจางเด็กเพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐที่ตอง
คุมครองแรงงานเด็กตามรัฐธรรมนูญ  อีกทั้งเนื่องจากรัฐธรรมนูญถือเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ  บทบัญญัติใดของกฎหมาย  กฎ หรือ ขอบังคับ ขัด หรือแยงตอรัฐธรรมนูญ  บทบัญญัติ
นั ้นเปนอันใชบังคับมิได  จึงควรนําเรื ่องแรงงานสัมพันธแบบทวิภาคีดังกลาวไปบรรจุอยู ใน
รัฐธรรมนูญ เพื่อใหการออกกฎหมายลําดับรองสอดคลองและสนับสนุนการปรึกษาหารือรวม  
และใหรัฐมีหนาที่ดําเนินการตามแนวนโยบายเศรษฐกิจและออกกฎหมายสนับสนุนมาตรการ
ดังกลาวดวย    
     
       5.2.2  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518  
 เนื่องจากกฎหมายฉบับดังกลาวยังมีมาตรการบางอยางที่ไมเปนการสนับสนุนการ
ปรึกษาหารือรวมในระบบทวิภาคีอยางมีประสิทธิภาพ  จึงควรแกไขปรับปรุงและเพิ ่มเติม
กฎหมายแรงงานสัมพันธ หมวด 5 คณะกรรมการลูกจาง ใหมีมาตรการที ่ชวยสงเสริมการ
ปรึกษาหารือรวมในระบบทวิภาคี และ เพื่อใหสอดคลองกับ รัฐธรรมนูญของไทยและมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศ ตามอนุสัญญาฉบับที่ 87 และ ฉบับ
ที่ 135  และขอแนะที่ 94 และที่ 129  ดังนี้ 
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 1)  ควรแกไขเพิ่มเติมตัวบทกฎหมาย ในกรณีที่นายจางประสงคจะบอกเลิกสัญญาจาง
แรงงาน และสถานประกอบการนั้นมีคณะกรรมการลูกจาง นายจางตองแจงใหคณะกรรมการ
ลูกจางทราบลวงหนา 3 เดือนกอนบอกเลิกสัญญาจางแรงงาน และปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ
ลูกจางกอน ในกรณีที่นายจางยังยืนยันที่จะบอกเลิกสัญญาจางแรงงานตอลูกจางแตคณะกรรมการ
ลูกจางไมเห็นชอบดวย  ใหคณะกรรมการลูกจางและนายจางมีอํานาจจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อ
พิจารณาลงมติตัดสินชี้ขาดการบอกเลิกสัญญาจางแรงงาน  โดยคณะกรรมการนี้อาจมีจํานวน 3 
คน ฝายนายจางและคณะกรรมการลูกจางเปนผูแตงตั้งกรรมการฝายละ 1 คน และมีคนกลางอีก 1 
คน ที่ทั้งสองฝายเห็นชอบรวมกันเปนประธาน รวมกันเปนคณะกรรมการพิจารณาตัดสินชี้ขาด 
เพื ่อลดปญหาพิพาทการบอกเลิกสัญญาจางที่ไมเปนธรรม  และเพื่อความมั่นคงในอาชีพของ
ลูกจางวาการบอกเลิกสัญญาจางแรงงานจะไดรับการพิจารณาโดยรอบคอบ แตทั้งนี้ควรบัญญัติ
ดวยวา ถามีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกําหนดไวในเรื่องการบอกเลิกสัญญาจางแรงงานเปน
อยางอื่นนอกจากนี้ ก็ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง  สวนสถาน
ประกอบการใดที่ไมมีคณะกรรมการลูกจาง ถามีการจัดตั้งสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ
นั้น ก็ใหนายจางปรึกษาหารือกับคณะกรรมการของสหภาพแรงงาน    และควรบัญญัติไวดวยวา 
ถานายจางบอกเลิกสัญญาจางแรงงานโดยไมไดประชุมหารือกับคณะกรรมการลูกจางหรือสหภาพ
แรงงานตามที่กฎหมายบัญญัติกอน ใหถือวาการบอกเลิกสัญญาจางแรงงานไมชอบดวยกฎหมาย 
 2)  ควรแกไขเพิ่มเติมตัวบทกฎหมาย ในกรณีที่นายจางประสงคจะโยกยายตําแหนง
หนาที่ลูกจาง และสถานประกอบการนั้นมีคณะกรรมการลูกจาง ใหนายจางแจงใหคณะกรรมการ
ลูกจางทราบลวงหนา 3 เดือนกอนมีคําสั่งโยกยายตําแหนงหนาที่ลูกจางพรอมดวยเหตุผล ทําการ
ปรึกษาหารือรวมกัน ถาคณะกรรมการลูกจางลงมติเห็นชอบดวยแลวนายจางจึงมีอํานาจออกคําสั่ง
โยกยายลูกจางได แตถามีมติไมเห็นชอบดวยเนื่องจากคณะกรรมการลูกจางเห็นวาเปนการกลั่น
แกลงแลว นายจางจะโยกยายลูกจางไมได แตถากรณีนายจางเห็นวามติของคณะกรรมการลูกจาง
ไมชอบ นายจางก็อาจรองตอศาลแรงงานขอเพิกถอนมติได  ทั้งนี้เพื่อใหการโยกยายตําแหนง
หนาที่ของลูกจาง นายจางกระทําไปดวยความจําเปนและเหมาะสมจริง ไมใชการกลั่นแกลงหรือ
บีบบังคับลูกจางใหลูกจางทนไมไหวและลาออกไปเอง และควรบัญญัติดวยวาถามีขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางกําหนดไวในเรื่องการโยกยายตําแหนงหนาที่ลูกจางเปนอยางอื่นนอกจากนี้ 
ก็ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง  สวนสถานประกอบการใดที่มี
สหภาพแรงงานในสถานประกอบการ ก็ใหคณะกรรมการสหภาพแรงงานเปนผูพิจารณาในเรื่องนี้
รวมกับนายจางดวย 
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 3)  ควรแกไขเพิ่มเติมตัวบทกฎหมาย ในกรณีที่นายจางจะยายสถานประกอบกิจการ 
และสถานประกอบการนั้นมีคณะกรรมการลูกจาง ใหนายจางแจงแผนการในการยายที่ตั้งสถาน
ประกอบการแกคณะกรรมการลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 ป กอนยายสถานประกอบการ 
เพื่อปรึกษาหารือ จัดเตรียมหามาตรการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนแกลูกจางที่ไดรับ
ความเดือดรอน หรือไดรับความไมสะดวกเนื่องจากการยายสถานประกอบการรวมกัน และควร
บัญญัติดวยวาถามีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกําหนดไวในเรื่องการยายสถานประกอบการ 
เปนอยางอื่นนอกจากนี้ ก็ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง  สวนสถาน
ประกอบการใดที่มีสหภาพแรงงานในสถานประกอบการ ก็ใหคณะกรรมการสหภาพแรงงานเปน
ผูพิจารณาในเรื่องนี้รวมกับนายจางดวย 
 4)  ควรแกไขเพิ ่มเติมตัวบทกฎหมาย โดยกรณีที ่นายจางประสงคจะหยุดกิจการ
ทั้งหมดหรือบางสวนชั่วคราว และสถานประกอบกิจการนั้นมีคณะกรรมการลูกจาง นายจางตอง
แจงใหคณะกรรมการลูกจางทราบลวงหนาอยางนอย 3 เดือนกอนหยุดกิจการในสวนนั้นชั่วคราว 
ปรึกษาหารือและลงมติรวมกันวาจําเปนตองหยุดกิจการในสวนนั้นชั่วคราวจริงหรือไม และจะหา
มาตรการใดเพื่อชวยเหลือหรือบรรเทาความเดือดรอนแกลูกจางที่ตองหยุดกิจการชั่วคราว เพื่อให
ลูกจางไดรับการคุมครองดูแลและปองกันขอขัดแยงดานแรงงานสัมพันธในอนาคต 
 5)  ควรแกไขเพิ่มเติมตัวบทกฎหมายโดยใหคณะกรรมการลูกจางมีอํานาจตัดสินใจ
รวมกันกับนายจางในเรื่องที่สําคัญ และมักมีผลกระทบตอปญหาการแรงงานสัมพันธที่เกิดขึ้น
เสมอ  เชน  การบอกเลิกสัญญาจางแรงงาน และการโยกยายตําแหนงลูกจาง  เพราะการใหอํานาจ
นายจางพิจารณาตัดสินใจไปโดยลําพัง มักจะสงผลใหเกิดปญหาพิพาทกันไดบอยครั้ง  ลูกจาง
สวนใหญมักจะไมยอมรับและคิดวานายจางกลั่นแกลงตน  โดยที่ถากฎหมายกําหนดใหเรื่อง
ดังกลาวคณะกรรมการลูกจางมีอํานาจพิจารณาตัดสินใจรวมกันกับนายจางได   ก็จะชวยลดปญหา
ดังกลาวลง    
      และควรใหคณะกรรมการลูกจางมีอํานาจทําขอตกลงรวมกันกับนายจางไดในเรื่อง
การเลิกจาง และการโยกยายตําแหนงหนาที่ของลูกจางดวย เพราะเปนเรื่องที่สําคัญและมีปญหา
แรงงานสัมพันธบอยครั้ง  เชน ขอตกลงรวมกันในเรื่องเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญาจางแรงงาน    
ขอตกลงรวมกันเรื่องการพิจารณาโยกยายตําแหนงหนาที่ลูกจาง  และในขอตกลงอาจกําหนดเวลา
สิ้นสุดไวดวย  และควรบัญญัติไวในกฎหมายวากรณีมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกําหนดไว
ในเรื ่องที ่ไดมีการทําขอตกลงรวมกันไวเปนอยางอื ่น ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง   และกฎหมายอาจกําหนดขั้นตอนการระงับขอพิพาทไวดวยวา   ถามีขอ
พิพาทเกิดขึ้นเนื่องมาจากขอตกลงดังกลาว ใหคณะกรรมการลูกจางและนายจางรวมกันจัดตั้ง
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คณะกรรมการไกลเกลี ่ยขึ ้น โดยคณะกรรมการไกลเกลี ่ยใหมีจํานวน 3 คน ใหนายจางและ
คณะกรรมการลูกจางแตงตั้งกรรมการของฝายตนจํานวนฝายละ 1 คน  และใหทั้งสองฝายเลือกคน
กลาง 1 คนรวมกัน ตั้งเปนประธานกรรมการไกลเกลี่ย   และถาทั้งสองฝายยังไมพอใจผลตัดสิน 
ใหมีสิทธินําคดีไปฟองตอศาลแรงงานไดเฉพาะกรณีเนื่องมาจากการใชดุลพินิจไมเปนธรรม    ก็
จะเปนการชวยสงเสริมการแรงงานสัมพันธแบบประนีประนอมกันได  อีกทั้งการทําขอตกลง
รวมกันถือเปนขอตกลงอยางหนึ่งในการอยูรวมกันแบบสันติในสถานประกอบการ    
 6)  ควรกําหนดใหในสถานประกอบการใดที่ยังไมมีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ให
คณะกรรมการลูกจางเปนผูมีอํานาจดําเนินการแทนลูกจางในสถานประกอบการไดเฉพาะเรื่องที่
กฎหมายกําหนดใหอํานาจแกคณะกรรมการลูกจาง  และการดําเนินงานของคณะกรรมการลูกจาง
จะตองไมขัดกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดวย และหากมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นใน
สถานประกอบการนั้นในภายหลัง ใหการดําเนินงานของคณะกรรมการลูกจางจะตองไมขัดแยง
ตอการทําหนาที่ของสหภาพแรงงานดวย   ซ่ึงการที่คณะกรรมการลูกจางเปนผูมีอํานาจดําเนินการ
แทนลูกจางในสถานประกอบการชวยทําใหนายจางรู สึกเชื ่อมั ่นวาขอตกลงที ่นายจางทํากับ
คณะกรรมการลูกจางไปจะมีผูรับผิดชอบดูแลใหลูกจางปฏิบัติตามขอตกลง และในขณะเดียวกัน
ลูกจางในสถานประกอบการที่ยังไมมีการจัดตั้งสหภาพแรงงานก็จะมีผูมีอํานาจดําเนินการแทน
ลูกจาง คอยปรึกษาปญหาตางๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทํางาน และชวยลดการเผชิญหนาโดยตรง
ระหวางนายจางและลูกจาง 
 7)  ควรแกไขเพิ่มเติมตัวบทกฎหมายโดยบัญญัติใหนายจางมีหนาที่แจงขอมูลขาวสาร
ที่สําคัญของสถานประกอบการตอคณะกรรมการลูกจางกอนที่จะไดดําเนินการในเรื่องที่สําคัญ  
ไมว าจะเป นขาวสารด านการลงทุน   แผนการลงทุน   ผลกําไรหรือผลขาดทุนของสถาน
ประกอบการ  แผนการลดหรือเพิ่มพนักงาน  การบอกเลิกจางพนักงาน  แผนการลดการผลิต การ
หยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนชั่วคราว  เงื่อนไขการทํางาน จางงาน  สวัสดิการ ฯลฯ เปนตน 
และใหนายจางแจงขอมูลขาวสารอยางสม่ําเสมอ   สวนสถานประกอบการขนาดเล ็ก  ควร
กําหนดใหนายจางมีหนาที่แจงขอมูลขาวสารโดยตรงตอลูกจางโดยใชวิธีการที่เหมาะสมกับขนาด
ของสถานประกอบการ เชน เรียกประชุม กระจายเสียง หรือออกหนังสือเวียน  เปนตน เพื่อให
สอดคลองกับขอเสนอแนะขององคการระหวางประเทศที่ 129  และยังเปนการชวยสงเสริม
บรรยากาศแหงความเขาใจ และสรางทัศนคติที่ถูกตองตอสถานประกอบการ อีกทั้งการไดรับ
ขอมูลขาวสารอยางสม่ําเสมอจากนายจางทําใหคณะกรรมการลูกจางอาจเสนอแนะมาตรการที่เปน
ประโยชนตอสถานประกอบการและชวยใหการประชุมหารือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดวย    
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