2549
ในเอเชีย 2558

ทศวรรษ

แห่งการสร้างงานที่มีคุณค่า

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour
Organization) หรือไอแอลโอ ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2462 ภายใต้
สนธิสญั ญาแวร์ซาย หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 จบลง โดยสะท้อน
ความเชือ่ ทีว่ า่ สันติภาพจะสามารถดำรงอยูอ่ ย่างถาวร ก็ตอ่ เมือ่ มี
การยึดหลักความยุติธรรมในสังคม และไอแอลโอเชื่อว่า “ความ
ยากจนนั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้น ณ ที่ใดในโลก จะส่งผลกระทบต่อ
ความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ที่”
เมื่อได้มีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นในปีพ.ศ. 2489
ไอแอลโอได้กลายเป็นองค์การชำนัญพิเศษองค์การแรกของ
องค์การสหประชาชาติ และในปีพ.ศ. 2512 ไอแอลโอได้รบั รางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพ
นโยบายในการดำเนินงานของไอแอลโอมาจากการร่วม
ปรึกษาหารือวางนโยบายร่วมกันของผูแ้ ทนจากภาครัฐ ตัวแทน
ฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายนายจ้าง ซึง่ เป็นลักษณะเฉพาะของการทำงาน
ในระบบ “ไตรภาคี” อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไอแอลโอที่
แตกต่างจากองค์การอืน่ ๆ ในองค์การสหประชาชาติ ไอแอลโอเป็น
องค์การในระดับสากลที่ทำหน้าที่ในการกำหนดและกำกับดูแล
มาตรฐานแรงงานสากลต่างๆ ให้ได้รับการบังคับใช้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการในนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศสมาชิก
ของไอแอลโอ ซึง่ ปัจจุบนั (พ.ศ. 2552) ไอแอลโอมีสมาชิกมากกว่า
180 ประเทศ และในจำนวนนีม้ มี ากกว่า 30 ประเทศทีต่ ง้ั อยู่ใน
ภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟคิ
ไอแอลโอมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ ห ญิ ง และชายมี
โอกาสเท่าเทียมกันในการได้ทำงานที่มีคุณค่า มีประสิทธิภาพ
มีเสรีภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย และมีศักดิ์ศรีแห่ง
ความเป็นมนุษย์ เป้าหมายหลักในการทำงานของไอแอลโอ
คือ การส่งเสริมเรื่องสิทธิในการทำงาน สนับสนุนให้เกิด
โอกาสแห่งการจ้างงานทีม่ คี ณุ ค่า การคุม้ ครองทางสังคม
และส่งเสริมให้เกิดการปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการทำงาน กล่าวโดยสรุปคือ การส่งเสริม
ให้เกิดการสร้างงาน การส่งเสริมให้เกิดการทำ

“งานที่มีคุณค่า” (Decent Work) และความปรารถนาที่จะให้เกิด
การทำงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน
เมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2549 ประเทศสมาชิกของไอแอลโอ
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ได้แสดงความมุ่งมั่นและแสดง
พันธสัญญาร่วมกันที่เรียกว่า “ทศวรรษแห่งการสร้างงานที่มี
คุณค่าในเอเชีย พ.ศ. 2549-2558” ซึง่ พันธสัญญาดังกล่าวมุง่ ทีจ่ ะ
ส่งเสริมให้ทกุ คนในภูมภิ าคนี้ได้มโี อกาสทำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และมีการจ้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าถ้วนหน้าภายในปีพ.ศ. 2558 เพือ่ ให้
บรรลุพันธสัญญาดังกล่าว ไอแอลโอจึงได้กำหนดกรอบการ
ทำงานสำหรับภูมิภาคนี้ใน 5 ประเด็นสำคัญคือ
•   ความสามารถในการแข่งขัน การผลิต และการสร้างงาน
•   การบริหารตลาดแรงงาน
•   การจ้างงานเยาวชน
•   การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
•   การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อลดความยากจน
กรอบการทำงานเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศสมาชิก
สามารถที่จะจัดทำ “กรอบการส่งเสริมให้เกิดการทำงานที่มี
คุณค่าแห่งชาติ” (Decent Work Country Programme) ใน
แต่ละประเทศสมาชิก (ซึ่งประเทศไทยกำลังดำเนินการร่างอยู่)
ไอแอลโอวางแผนการทำงานให้สอดคล้องและตอบสนองต่อกรอบ
การส่งเสริมให้เกิดการทำงานที่มีคุณค่าแห่งชาติ
ในแต่ละประเทศสมาชิก

องค์การแรงงานระหว่างประเทศกับประเทศไทย
ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกไอแอลโอในปีพ.ศ. 2462 ซึ่ง
ไทยนับเป็นหนึง่ ใน  45 ประเทศทีร่ ว่ มก่อตัง้ ไอแอลโอเปิดสำนักงาน
ประจำภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟคิ ในประเทศไทยเมือ่ ปี พ.ศ. 2509
โดยปัจจุบันสำนักงานนี้ดูแลการดำเนินงานของไอแอลโอในกว่า
30 ประเทศในภูมิภาค นอกจากนี้สำนักงานประจำอนุภูมิภาค
เอเชียตะวันออกของไอแอลโอ ตั้งอยู่ในไทยเช่นกัน และดูแล
กิจกรรมต่างๆ ใน 12 ประเทศในอนุภมู ภิ าคนี้ รวมทัง้ ประเทศไทย
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาไอแอลโอ 15 ฉบับ
(บังคับใช้ 14 ฉบับ) ซึ่งเป็นอนุสัญญาหลัก 5 ฉบับ (จาก
อนุสัญญาหลักทั้งหมด 8 ฉบับ) ได้แก่
• อนุสญั ญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ
• อนุสญั ญาฉบับที่ 100 ว่ า ด้ ว ยค่ า ตอบแทนที่ เ ท่ า เที ย มกั น
สำหรับหญิงและชายที่ทำงานอย่างเดียวกันและเป็นงานที่มี
คุณค่าเท่าเทียมกัน
• อนุสญั ญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกการใช้แรงงานบังคับ
• อนุสญั ญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขน้ั ต่ำทีใ่ ห้จา้ งงานได้
• อนุสญั ญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการขจัดปัญหาการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
อนุสญั ญาอืน่ ๆ ทีป่ ระเทศไทยได้ให้สตั ยาบัน ได้แก่การพักผ่อน
รายสัปดาห์ ความเสมอภาคในการปฏิบตั ิ การบริการในการจ้างงาน
นโยบายการจ้างงาน คนงานชนเผ่า (indigenous) และข้อจำกัด
เกี่ยวกับน้ำหนักที่ยกได้ในการทำงาน

การดำเนินงานของไอแอลโอในประเทศไทยนับแต่อดีตถึง
ปัจจุบันครอบคลุมเนื้อหางานหลักดังต่อไปนี้
•   การส่งเสริมความคุม้ ครองทางสังคมให้แรงงานทุกกลุม่ รวมถึง
แรงงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ
• การลดและขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ
• การส่งเสริมการรับและปฏิบตั ติ ามมาตรฐานแรงงานสากลและ
อนุสัญญาไอแอลโอ
• การสนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
• การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในทีท่ ำงานในภาค
เศรษฐกิจนอกระบบ งานก่อสร้าง งานอิสระขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง และงานภาคเกษตร เป็นต้น
• การพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียนที่จะเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ตลอดจนแรงงานทั้งในและนอกระบบ
• การส่งเสริมความเข้าใจและการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อเอชไอวีเอดส์ และการบริหารจัดการเรื่องเอชไอวีเอดส์
ในสถานประกอบการ
• การส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการ
•   การทำงานเพือ่ ขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กโดยเฉพาะการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
• การป้องกันการค้าหญิงและเด็ก
• การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ขององค์กรลูกจ้าง นายจ้าง
และองค์กรทางสังคมอื่นๆ

หน่วยงานที่ทำงานร่วมกับไอแอลโอ ประกอบด้วย
รัฐบาล

• กระทรวงแรงงาน (กระทรวงหลัก)
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ และกระทรวงอื่นๆ

องค์กรนายจ้าง  องค์กรหลัก

• สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย  
Employers’ Confederation of Thailand (ECOT)

องค์กรลูกจ้าง  สี่องค์กรหลัก

• สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
State Enterprises Workers’ Relations Confederation (SERC)
• สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย
Labour Congress of Thailand (LCT)
• สภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย
Thai Trade Union Congress (TTUC)
• สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานอุตสาหกรรมเอกชน
National Congress of Private Industrial of Employees (NCPE)

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออก
อาคารสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก
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