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คําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
 
การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) 
 การแกไขขอขัดแยงนอกศาลโดยบุคคลที่สามหนึ่งคนหรือมากกวาซึ่งเรียกวาอนุญาโตตุลาการหรือคณะ
อนุญาโตตุลาการ การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการยึดหลักฐานและกระบวนการที่มีลักษณะเปนทางการนอยกวา
กระบวนการไตสวนในศาล จึงทําใหแกปญหาไดเร็วกวาและถูกกวา 
 
กระบวนการบาหลี (Bali Process) 
 เปนกระบวนการในระดับพหุภาคีที่ริเร่ิมในปค.ศ. 2002 โดยรัฐบาลออสเตรเลียและรัฐบาลอินโดนีเซีย 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการตอตานการพาคนหลบหนีเขาเมือง การคามนุษย และอาชญากรรมขามชาติตางๆที่
เกี่ยวของในภูมิภาคตะวันออกกลาง เอเชีย และภูมิภาคแปซิฟก 
 
แรงงานเด็ก (Child Labour) 
 แรงงานเด็กคือการใชเด็กทํางานในลักษณะที่ยอมรับไมได เพราะเปนงานที่เปนอันตรายตอเด็กหรือเอา
เปรียบเด็กจนเกินไป แรงงานเด็กมีสามประเภทไดแก แรงงานที่ทําโดยเด็กที่มีอายุนอยกวาอายุขั้นต่ําสําหรับงาน
นั้น งานอันตรายที่มีผลเสียตอรางกาย จิตใจ หรือศีลธรรมของเด็ก และแรงงานเด็กรูปแบบที่เลวรายที่สุดทุก
ลักษณะ ILO พยายามยุติการใชแรงงานเด็กทั้งสามประเภท อนุสัญญาฉบับหนึ่งกําหนดแรงงานเด็กรูปแบบที่
เลวรายที่สุด อันไดแก การใชแรงงานเยี่ยงทาส การคามนุษย แรงงานขัดหนี้และแรงงานบังคับ การบังคับเกณฑ
แรงงานเพื่อการสงคราม การคาประเวณี การผลิตส่ือลามก และกิจกรรมตางๆ ที่ผิดกฎหมาย 
 
การเจรจาตอรองรวม (Collective Bargaining) 
 การเจรจาตอรองรวมหมายถึงการเจรจาระหวางองคกรลูกจางและองคกรนายจางเกี่ยวกับเง่ือนไขและ
สภาพการจางงานตางๆ เพ่ือกําหนดความสัมพันธระหวางลูกจางกับนายจางหรือระหวางองคกรของพวกเขา สิทธิ
ในการเจรจาตอรองรวมเกิดพรอมกับเสรีภาพในการสมาคม เมื่อลูกจาง นายจาง และผูแทนของทั้งสองฝายประชุม
กัน พวกเขาอาจเจรจาเรื่องตางๆ เชน เงินเดือน สุขภาพและความปลอดภัย สภาพการทํางานโดยทั่วไป และ
ประเด็นอื่นๆทั้งสองฝายเห็นพองใหหารือกัน กระบวนการเจรจาตอรองรวม อาจรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนขอมูล
และประเด็นปญหา การปรึกษาหารือ การประเมินสภาพการทํางาน และการเจรจาเงื่อนไขในการทํางานรวมกัน
ของฝายนายจางและลูกจาง 
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คณะกรรมการวาดวยเสรีภาพในการสมาคม (Committee on Freedom of Association) 
 คณะกรรมการวาดวยเสรีภาพในการสมาคมคือคณะกรรมการไตรภาคีที่คณะประศาสนการขององคการ
แรงงานระหวางประเทศตั้งขึ้นเพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบขอรองเรียนเกี่ยวกับการละเมิดหลักการของเสรีภาพในการ
สมาคม 
 
การไกลเกล่ีย (Conciliation) 
 การไกลเกล่ียไมมีความหมายใดความหมายหนึ่งตายตัวและบทบาทของผูไกลเกล่ียอาจแตกตางไปตาม
สภาพแวดลอมที่ผูไกลเกล่ียเผชิญอยู กระบวนการไกลเกล่ียคลายกับการเจรจาเพื่อยุติความขัดแยง แตผูไกลเกล่ีย
มักจะถูกมองวาคลายผูคล่ีคลายปญหามากกวา ผูไกลเกล่ียอาจแสดงทัศนะและความคิดเห็นของตนในขณะ
ดําเนินการไกลเกล่ีย แตทางแกปญหามักเปนไปตามกรอบของกฎหมาย 
 
ผูแทน (Constituents) 
 ผูแทนในองคการแรงงานระหวางประเทศคือองคกรที่เปนตัวแทนของนายจางและลูกจางตลอดจนรัฐบาล
ของประเทศสมาชิก 
 
อนุสัญญา (Convention) 
 อนุสัญญาคือขอตกลงที่จัดทําขึ้นอยางถูกกฎหมาย ระหวางประเทศสมาชิกของ ILO กับ ILO กอนอื่น
อนุสัญญาตองไดรับความเห็นชอบจากการประชุมใหญแรงงานระหวางประเทศ (ILC) ซึ่งมีผูแทนของรัฐบาล 
องคกรนายจาง และองคกรลูกจางจากประเทศสมาชิกเขารวมประชุม ประเทศที่ ‘ใหสัตยาบันหรือรับ’ อนุสัญญามี
พันธะผูกพันใหกฎหมายของประเทศสอดคลองกับอนุสัญญานั้น ปจจุบัน ILO มีอนุสัญญา 185 ฉบับซึ่งลวนแต
ปกปองความยุติธรรมทางสังคมในโลกของการทํางาน 
 
อนุสัญญาเก่ียวกับหลักการและสิทธิสี่ประการตามปฏิญญา  
(Convention Relating to the Four Declaration Principles and Rights) 
 คณะประศาสนการของ ILO กําหนดใหอนุสัญญาแปดฉบับเปนพ้ืนฐานในเร่ืองสิทธิตางๆ ของคนทํางาน
โดยไมคํานึงถึงระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิกแตละประเทศ สิทธิเหลานี้คือพ้ืนฐานสําคัญของเงื่อนไขอื่นๆ 
ทั้งหมดเพราะใหกรอบการดําเนินงานที่จําเปนเพ่ือสรางสภาพการทํางานที่ดีขึ้นสําหรับลูกจางแตละคนและลูกจาง
เปนหมูคณะ อนุสัญญาดังกลาวคือ 

• อนุสัญญาวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัวกัน ค.ศ. 1948 (ฉบับที่ 87) 
(Freedom of Association and Protection of the Rights to Organise Convention, 1948, No. 87) 

• อนุสัญญาวาดวยการปฏิบัติตามหลักการแหงสิทธิในการรวมตัวกันและการเจรจาตอรองรวม ค.ศ. 1949 
(ฉบับที่ 98)  (Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949, No. 98) 

• อนุสัญญาวาดวยการเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (ฉบับที่ 29) 
(Forced Labour Convention, 1930, No. 29) 

• อนุสัญญาวาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (ฉบับที่ 105) 
(Abolition of Forced Labour Convention, 1957, No. 105) 
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• อนุสัญญาวาดวยอายุขั้นต่ําที่ใหจางงานได ค.ศ. 1973 (ฉบับที่ 138) 
(Minimum Age Convention, 1973, No. 138) 

• อนุสัญญาวาดวยการหามและการดําเนินการโดยทันทีเพ่ือขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงาน
เด็ก ค.ศ. 1999 (ฉบับที่ 182) 
(Worst Form of Child Labour Convention, 1999, No. 182) 

• อนุสัญญาวาดวยคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกันสําหรับลูกจางชายและหญิงซึ่งทํางานมีคาเทากัน ค.ศ. 1951 
(ฉบับที่ 100)  Equal Remuneration Convention, 1951, No. 100) 

• อนุสัญญาวาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 (ฉบับที่ 111) 
(Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958, No. 111) 

 
มาตรฐานหลักเก่ียวกับแรงงาน (Core Labour Standards) 
 ดู ‘มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ’ 
 
แรงงานขัดหนี้ (Debt Bondage) 
 แรงงานขัดหนี้คือแรงงานบังคับลักษณะหนึ่งและเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน แรงงานขัดหนี้
หรือการบังคับใชแรงงานแทนการชําระหนี้ เกิดขึ้นเมื่อบุคคลหนึ่งตองใชแรงงานขัดหนี้ เหย่ือของแรงงานขัดหนี้ 
มักถูกหลอกใหทํางานโดยแทบไมไดรับ หรือไมไดรับคาแรงเลย ทําใหแทบจะไมมีโอกาสใชหนี้ได เหย่ือของ
แรงงานขัดหนี้บางรายตกอยูในวังวนของความเปนหนี้ ซึ่งบางคร้ังกินเวลาตลอดชีวิต บางคร้ังทุกคนในครอบครัว
ไดรับผลกระทบ และในบางกรณีลูกๆ ตองรับมรดกหนี้จากพอแมดวย 
 
งานที่มีคุณคา (Decent Work) 
 ILO ไมไดมีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือสรางงานเทานั้น แตมุงสรางงานที่มีคุณภาพซึ่งยอมรับได เร่ืองปริมาณ
การจางงานนั้นมิอาจแยกจากเรื่องคุณภาพของงานได ในปจจุบันมีความจําเปนตองใชระบบสังคมและเศรษฐกิจ
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐานและการจางงาน และคงความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรับสภาพแวดลอม
ตางๆ ที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วในระบบการตลาดที่มีการแขงขันสูงทั่วโลก งานที่มีคุณคาหมายถึงงานที่มี
ความสามารถในการผลิต ปกปองสิทธิตางๆ สรางรายไดอยางเพียงพอ และไมเปนภัยตอสังคม นอกจากนี้ยัง
หมายถึงงานที่มากพอที่จะใหทุกคนมีโอกาสทํางานเพ่ือสรางรายไดอยางเต็มที่ 
 
ปฏิญญาวาดวยหลักการและสิทธิข้ันพื้นฐานในการทํางาน  
(Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work) 
 ปฏิญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศวาดวยหลักการและสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการทํางานที่ไดรับ
การอนุมัติเมื่อ ค.ศ. 1998 คือการแสดงพันธะของรัฐบาล องคกรนายจาง และองคกรลูกจาง ในอันที่จะปกปอง
คุณคาขั้นพ้ืนฐานของความเปนมนุษย  ซึ่งเปนคุณคาที่สําคัญกับความเปนอยูทางสังคมและเศรษฐกจิของเรา 
พันธะเหลานี้คือการปกปองเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมเจรจาตอรอง ตลอดจนการขจัดแรงงาน
บังคับ การใชแรงงานเด็ก และการเลือกปฏิบัติในที่ทํางาน ปฏิญญาฉบับนี้เนนวาประเทศสมาชิกทุกประเทศตอง
เคารพหลักการขั้นพ้ืนฐานตางๆ เหลานี้ไมวาจะไดรับรองอนุสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของแลวหรือไมก็ตาม 
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ผูอํานวยการใหญ (Director General) 
 ผูอํานวยการใหญ คือบุคคลที่คณะประศาสนการของ ILO แตงตั้งขึ้นเพ่ือบริหารสํานักงานแรงงาน
ระหวางประเทศ อยางมีประสิทธิภาพและทําหนาที่อ่ืนๆ ที่อาจไดรับมอบหมาย 
 
การเลือกปฏิบัต ิ(Discrimination) 
 การเลือกปฏิบัติเกิดเมื่อประชาชนไดรับการปฏิบัติที่แตกตางกันและไมเปนธรรม การเลือกปฏิบัติในที่
ทํางานคือการกระทําที่มีผลใหบุคคลบางคนหรือกลุมสังคมบางกลุม ตกเปนรองหรือเสียเปรียบบุคคลหรือกลุมอื่น 
การแบงแยกแบบนี้เกิดขึ้นจากปจจัยหลายประการ เชน เพศ สีผิว ทัศนะทางการเมือง พ้ืนเพทางสังคม และ/หรือ
เชื้อชาติ 
 
การจางงาน (Employment) 
 การจางงานหมายถึงการสัญญาวาจางใหทํางานหรือบริการแลกคาจางซึ่งทําใหเกิดความสัมพันธระหวาง
นายจางกับลูกจาง สัญญาจางงานอาจจัดทําขึ้นอยางชัดเจนหรือละไวในฐานที่เขาใจกันก็ได 
 
แรงงานบงัคับ (Forced Labour) 
 แรงงานบังคับหรือแรงงานที่จําตองทําคืองานหรือบริการที่บังคับใหคนทําเพ่ือเปนการลงโทษโดยที่คน
เหลานั้นไมไดสมัครใจทํา บุคคลอาจถูกบังคับใชแรงงานดวยการขู การใชความรุนแรงทางกาย หรือการทารุณทาง
เพศ บางคร้ังเหยื่ออาจถูกกักขังและบางคร้ังเปนแรงงานขัดหนี้ แรงงานบังคับหรือแรงงานที่จําตองทําอาจมีหลาย
รูปแบบ 
 
เสรีภาพในการสมาคม (Freedom of Association) 
 เสรีภาพในการสมาคมคือสิทธิที่คนงานและนายจางทุกคนมี คอืเสรีภาพในการจัดตั้งและรวมกลุมที่ตน
ตองการโดยมีการเลือกตัวแทนของตนเพื่อสงเสริมและปกปองผลประโยชนของตนที่เกี่ยวของกับการทํางาน วิธี
หลักในการแสดงเสรีภาพในการสมาคมคือการเจรจาตอรองรวม สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานนี้เกิดพรอมกับเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นและเปนพ้ืนฐานของการมีตัวแทนและการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนควรมี
สิทธิในการโนมนาวเร่ืองที่เกี่ยวของกับตนโดยตรง กลาวคือ เสียงของทุกคนควรมีผูรับฟงและไดรับการพิจารณา 
 
มิติหญิงชาย (Gender) 
 มติิหญิงชายหมายถึงความแตกตางและความสัมพันธทางสังคมระหวางหญิงและชาย ซึ่งไดจากการ
เรียนรู สามารถเปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลเวลา และมีความแตกตางกันภายในสังคมและวัฒนธรรมหนึ่งๆ หรือ
แตกตางกันไปตามแตละสังคมหรือวัฒนธรรม วัตถุประสงคหลักของ ILO ในปจจุบันคือการสงเสริมใหหญิงและ
ชายทุกคนมีงานที่ดี ซึ่งหมายถึงงานที่มีความสามารถในการผลิต มีเสรีภาพ ความเสมอภาค ความปลอดภัย และ
มีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกันสําหรับทั้งสองเพศ 
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โลกาภิวัตน (Globalization) 
 โลกาภิวัตน คือการที่โลกของเราเปล่ียนแปลงไปในทางที่ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองเกี่ยวของกันมากขึ้น และมีความเปนสากลมากขึ้น ผลประการหนึ่งคือ เราจะรูสึกวาโลกของเราเล็กลง 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับขอมูลและการสื่อสาร ทําใหเราติดตอกับผูคนในอีกซีกโลกหนึ่งไดงายขึ้นและ
รับรูขาวสารรอบโลกอยางทันเหตุการณ ในแงของการคามีการติดตอคาขายกันในระดับสากลมากขึ้น ยกตัวอยาง
เชน รองเทาที่ติดตราเยอรมันและขายอยูในสหรัฐอเมริกาอาจผลิตที่ประเทศจีน โลกาภิวัตนมีประโยชนแตก็มี
ความหวงใยวาประโยชนนั้นตกไมถึงประชาชนอยางเทาเทียมกัน 
 
คณะประศาสนการ (Governing Body) 
 คณะประศาสนการซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูแทนรัฐบาล 28 คน สมาชิกที่เปนผูแทนนายจาง 14 
คน และสมาชิกที่เปนผูแทนลูกจาง 14 คน คือสภาบริหารของ ILO ซึ่งมีการประชุมปละ 3 คร้ังที่นครเจนวีา คณะ
ประศาสนการดําเนินการตัดสินใจตางๆ ซึ่งสงผลกับนโยบายของ ILO เลือกผูอํานวยการใหญของ ILO และ
จัดเตรียมแผนโครงการและงบประมาณใหที่ประชุมใหญของ ILO อนุมัติ ที่นั่งของสมาชิกที่เปนผูแทนรัฐบาลสิบที่
นั่งเปนที่นั่งถาวรของประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา (ไดแก บราซิล จีน ฝร่ังเศส เยอรมัน อินเดีย อิตาลี ญี่ปุน 
สหพันธรัฐรัสเซีย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา) ในที่ประชุมใหญ ผูแทนของรัฐบาลเหลานี้จะเลือกผูแทนจากประเทศ
สมาชิกอื่นๆ ทุกสามปโดยใหครอบคลุมทุกภูมิภาค องคกรนายจางและองคกรลูกจางเลือกผูแทนในการประชุม
สภาของตน 
 
เศรษฐกิจนอกระบบ (Informal Economy) 
 เศรษฐกิจนอกระบบหมายถึงงานที่ไมเปนทางการ และหนวยการผลิตที่ไมอยูใตกฎระเบียบ หนวยการ
ผลิตและงานลักษณะนี้ไมไดรับความคุมครอง ไมไดรับการยอมรับ และไมมีองคกร ดังนั้นคนงานในเศรษฐกิจภาค
นี้จึงเปราะบางตอการเปลี่ยนแปลงและไมมีความมั่นคง 
 
การประชุมใหญแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Conference) 
 การประชุมใหญแรงงานระหวางประเทศ คือการประชุมประจําปของผูแทนสามฝาย (ไดแก ผูแทนรัฐบาล 
ผูแทนลูกจาง และผูแทนนายจาง) จากประเทศที่เปนสมาชิกของ ILO 
 
มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Standards) 
 มาตรฐานแรงงานของ ILO กําหนดไวในอนุสัญญาและขอแนะแรงงานระหวางประเทศฉบับตางๆ 
อนุสัญญาของ ILO ถือเปนสนธิสัญญาระหวางประเทศที่ตองไดรับการใหสัตยาบัน จากประเทศที่เปนสมาชิกของ 
ILO ขอแนะของ ILO นั้นคือมาตรการที่ไมตองรับการใหสัตยาบัน แตเปนขอแนะตามประเด็นในอนุสัญญาซึ่งให
แนวทางสําหรับการกําหนดนโยบายและการดําเนินงานในระดับประเทศ ทั้งอนุสัญญาและขอแนะมุงหวังใหเกิดผล
อยางเปนรูปธรรมกับสภาพการทํางานและการปฏิบัติตางๆ ในทุกประเทศทั่วโลก การวางมาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศเปนกระบวนการออกกฎที่มีลักษณะเฉพาะเพราะรัฐบาลตางๆ ตลอดจนผูแทนของนายจางและ
ลูกจางจากประเทศที่เปนสมาชิกของ ILO มีสวนรวมในกระบวนการ 
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องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization - ILO) 
 ILO กอต้ังขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1919 ตามสนธิสัญญาแวรซาย เปนองคการชํานัญพิเศษขององคการ
สหประชาชาติ มีหนาที่สงเสริมความยุติธรรมในสังคมตลอดจนสิทธิมนุษยชนและสิทธิของแรงงานที่เปนที่ยอมรับ
ของนานาชาติ ILO วางมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศในรูปแบบของอนุสัญญาและขอแนะตางๆ ที่ใหเปน
มาตรฐานขั้นต่ําเกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐานของแรงงานอันไดแก เสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการรวมตัว การเจรจา
ตอรองรวม การยุติแรงงานบังคับ การใหโอกาสและการปฏิบัติตออยางเทาเทียม และมาตรฐานอื่นๆ ที่กําหนด
เง่ือนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับเร่ืองของการทํางานทั้งหมด ILO ใหความชวยเหลือทางวิชาการในขอบเขตดังตอไปนี้
เปนหลัก 

• การฝกอาชีพและการฟนฟูอาชีพ 
• นโยบายการจางงาน 
• การบริหารแรงงาน 
• กฎหมายแรงงานและแรงงานความสัมพันธ 
• สภาพการทํางาน 
• การพัฒนาการจัดการ 
• การสหกรณ 
• การประกันสังคม 
• สถิติเกี่ยวกับแรงงานตลอดจนความปลอดภัยและสุขภาพเกี่ยวกับการทํางาน 
 

ILO สงเสริมการพัฒนาองคกรนายจางและองคกรลูกจางที่มีอิสระและใหการฝกอบรมและคําปรึกษาแก
องคกรเหลานี้ ภายใตระบบขององคการสหประชาชาติ ILO มีโครงสรางแบบไตรภาคีที่มีลักษณะเฉพาะโดยที่
ลูกจางและนายจางมีสวนรวมอยางเทาเทียมกันกับรัฐบาลตางๆ ในการดําเนินงานของหนวยงานบริหารตางๆ ของ
องคการ สํานักงาน ILO ที่นครเจนีวาทําหนาที่เปนสํานักเลขาธิการขององคการ 
 
ระบบคาไมยา (Kamaiya System) 
 ระบบคาไมยารูจักกันโดยทั่วไปวาเปนระบบการใชแรงงานขัดหนี้ในภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ราบลุมทาง
ภาคตะวันตกของประเทศเนปาล คาแรงที่ตํ่า การเลือกปฏิบัติเร่ืองวรรณะ ความไมเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและการศึกษา และการจัดสรรที่ดินอยางไมยุติธรรมบังคับใหแรงงานขัดหนี้ตองกูเงินเพ่ือตอบสนอง
ความตองการประจําวันของตน เพ่ือชําระเงินกูทุกคนในครอบครัวของคนงานเหลานี้มักถูกบังคับดวยสัญญา
แรงงานขัดหนี้รายปใหทํางานใหเจาของที่ดินโดยแทบจะไมไดคาแรงหรือไมไดคาแรงเลย สัญญาแบบนี้อาจผูกมัด
สมาชิกในครอบครัวหลายรุนใหเปนแรงงานขัดหนี้ หนี้ตกทอดจากพอสูลูกและผูหญิงหลายคนตองตกกับกลายเปน
แรงงานขัดหนี้เหมือนกับสามีภายหลังการแตงงาน 
 
การเจรจาเพื่อยุติความขัดแยง (Mediation) 
 เปนวิธีการแกปญหาความขัดแยงที่คิดขึ้นเพ่ือชวยใหคูกรณีแกไขขอขัดแยงกันไดเองโดยไมตองขึ้นศาล 
ในการเจรจาบุคคลที่สามซึ่งเปนกลาง (คนกลาง) จะพบกับคูกรณีเพ่ือชวยใหทั้งคูหาทางแกไขขอขัดแยงซึ่งเปนที่
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พอใจรวมกันทั้งสองฝาย คนกลางไมมีสิทธิกําหนดวิธีแกปญหา ไมมีกฎหมายพยานหลักฐานหรือขั้นตอนการ
ดําเนินการที่เปนทางการใดๆ ควบคุมการเจรจาเพื่อยุติความขัดแยง คนกลางและคูกรณีมักยอมรับวิธีดําเนินการที่
ไมเปนทางการแตเปนที่พอใจรวมกัน 
 
การยายถิ่น (Migration) 
 การยายถิ่นคือการเคลื่อนที่ของบุคคลจากประเทศหนึ่งหรือบริเวณหนึ่งไปสูอีกที่หนึ่ง การยายถิ่นของ
แรงงานคือลักษณะสําคัญของโลกาภิวัตน ประเทศที่จางแรงงานตางดาวมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นกวาสองเทาในชวง
ไมกี่ปที่แลวมา รัฐบาลตางๆ กําลังตระหนักถึงความจําเปนที่กฏหมาย นโยบาย วิธีปฏิบัติตางๆ และโครงสรางการ
บริหารการยายถิ่นแรงงาน จะตองไดรับการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ เพ่ือจัดระเบียบการยายถิ่น ส่ิงเหลานี้
จําเปนตองดําเนินการดวยความตระหนักอยางเต็มที่ถึงความจําเปนที่จะตองทํามากกวาการออกมาตรการควบคุม 
เพ่ือใหมีการเคารพสิทธิมนุษยชนและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศตนทางกับประเทศปลายทางโดยใช
สนธิสัญญาระดับทวิภาคีหรือความตกลงระดับภูมิภาค 
 
พิธีสารปาเลอโม (Palermo Protocol) 
 อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติและพิธีสารแนบทายสองฉบับไดรับการลงนาม
โดย 120 ประเทศจาก 148 ประเทศที่เขารวมประชุมที่ปาเลอโมประเทศอิตาลีเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 พิธี
สารปาเลอโมระบุวาการคามนุษยหมายรวมถึงการที่เหย่ือถูกขมขู หลอกลวง หรือบีบบังคับใหเปนโสเภณีหรือ
ทํางานโดยไมไดรับคาตอบแทน พิธีสารเพื่อปองกันการคามนุษยตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองหาทางปองกัน
การคามนุษยอยางมีประสิทธิภาพรวมกับการดําเนินคดีผูคามนุษย การคุมครองสิทธิมนุษยชน และการชวยเหลือ
เหย่ือของการคามนุษย 
 
พิธีสาร (Protocol) 
 พิธีสารคือสารหรือสนธิสัญญาที่แกไขหรือเพ่ิมเติมสนธิสัญญาอีกฉบับหนึ่ง 
 
การใหสัตยาบัน (Ratification) 
 การใหสัตยาบันหมายถึงการรับรองหรือยอมรับสัญญาอยางเปนทางการเชนการลงนาม ยกตัวอยางเชน 
ประเทศสมาชิกของ ILO อาจเลือกใหสัตยาบันรับรองอนุสัญญาฉบับตางๆ ของ ILO และเมื่อใหสัตยาบันตอ
อนุสัญญาฉบับหนึ่งแลวประเทศนั้นมีพันธะทางกฎหมายที่จะตองเคารพเงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ของ
อนุสัญญาฉบับนั้น ในขณะเดียวกัน ILO มีหนาที่ทํางานรวมกับประเทศที่ไดรับรองอนุสัญญาแตละฉบับเพ่ือประกัน
วาจะมีการเคารพหลักการตางๆ ของอนุสัญญานั้นจริง 
 
ขอแนะ (Recommendation) 
 ขอแนะคือกฎหมายที่ไมตองใหสัตยาบันรับรองแตจะใหแนวทางปฏิบัติทั่วไปหรือแนวทางปฏิบัติทาง
วิชาการเพื่อใหประเทศตางๆ ดําเนินการตาม ขอแนะมักใหแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดซึ่งเสริมหลักการที่ระบุไวใน
อนุสัญญา หรืออาจใหแนวทางปฏิบัติสําหรับประเด็นที่ไมมีในอนุสัญญา 
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มต ิ(Resolution) 
 มติคือขอคิดเห็นในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยางเปนทางการโดยการรับรองของที่ประชุมใหญของ ILO 
 
การลักลอบ (Smuggling) 
 การลักลอบคือการขนสงสินคาหรือบุคคลที่ตองเสียภาษีหรือตองหามอยางผิดกฎหมายขามเขตรัฐ เขต
ประเทศ หรือเขตสากล การลักลอบขนคนขามเขตประเทศไดกลายเปนกิจกรรมผิดกฎหมายที่มีกําไรงาม (ควร
แยกการคามนุษยกับการลักลอบขนคนเปนคนละกรณีกัน คนที่ถูกคาอยูใตการควบคุมของผูคามนุษยแตผูลักลอบ
ขนผูอพยพเพียงอาํนวยความสะดวกในการลักลอบเขาประเทศเทานั้น) 
 
หุนสวนทางสังคม (Social Partners) 
 หุนสวนทางสังคมคือคําที่ใชเรียกองคกรนายจางและองคกรลูกจางที่รวมเจรจาหรือรวมงานกับรัฐบาลเพ่ือ
วางนโยบายทางสังคมและแรงงาน 
 
การคุมครองทางสังคม (Social Protection) 
 คนที่ไมไดรับการคุมครองทางสังคมไดรับผลกระทบจากการถูกกีดกันทางสังคมในขอบขายที่กวางกวา
โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดโอกาสทางการศึกษาและการฝกอบรมตลอดจนการเขาถึงแหลงเงินกูและการมีงานทํา 
เพ่ือลดการกีดกันอยางยั่งยืน ILO กําลังพยายามหาทางแกไขปญหาที่สาเหตุและบรรเทาผลลัพธที่เกิดขึ้น 
 
การเจรจาทางสังคม (Social Dialogue) 
 ILO ใหความหมายวาการเจรจาทางสังคมคือการเจรจา การปรึกษาหารือ หรือการแลกเปลี่ยนขอมูลทุก
รูปแบบระหวางหรือในหมูผูแทนของรัฐบาล นายจาง และลูกจางในเร่ืองที่เปนผลประโยชนรวมกันและเกี่ยวกับ
นโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่ความหมายและแนวคิดของการเจรจาทางสังคมมีความแตกตางกันไป
ตามแตละประเทศและภูมิภาค หลักการเร่ืองเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมเจรจาตอรองซึ่งสําคัญกวา
นั้นมีลักษณะเปนสากลเหมือนกันทกุประเทศ 
 
โครงการความรวมมือทางวิชาการ (Technical Cooperation Projects) 
 โครงการความรวมมือทางวิชาการของ ILO คือการดําเนินกิจกรรมอันเปนประโยชนอยางตอเนื่อง (ซึ่ง
รวมถึงการใหคําแนะนําทางวิชาการ การฝกอบรม และการสนับสนุนการกอต้ังองคกร) ซึ่งเกิดขึ้นไดดวยความ
รวมมือจากองคกรที่เปนตัวแทนของรัฐบาล ลูกจาง และนายจาง ต้ังแตตนทศวรรษที่ 50 ILO ไดใหความชวยเหลือ
ทางวิชาการ (ในปจจุบันมีมูลคาปละ 130 ลานเหรียญสหรัฐ) สําหรับการพัฒนาทุกขั้นตอนแกประเทศตางๆ ในทุก
ทวีป ILO รักษาเครือขายของสํานักงานในพื้นที่และภูมิภาคตางๆ ไวทั่วโลกเพื่อใหคําปรึกษากับองคกรในระดับ
ทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
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การคามนุษย (Trafficking) 
 การคามนุษยคือการยายประชาชนจากที่หนึ่งไปสูอีกที่หนึ่งเพ่ือการหาประโยชน การคามนุษยมัก
ดําเนินการโดยกลุมอาชญากรที่อาจหากําไรจากการขายมนุษยใหกับงานที่มีสภาพไมเหมาะสม เชน งานที่มีการ
เอาเปรียบทางเพศ และอาชญากรรมตางๆ เกี่ยวของ ผูคามนุษยมักหลอกลวงวามีงานดีๆ และมีโอกาสไดงานรอ
อยู เมื่อมาถึงจุดหมายคนเหลานั้นอาจถูกบังคับใหทํางานในลักษณะที่ถูกเอาเปรียบหรือผดิกฎหมาย เหย่ือของ
การคามนุษยมักเปนผูหญิงและเด็ก 
 
โครงสรางแบบไตรภาคี (Tripartite Structure) 
 โครงสรางแบบไตรภาคีประกอบดวยสามกลุมหรือฝาย ILO มีโครงสรางแบบไตรภาคีอันประกอบดวย
รัฐบาล องคกรนายจาง และองคกรลูกจาง กิจกรรมแบบไตรภาคีในระดับประเทศจะดําเนินการโดยองคประกอบ
สามฝายดังกลาวที่อยูในประเทศซึ่งดําเนินกิจกรรมนั้นดวย องคกรนายจางและลูกจางมักเรียกวาหุนสวนทางสังคม
เพราะเปนตัวแทนขององคประกอบสําคัญในสังคมที่มีบทบาทสําคัญย่ิงในโลกของการทํางาน 
 
การจางงานที่ต่ํากวาความสามารถ  (Underemployment) 
 การจางงานที่ตํ่ากวาความสามารถคือสถานการณที่คนงานมีงานทําแตเปนงานที่ไมเหมาะกับ
ความสามารถของตนไมวาจะเปนแงการใหคาตอบแทน ชั่วโมงการทํางาน หรือระดับทักษะและประสบการณ ผูที่
ไดงานลักษณะนี้ไมถือวาตกงานแตก็มักพยายามหางานใหมที่เหมาะกับความสามารถของตน 
 
โลกของการทํางาน (World of Work) 
 โลกของการทํางานคือโลกของเราทุกคน เปนสวนสําคัญของชีวิตประจําวันของผูใหญ โลกของการ
ทํางานหมายถึงสภาพ คุณภาพ และโครงสรางทางสังคมที่เกี่ยวของกบัการจางงานในบางลักษณะ แตใน
ขณะเดียวกันโลกของการทํางานยังเกี่ยวของกับส่ิงอื่นดวย โลกของการทํางานยังหมายถึงความสมดุลระหวาง
ความรับผิดชอบตองาน ความรับผิดชอบตอครอบครัว และชีวิตในชุมชน แมเรายังไมไดทํางานแตชีวิตของเราก็
ไดรับผลกระทบจากโลกของการทํางาน ยกตัวอยางเชน สุขภาพของพอแมเด็กคนหนึ่งอาจขึ้นอยูกับมาตรการ
เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทํางานของพวกเขา เงินบํานาญที่พวกเขาจะไดรับเมื่อเกษียณอายขุึ้นอยู
กับระบบประกันสังคมหรือประกันภัยตางๆ ที่อาจดําเนินการโดยเอกชนหรือรัฐ คาเลาเรียนของลูกนั้นนายจางของ
พอแมอาจเปนคนจายให และวิถีชีวิตของครอบครัวอาจขึ้นอยูกับรายไดจากงานที่พอแมทําในระดับหนึ่ง การใช
สิทธิตางๆ ในการทํางานอาจสงผลตอปจจัยเหลานี้ในทางบวกและสรางสรรคได 
 


