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ILO เป็นองค์การแบบพหุภาคีองค์การหนึ่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้
อยา่งสมบูรณ์ ถา้จะถามวา่ ILO ได้บทเรยีนใดจากการดำเนนิงานนานแปดทศวรรษบา้งหรอืไม ่คำตอบก็
คอื การยนืยนัคำมัน่สญัญา การเปล่ียนแปลง และการปรบัปรุงคอืปจัจยัสำคญัทีท่ำใหอ้งคก์ารฯประสบ
ความสำเร็จ องค์การท่ีถือกำเนิดข้ึนจากความหวงัช่ัวขณะองค์การน้ีได้ผ่านความหดหู่และรอดพ้นสงคราม
มาแล้ว

ILO ซ่ึงก่อตัง้โดยประเทศอตุสาหกรรมและเพือ่ประเทศอตุสาหกรรมเมือ่พ.ศ. 2462 นัน้ได้เจริญกา้วหนา้
ข้ึนอย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์เพ่ือต้อนรับสมาชิกท่ีมีจำนวนเพ่ิมข้ึนอย่างมากในช่วงสองทศวรรษภายหลัง
สงครามโลกครัง้ท่ีสอง ในช่วงสงครามเย็นองค์การฯยังคงได้รับการยอมรบัจากสังคมโลกโดยไดยึ้ดม่ันคุณ
คา่พ้ืนฐานขององคก์ารฯอยา่งไม่ลดละ การทีส่งครามเยน็ยติุลงและกระบวนการโลกาภวัิตน์ได้แพร่ขยาย
อยา่งรวดเร็วได้ผลกัดนัใหอ้งคก์ารฯทบทวนภารกจิ โครงการ และวธิปีฏิบัติใหมอ่กีครัง้

ประวัติ
และโครงสร้างของ ILO

สำนักงานแรงงานระหวา่งประเทศ เจนีวา
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1.1 การประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน
พ.ศ. 2462 ที่วอชิงตัน มีการรับรองอนุสัญญาหก
ฉบับและข้อแนะหกประการ (รวมทั้งอนุสัญญา
ฉบับที่ 1 ที่ว่าด้วยระยะเวลาการทำงานในหนึ่งวัน)

ประวัติ ILO: แรงงานมใิช่สินคา้
ILO ซ่ึงเป็นองค์การระหว่างประเทศกำเนิดจาก

สถานการณ์ทางสังคมในยุโรปและอเมริกาเหนือใน
ช่วงศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงถือเป็นแหล่งกำเนิดการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมซ่ึงทำให้เศรษฐกิจเจริญอย่างรวดเร็ว
เป็นพิเศษ แต่ในขณะเดียวกันก็มักก่อให้เกิดความ
วุ่นวายทางสังคม และทรมานผู้คนอย่างสุดจะ
ทนได ้แนวความคดิทีจ่ะออกกฎระหวา่งประเทศ
เกี่ยวกับการใช้แรงงานเกิดขึ้นในตอนต้นศตวรรษ
ที ่ 19 อันเป็นผลมาจากความวิตกกังวลทาง
จริยธรรมและเศรษฐกิจ เน่ืองจากเห็นว่าการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมนำความเสียหายมาสู ่ประชาชน
นักอุตสาหกรรมคนสำคัญอย่างโรเบิร์ต โอเวน และ
ดาเนียล เลอ กรองสนับสนุนความคิดท่ีจะพัฒนากฎ
ทางสงัคมและการใชแ้รงงานดงักลา่ว และในชว่ง
คร่ึงหลังของศตวรรษท่ี 19 องค์การต่างๆ ของผู้ใช้
แรงงานก็ได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการเรียกร้อง
ให้ผู้ทำงานมีสิทธิทางประชาธิปไตยและสภา
ความเปน็อยู่ทีด่ใีนประเทศอตุสาหกรรมทัง้หลาย

เหตุจูงใจทางมนุษยธรรม การเมือง และ
เศรษฐกิจท่ีเรียกร้องให้มีการวางมาตรฐานระหว่าง
ประเทศเก่ียวกับการใช้แรงงานทำให้เกิดการก่อต้ัง
ILO

เหตุจูงใจประการแรกคือมนุษยธรรม สภาพ
ของลูกจ้างที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องสุขภาพ
ชีวิตครอบครัว และความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ
โดยไม่ได้รับการเหลียวแลน้ันเป็นเร่ืองท่ียอมรับได้
น้อยลงทุกที ประเด็นปัญหาน้ีปรากฏอย่างชัดเจน
อยู่ในบทนำของธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศความว่า “สภาพต่างๆ ที่เกิดกับการใช้
แรงงานอนัไดแ้ก.่.. ความอยตุธิรรม ความลำบาก
และการขาดแคลนสิง่จำเปน็ในการดำรงชพีกำลงั
เป็นปัญหาของประชาชนจำนวนมาก”

เหตุจูงใจประการทีส่องคือการเมอืง ถ้าสภาพ
ของลูกจ้างไม่ได้รับการเยียวยา ประชาชนกลุ่มน้ีซ่ึง

เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องด้วยการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาจก่อความไม่สงบในสังคมและอาจ
ถึงขั้นก่อการปฏิวัติ บทนำดังกล่าวระบุว่าความ
อยุติธรรมจะทำให้เกิด “ความไม่สงบอย่างใหญ่
หลวงจนอาจเป็นภัยต่อสันติสุขและความปรองดอง
ในโลก”

เหตุจูงใจประการทีส่ามคอืเศรษฐกจิ อุตสาห-
กรรมใดหรือประเทศใดก็ตามที่มีการปฏิรูปทาง
สังคมจะพบว่าตนเสียเปรียบคู่แข่งเพราะการปฏิรูป
น้ันกระทบต้นทุนทางการผลิตอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้
บทนำน้ันกล่าวว่า “ถ้าประเทศหน่ึงไม่สามารถจัดให้
มีสภาพการใชแ้รงงานอยา่งมมีนุษยธรรมได ้กจ็ะ
ทำให้ประเทศอ่ืนๆ ไม่สามารถปรับปรุงสภาพการ
ใช้แรงงานในประเทศของตนได้เช่นกัน”

ข้อโต้เถียงเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในบทนำของ
ธรรมนูญพ.ศ. 2462 ซ่ึงเร่ิมต้นด้วยคำยืนยันความ
ว่า “สันติสุขท่ีเป็นสากลและยัง่ยืนน้ันจะเกิดข้ึนได้
ก็ต่อเม่ือมีความยุติธรรมทางสังคมเป็นพ้ืนฐานเท่า
นั้น” อุดมการณ์เหล่านี้ได้รับการขยายความใน
ปฏิญญาฟิลาเดลเฟีย พ.ศ. 2487 ซ่ึงพิสูจน์แล้วว่า
ถูกต้องท่ีสุดในยุคแห่งโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันน้ีและ
ยังคงเปน็อุดมการณข้ั์นพ้ืนฐานของ ILO สบืมา

การโต้เถียงด้วยปัญญาและความคดิริเร่ิมของ
บุคคลสำคัญ สมาคมอาสาสมัคร รัฐบาล และขบวน
การทางสังคมและการเมืองต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อ
เนือ่งนานเกอืบหน่ึงศตวรรษนัน้เป็นส่ิงท่ีเกิดก่อน
กำเนิดของ ILO ในช่วงทศวรรษท้ายๆ ของศตวรรษ
ท่ี 19 การ เรียกร้องให้มีกฎระหว่างประเทศสำหรับ
โลกแห่งการทำงานนั้นเข้มข้นขึ้นในหมู่ประเทศ
อุตสาหกรรม ผลสำคัญของการปลุกป่ันทางปัญญา
นี้คือการก่อตั้งสมาคมนานาชาติเพื่อให้ความคุ้ม
ครองทางกฏหมายแก่ลูกจ้างที่เบเซิล เมื่อพ.ศ.
2444 สำหรับในระดบัประเทศนัน้กฎหมายสงัคม
ฉบับต่างๆ ของรัฐบาลเยอรมันถือเป็นความก้าว

หน้าทางการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงาน
ประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสองทศวรรษสุดท้าย
ของศตวรรษที ่19

ในระหว่างปี 2448 และ 2449 สวิตเซอร์แลนด์
ได้จัดการประชุมทางวิชาการและการทูตที่กรุง
เบิร์น ซึ่งทำให้มีการรับรองอนุสัญญาแรงงาน
ระหว่างประเทศสองฉบับแรก อนุสัญญาฉบับหน่ึง
วางกฎเกณฑเ์กีย่วกบัการทำงานกะกลางคนืของ
สตรี และอนุสัญญาอีกฉบับหน่ึงเกิดข้ึนเพ่ือยุติการ
ใช้ฟอสฟอรัสขาวในอุตสาหกรรมการผลิตไม้ขีดไฟ

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสหภาพแรงงาน
จากประเทศต่างๆ ได้จัดการประชุมร่วมกันขึ้น
หลายคร้ังเพ่ือสนับสนุนความริเร่ิมของผู้นำสหภาพ
แรงงานคนสำคัญซึ ่งต้องการให้สนธิส ัญญา
สันติภาพท่ีจะเกิดข้ึนในช่วง สงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง
สหภาพแรงงานจากประเทศต่างๆ ได้จัดการ
ประชุมร่วมกันขึ้นหลายครั้งเพื่อสนับสนุนความ
ริเร่ิมของ ผู้นำสหภาพแรงงานคนสำคัญซ่ึงต้องการ
ให้สนธิสัญญาสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมี
บทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมซึ่งจะวางมาตรฐาน
ระหว่างประเทศขัน้ต่ำเก่ียวกับการใช้แรงงานและ
ให้กำเนิดสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศรวมอยู่
ด้วย นอกจากน้ียังมีการเรียกร้องขอค่าชดเชยให้แก่
ผู้ทำงานจำนวนมากที่ได้เสียสละในสงครามโลก
คร้ังน้ันด้วย

ธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศใช้
เวลาร่างต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนพ.ศ.
2462 โดยคณะกรรมาธิการแรงงานระหว่างประเทศ
ซ่ึงก่อต้ังข้ึนตามสนธิสัญญาแวร์ซาย คณะกรรมาธิ
การประกอบด้วยผู้แทนจากเก้าประเทศได้แก่
เบลเยียม ควิบา เช็กโกสโลวะเกยี ฝร่ังเศส อิตาลี
ญ่ีปุ่น โปแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
โดยมีซามูเอล กอมเพอร์ส ซ่ึงเป็นประธานสมาพันธ์
แรงงานอเมริกาเป็นประธานคณะกรรมาธิการ
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เอ็ดเวิร์ด เจ ฟีแลนด์ ผู้อำนวยการใหญ่ของ ILO ลง
นามในปฏิญญาฟิลาเดลเฟียเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
พ.ศ. 2487 ในกำหนดการเข้าพบประธานาธิบดี รูสเวลต์
นัดพิเศษที่ทำเนียบขาว เขาเดินทางมาพร้อมกับ
คอร์เดล ฮัลล์ รัฐมนตรีต่างประเทศ วอลเตอร์ แนช
ประธานการประชุมที่ฟิลาเดลเฟีย ฟรานส์ เพอร์กินส์
รัฐมนตรีแรงงาน และลินเซย์ โรเจอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวย
การใหญ ่ILO

ปฏิญญาฟิลาเดลเพยี
เมื่อพ.ศ. 2487 ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศในฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาได้รับ
รองปฏิญญาฟิลาเดลเฟียซึ่งกำหนดจุดประสงค์
และเป้าหมายใหม่ขององค์การฯ
     ปฏิญญาฉบับนี้ได้กำหนดหลักการต่างๆ ขึ้น
ดังนี้
• แรงงานมิใช่สินค้า
• เสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคม

คือปัจจัยสำคัญของความก้าวหน้าที่ยั่งยืน
• ความยากจนไม่ว่าจะเกิดขึ ้นที ่ใดจะเป็น

อันตรายต่อความมั่งคั่งทุกที่
• มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ ศาสนา หรือ

เพศใดย่อมมีสิทธิที่จะแสวงหาความสะดวก
สบายทางวัตถุและการพัฒนาทางจิตใจ ตลอด
จนมีเสรีภาพ ศักดิ ์ศร ี ความมั ่นคงทาง
เศรษฐกิจ และโอกาสที่เท่าเทียมกัน

ธรรมนญูฉบับน้ี ทำใหเ้กิดองคก์ารไตรภาคข้ึีนซ่ึง
เป็นองค์การประเภทนี้เพียงองค์การเดียวที่รวม
ผูแ้ทนของรฐับาล นายจา้ง และลูกจา้งไวใ้นคณะ
กรรมการบริหารคณะต่างๆ ขององค์การ ธรรมนูญ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กลายเป็นส่วนท่ี
13 ของ สนธิสัญญาแวร์ซาย ผู้ร่างธรรมนูญฉบับน้ี
เป็นภาษาอังกฤษ (ซ่ึงคณะกรรมาธิการใช้เป็นฉบับ
ร่างของธรรมนูญ) คือ ฮาโรลด์ บัตเลอร์และเอ็ดเวิร์ด
ฟีแลนด์ ซ่ึงต่อมาได้เป็นผู้อำนวยการใหญ่ของ ILO
ทั้งสองคน

นับต้ังแต่วันแรกๆ ของการดำเนินงานองค์การ
ได้พัฒนาลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากองค์การ
อ่ืนๆ ท่ีอยู่ภายใต้สันนิบาตชาติ (ซ่ึงเป็นองค์การท่ี
เกิดข้ึนในช่วงเวลาระหว่างสงครามโลกท้ังสองคร้ัง)
พอสมควร ในขณะท่ีสันนิบาตชาติได้เร่ิมก่อต้ังและ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง ILO
สามารถดำเนินงานจนเต็มศักยภาพได้ภายในระยะ
เวลาอนัสัน้ โดยมผีูอ้ำนวยการใหญค่นแรกทีย่อด
เย่ียมช่ืออัลเบิร์ต โธมัส มีสำนักงานเลขาธิการซ่ึงทำ
หน้าท่ีเจรจาความกับรัฐมนตรีแรงงานท้ังหลาย และ
เกิดการประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศที่เปี่ยมด้วยพลัง ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
คือระหว่างปี 2462 และ 2463 มีการรับรอง
อนุสญัญาถงึเกา้ฉบบัและขอ้แนะถึงสบิข้อ

ความเปน็ไปของ ILO จนถึงสงครามโลกครัง้ท่ี
สอง

ในช่วง 40 ปีแรกของการดำเนนิงาน ILO ได้
ใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อพัฒนามาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศขึน้และดำเนินการเพ่ือให้
มาตรฐานเหลา่นั้นมีผลบังคับใช ้ ในช่วงระยะเวลา
20 ปีตั้งแต่พ.ศ. 2462 ถึง 2482 มีการรับรอง
อนุสญัญา 67 ฉบับและข้อแนะ 66 ข้อ

แต่เดิมมาตรฐานตา่งๆ จะเน้นเร่ืองสภาพการ
ทำงานเป็นหลัก กล่าวคืออนุสัญญาฉบับแรกท่ีเกิด
ข้ึนเม่ือพ.ศ. 2462 เป็นอนุสญัญาเกีย่วกบัช่ัวโมง
การทำงานน่ันคือทำงานวันละ 8 ช่ัวโมงหรือสัปดาห์
ละ 48 ช่ัวโมงซึง่เป็นทีรู้่กนัดอียู่แล้วน่ันเอง

เมื่อพ.ศ. 2469 การประชุมใหญ่องค์การแรง
งานระหว่างประเทศได้วางระบบเพื่อติดตามการ
บังคับใช้มาตรฐานต่างๆ ซ่ึงเป็นความริเร่ิมสำคัญท่ี
ยังคงดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ระบบน้ีทำให้มีคณะ
กรรมการผู้เช่ียวชาญซ่ึงประกอบด้วยนักกฎหมาย
อิสระผู้มีความเชี่ยวชาญซึ่งจะตรวจรายงานที่
รัฐบาลต่างๆ ทำขึ้นเพื่อรายงานการบังคับใช้
อนุสัญญาฉบับต่างๆ ที ่ได้ให้การรับรองแล้ว
คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญจะส่งรายงานของตนให้ท่ี
ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศทุกปี
นับแต่น้ันคณะผู้เช่ียวชาญได้รับอำนาจมากข้ึนโดย
สามารถรายงานสถานการณ์เก่ียวกับอนุสัญญาและ
ข้อแนะท้ังหลายทีไ่ม่ไดรั้บการรบัรองไดด้ว้ย

เม่ือพ.ศ. 2475 หลังจากทีไ่ด้ทำให ้ ILO เป็น
องค์การท่ีเข้มแข็งของโลกเป็นระยะเวลานาน 13 ปี
อัลเบิร์ต โธมัสก็เสียชีวิตลง ผู้อำนวยการใหญ่คนต่อ
มาคือฮาโรลด์ บัตเลอร์ แต่หลังจากเข้ารับตำแหน่ง
ได้ไม่นานเขาก็ต้องเผชิญปัญหาคนว่างงานเป็น
จำนวนมากอันเกิดจากเศรษฐกิจโลกตกต่ำคร้ังใหญ่
(The Great Depression) ในขณะน้ันผู้แทนนายจ้าง
เผชิญหน้ากับผู้แทนลูกจ้างในเร่ืองการลดช่ัวโมงทำ
งานโดยไมมี่ผลลพัธ์สำคญัใดๆ เกดิขึน้ ในป ี2477
สหรฐัอเมริกาในสมยัของประธานาธบิดแีฟรงคลนิ
ดี รูสเวลต์ ซึ่งในขณะนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของ
สนันิบาตชาตไิด้เข้าเป็นสมาชกิของ ILO

เมื่อเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2483 สถานการณ์ที่
สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งอยู่ใจกลางทวีปยุโรปในยาม
สงครามทำให้จอห์น วินองต์ ผู้อำนวยการใหญ่คน
ใหม่ตัดสินใจย้ายองค์การฯไปที่กรุงมอนทรีออล
ประเทศแคนาดาเป็นการชั่วคราว
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ฮวน โซมาเวีย
ผูอ้ำนวยการใหญ่

ในปี 2487 ผู้ร่วมการประชมุใหญ่องคก์ารแรง
งานระหว่างประเทศได้รับรองปฏิญญา ฟิลาเดล
เฟียซ่ึงเป็นภาคผนวกของธรรมนูญฯและยังคงเป็น
กฎบัตรแห่งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของILO
ปฏิญญาฉบับน้ีคาดหวังให้มีและได้วางรูปแบบของ
กฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน

จากความร่วมมือทางวิชาการสู่ความร่วมมือ
อย่างจริงจัง

หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ILO ยุคใหม่ก็เร่ิมข้ึน
การเลือกเดวิด มอร์ส ชาวอเมริกาข้ึนเป็นผู้อำนวย
การใหญ่ของ ILO เม่ือพ.ศ. 2491 เกิดพร้อมกับการ
ปรับปรุงงานด้านมาตรฐานแรงงานครั้งใหม่ของ
ILO และการเร่ิมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ขององคก์ารฯ

อนุสัญญาฉบับต่างๆ ที ่เกิดขึ ้นภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองนั้นเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน
(เสรีภาพในการสมาคม การยุติแรงงานบังคับ และ
การเลือกปฏิบัติ) ตลอดจนเร่ืองแรงงานท่ีมีประเด็น
ทางวชิาการตา่งๆ มากขึน้ ในปี 2491 อนุสญัญา
สำคัญ (ฉบับท่ี 87) ซ่ึงว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม
ได้รับการรับรอง ซ่ึงเป็นการยอมรับอย่างเต็มท่ีใน
สิทธิของลูกจ้างและนายจ้างท่ีจะดำเนินการเคล่ือน
ไหวอย่างเสรีและอิสระ คณะกรรมการว่าด้วย
เสรีภาพในการสมาคมซึ ่งเป็นคณะกรรมการ
ไตรภาคีพิเศษไดท้ำคดีกวา่ 2,000 คดีในช่วงหา้
ทศวรรษที ่แล ้วมา เพ ื ่อส ่งเสร ิมส ิทธ ิทาง
ประชาธิปไตยท่ีสำคัญท่ีสุดน้ีในโลกแห่งการทำงาน
อย่างเต็มที่
     ในช่วงเวลา 22 ปีภายใตก้ารนำของเดวดิ มอร์ส
จำนวนประเทศสมาชิกเพ่ิมข้ึนสองเท่า องค์การฯเร่ิม
ดำเนนิงานอยา่งสากล ประเทศอุตสาหกรรมกลาย
เป็นสมาชิกเสียงข้างน้อยเม่ือเทียบกับจำนวนสมาชิก
ที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา งบประมาณเพิ่มพูนขึ้น
ห้าเท่าและเจ้าหน้าท่ีมีจำนวนเพ่ิมข้ึนส่ีเท่า

     ในปี 2512 ในขณะฉลองปทีี ่50 ของการดำเนนิ
งาน ILO ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในพิธีมอบ
รางวัลอันทรงเกียรติน้ีประธานคณะกรรมการรางวลั
โนเบลกล่าวว่า “ILO ได้มีอิทธิพลอย่างย่ังยืนต่อการ
ออกกฎหมายของทุกประเทศ” และเป็น “สถาบันหน่ึง
ในจำนวนนอ้ยมากท่ีได้เกิดข้ึนและทำใหม้นุษยชาติ
ภูมิใจได้” เม่ือพ.ศ. 2513 วิลเฟร็ด เจงคส์ได้รบัเลือก
เป็นผู้อำนวยการใหญ่ เขาคือผู้เขียนปฏิญญาฟิลา
เดลเฟียคนหน่ึงและเป็นคนท่ีมีบทบาทสำคัญในการ
วางกระบวนการที่ใช้ตรวจคำร้องเรื่องการละเมิด
เสรีภาพในการสมาคม
     ตั้งแต่ปี 2517 ถึง 2532 ฟรานซิส บลังคาร์ด
ผู้อำนวยการใหญ ่ประสบความสำเร็จในการปกป้อง
ILO จากความเสียหายครั้งใหญ่ที่เกิดจากวิกฤต
การณอั์นเป็นผลมาจากการทีส่หรัฐอเมริกาถอนตวั
จากการเป็นสมาชิกขององค์การฯเป็นการชั่วคราว
(ต้ังแต่พ.ศ. 2520 ถึง 2523) ILO มีบทบาทสำคัญใน
การปลดปล่อยโปแลนด์ให้เป็นอิสระจากการ
ปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์โดยสนับสนุน
ความชอบธรรมของสหภาพโซลิดานอสก์อย่าง
เต็มที่ด้วยการยึดหลักอนุสัญญาฉบับที่ 87 ซึ่งว่า
ด้วยเสรีภาพในการสมาคมซ่ึงโปแลนด์ได้ให้สัตยาบัน
รับรองเม่ือพ.ศ. 2500
     ผู้อำนวยการใหญท่ีรั่บตำแหนง่ตอ่จากฟรานซสิ
บลังคารด์คอื มิเชล ฮันแซนจากเบลเยยีม ซ่ึงเปน็ผู้
อำนวยการใหญ่คนแรกหลังส้ินสุดยุคสงครามเย็น เขา
นำ ILO สู่การกระจายอำนาจในการดำเนนิกิจกรรม
และการจัดการทรัพยากรออกจากเจนีวามากขึ้น
โดยออกนโยบายความร่วมมืออย่างจริงจัง (Active
Partnership Policy) ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ทำงานซึ่งที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศได้ลงมติรับรองเม่ือเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2541
ไดบั้นทกึเจตนารมยส์ากลแหง่พนัธะซึง่เกดิจากหมู่
สมาชิกขององค์การฯเองในอันที่จะเคารพ ส่งเสริม
และปฏิบัติตามหลักการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานท่ีเป็นประเด็นของอนุสัญญา ILO บางฉบับ
แม้ว่าอนุสัญญาเหล่าน้ันจะยังไม่ได้รับการรับรองก็
ตาม สิทธิเหล่าน้ีคือเสรีภาพในการสมาคม การยอม
รับสิทธิที่จะร่วมเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล
การขจัดแรงงานบังคับทุกรูปแบบ การยุติการใช้
แรงงานเด็กอย่างได้ผล และการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ท่ีเก่ียวข้องกับการจ้างงานและอาชพี ในขณะเดยีว
กันปฏิญญาฉบับน้ียอมรับความรับผิดชอบของ ILO
ในอันที่จะช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายต่างๆ ดังกล่าวได้
     เม่ือเดือนมีนาคมพ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการใหญ่คน
ใหมข่อง ILO คอืฮวน โซมาเวยีจากชลีิเหน็พอ้งกบั
มตินานาชาติที ่ให้ส่งเสริมสังคมแบบเปิดและ
เศรษฐกิจแบบเปิดตราบเท่าที ่การส่งเสริมนี ้จะ
“ก่อประโยชน์ที่แท้จริงให้ประชาชนธรรมดาและ
ครอบครัวของพวกเขาอย่างเท่าเทียมกัน” นาย
โซมาเวียได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ “พัฒนาโครงสร้าง
ไตรภาคีให้ทันสมัยและช่วยควบคมุโครงสร้างน้ีเพือ่
ให้ค่านิยมต่างๆ ของ ILO ได้รับการยอมรับโดยท่ัวไป
ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีกำลังเกิดข้ึนจริงท่ัวโลก” เขา
คือผู้แทนคนแรกจากซีกโลกใต้ที่ได้เป็นผู้นำของ
องค์การฯ

สำนกังานแรงงานระหวา่งประเทศมผีูอ้ำนวย
การใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดซึ่งได้รับการแต่ง
ต้ังโดยคณะประศาสนก์าร ผู้อำนวยการใหญ่
ของ ILO ต้ังแตพ่.ศ. 2462 คอื
อัลเบิร์ต โธมัส จากฝรัง่เศส
(2462-2475)
ฮาโรลด ์บัตเลอร ์จากสหราชอาณาจกัร
(2475-2481)
จอห์น วินองต ์จากสหรฐัอเมรกิา
(2482-2484)
เอ็ดเวร์ิด ฟีแลนด ์จากไอรแ์ลนด์
(2484-2491)
เดวดิ มอร์ส จากสหรฐัอเมริกา
(2491-2513)
วิลเฟร็ด เจงคส ์จากสหราชอาณาจกัร
(2513-2516)
ฟรานซสิ บลังคารด์ จากฝรัง่เศส
(2516-2532)
มิเชล ฮันแซนจากเบลเยยีม
(2532-2542)
ฮวน โซมาเวยี จากชลิี
(มีนาคม 2542 - ปัจจุบัน)
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1.2 สำนักงานใหญ่ ILO ที่เจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โครงสรา้งไตรภาคขีอง ILO
นายจา้ง ลูกจ้าง และรฐับาลรว่มงานกนั

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ILO เป็นเวทีพิเศษท่ี
ให้รัฐบาลและหุ้นส่วนทางสังคมจากประเทศทีเ่ป็น
สมาชิกขององค์การฯท้ัง 179 ประเทศสามารถเลา่
ประสบการณ์อย่างเสรีและเปิดเผย และเปรียบ
เทียบนโยบายระดับชาติระหว่างกัน โครงสร้างแบบ
ไตรภาคีขององค์การฯทำให้ ILO แตกต่างจาก
องคก์ารระดบัโลกอืน่ๆ ในแงท่ีว่า่องคก์รนายจา้ง
และองค์ลูกจ้างมีสิทธิมีเสียงเท่ากับรัฐบาลในเร่ือง
การวางนโยบายและโครงการตา่งๆ ขององคก์ารฯ

ILO ส่งเสริมการทำงานแบบไตรภาคีภายใน
ประเทศสมาชิกด้วย โดยให้การสนับสนุนการเจรจา
ทางสังคมซ่ึงเปิดโอกาสให้สหภาพแรงงานและนาย
จ้างร่วมกันวางนโยบายระดับชาติในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
สงัคมและเศรษฐกจิและเร่ืองอ่ืนๆ อีกมาก และให้
มีส่วนร่วมในการดำเนินนโยบายเหล่าน้ันตามความ
เหมาะสม ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีสิทธิส่งผู้
แทนส่ีคนเข้าร่วมการประชุมใหญ่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ โดยผูแ้ทนสองคนมาจากรฐับาล
และอีกสองคนเป็นผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างฝ่าย
ละหนึ ่งคน ผู ้แทนเหล่านี ้มีสิทธิพูดและออก
เสียงอย่างอิสระ

การประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ จัดในเดือนมิถุนายนของทุกปีที่เจนีวา
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยที่ปรึกษาทาง
วิชาการ นอกจากผู้แทนของรัฐบาลดังกล่าวแล้ว
โดยปกติรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องแรงงานใน
ประเทศของตนก็เข้าร่วมประชุมและอภิปรายด้วย
ผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างสามารถออกความเห็น
และลงคะแนนเสียงอย่างมีอิสระจากรัฐบาลของตน
และเป็นอิสระตอ่กัน

การประชุมใหญ่นี้เป็นเวทีนานาชาติ สำหรับ
การอภิปรายเรื่องแรงงานของโลก ปัญหาสังคม
และมาตรฐานนานาชาติว่าด้วยเรื่องแรงงาน และ
ยังเป็นโอกาสในการวางนโยบายโดยทั่วไปของ
องค์การฯด้วย ทุกๆ สองปีท่ีประชุมใหญ่จะรับรอง
โครงการดำเนินงานและงบประมาณระยะสองปี
ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชกิท้ังหลาย

ในระหว่างรอการประชุมใหญ่ประจำปีงาน
ของ ILO จะกำกับโดยคณะประศาสน์การซึ่ง
ประกอบดว้ยผู้แทนรฐับาล 28 คน ผู้แทนนายจา้ง
14 คน และผู้แทนลูกจ้าง 14 คน คณะผู้บริหารของ
ILO คณะน้ีประชุมกันปีละสามคร้ังท่ีเจนีวา คณะผู้
บริหารจะตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
เพ่ือปฏิบัตินโยบายของ ILO ให้เกิดผลร่างโครงการ
และแผนงบประมาณซึ่งจะส่งให้ที ่ประชุมใหญ่
อนุมัต ิและเลอืกผูอ้ำนวยการใหญ่

ท่ีน่ังของกรรมการทีเ่ป็นผู้แทนรัฐบาลในคณะ
ประศาสน์การสิบท่ีน่ังเป็นท่ีน่ังถาวรของประเทศท่ี
มีบทบาทสำคัญทางอุตสาหกรรม (ได้แก่บราซิล จีน
ฝร่ังเศส เยอรมัน อินเดยี อิตาล ีญ่ีปุ่น สหพนัธรัฐ
รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) ผู้แทน
จากประเทศสมาชกิอ่ืนๆ จะได้รับเลือกโดยผู้แทน
รัฐบาลในที่ประชุมใหญ่ทุกสามปีโดยจะแบ่งที่นั่ง
ตามสภาพภูมิศาสตร์ นายจ้างและลูกจ้างจะเลือกผู้
แทนของตนเองในการประชมุท่ีจัดข้ึนต่างหาก

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศท่ีเจนีวาทำ
หน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการถาวร สำนักงาน
ใหญ่ ศนูย์วิจัย และโรงพิมพ์ขององคก์ารแรงงาน
ระหว่างประเทศ มีการกระจายอำนาจบรหิารและ
จัดการให้สำนักงานประจำภูมิภาค พ้ืนท่ี และสาขา
ต่างๆ ในขณะน้ีสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ
ท่ีบริหารโดยผู้อำนวยการใหญ่ซ่ึงได้รับเลือกต้ังให้

ดำรงตำแหน่งนานห้าปีและต่ออายุได้น ั ้นมี
พนักงาน และผู้เช่ียวชาญประมาณ 2,500 คนทำงา
นอยู่ที ่สำนักงานใหญ่ในเจนีวาและสำนักงาน
ประจำภมิูภาคตา่งๆ กวา่ 40 แห่งทัว่โลก

ประเทศสมาชิกของ ILO มีการประชุม
ประจำภูมิภาคเป็นครั้งคราวเพื่อพิจารณาเรื่องที่
เป็นผลประโยชน์เฉพาะในภูมิภาค งานของคณะ
ประศาสน์การและสำนักงานแรงงานระหว่าง
ประเทศได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการ
ไตรภาคีท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมหลักต่างๆ และ
คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญในเร่ืองต่างๆ เช่น การฝึก
อาชพี การพฒันาการจดัการ ความปลอดภยัและ
อาชีวอนามัยในการทำงาน อุตสาหกรรมสัมพันธ์
การศึกษาของลูกจ้าง และปัญหาพิเศษของลูกจ้าง
บางกลุม่ (ได้แกผู้่ทำงานทีมี่อายนุอ้ย สตร ีผู้พิการ
ฯลฯ)

ต้ังแต่แรก ILO สนใจภาคการขนส่งทางทะเล
เป็นพิเศษซึ่งมีลักษณะงานที่มีขอบเขตเกี่ยวข้อง
กับประเทศตา่งๆ ในการดำเนนิงานโดยผา่นคณะ
กรรมการร่วมทางพาณิชย์นาวีและการประชุม
พิเศษเก่ียวกับพาณิชย์นาวีซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ
ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
องค์การฯได้รับรองอนุสัญญาและข้อแนะต่างๆ เป็น
จำนวนมากเพือ่แก้ปัญหาให้ชาวเรือ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศและคณะประศาสน์
การไดท่ี้
สำนักงานแรงงานระหวา่งประเทศ
Official Relations Branch
โทรศัพท์ +4122/799-7552
โทรสาร  +4122/799-8944
อีเมล ์ reloff@ilo.org
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ILO ในประวติัศาสตรข์องสงัคม
2361
โรเบิร์ต โอเวน นักอุตสาหกรรมชาว
อังกฤษขอให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ทำ
งานและคณะกรรมการด้านสังคมใน
ระหว่างการประชุมสภาพันธไมตรี
อันศกัดิสิ์ทธ ิ(Congress of the Holy
Alliance) ที ่เมืองอาเค่นประเทศ
เยอรมนี

2374-77
การกบฏของคนงานทอไหมที่โรงทอ
ไหมในลียองถูกปราบปรามอย่าง
รุนแรงในความพยายามก่อการสอง
ครั้งติดตอ่กนั

2381-2402
นักอ ุตสาหกรรมชาวฝร ั ่ ง เศสช ื ่อ
ดาเนียล เลอ กรอง พิจารณาแนว
ความคดิของโอเวน

2407
สหภาพแรงงานนานาชาติ (Workers
International) ก่อต้ังข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ี
ลอนดอน

2409
การประชุมสภาลูกจ้างนานาชาตคิร้ัง
แรกเรียกร้องให้มีกฎหมายแรงงาน
ระหวา่งประเทศ

2410
หนงัสอืช่ือ “ทนุ” (Das Kapital) เล่ม
แรกของคารล์ มาร์กซได้รับการตีพิมพ์

2426-34
กฎหมายสังคมฉบับแรกของยุโรปได้
รบัการรบัรองทีเ่ยอรมัน

2429
คนงาน 350,000 คนหยุดงานท่ีชิคาโก
เพ่ือเรียกร้องช่ัวโมงทำงานวนัละแปด
ชั่วโมง การประท้วงครั้งนี้ถูกปราบ
ปรามอย่างทารุณ (“Haymarket
Riot”)

2432
สหภาพแรงงานนานาชาติแห่งที่สอง
กอ่ตัง้ขึน้ในปารสี

2433
ผู้แทนจาก 14 ประเทศประชุมกันที่
เบอร์ลินและรวบรวมข้อเสนอแนะซึ่ง
จะมีอิทธิพลต่อการออกกฎหมายเก่ียว
กับการทำงานในประเทศต่างๆ ใน
เวลาตอ่มา

2443
การประชุมใหญ่ที ่ปารีสได้ก่อตั ้ง
สมาคมนานาชาตเิพ่ือคุ้มครองลูกจ้าง

2449
การประชุมใหญ่ที ่เบิร์นได้รับรอง
อนุสัญญาระหว่างประเทศสองฉบับ
เพื่อลดการใช้ฟอสฟอรัสขาวซึ่งมีพิษ
ในการผลิตไม้ขีดไฟและห้ามสตรีทำ
งานตอนกลางคนื

2457
เกิดสงครามข้ึนในยุโรปทำให้ไม่มีการ
รับรองอนุสัญญาเพิ่มเติม

2462
ILO ถือกำเนิดขึ้น การประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศครั้ง
แรกได ้ร ับรองอนุส ัญญาหกฉบับ
อนุสัญญาฉบับแรกจำกัดชั่วโมงทำ
งานเหลอืวันละ 8 ช่ัวโมงและสปัดาห์
ละ 48 ช่ัวโมง
อัลเบิร์ต โธมัสได้เป็นผู้อำนวยการ
ใหญค่นแรกของ ILO

2468
อนุสัญญาและข้อแนะต่างๆ ที่เกี่ยว
กบัการประกนัสังคมไดรั้บการรบัรอง

2470
คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญประชุมคร้ัง
แรกเร่ืองการบังคับใช้อนุสัญญาฉบับ
ตา่งๆ

2473
เกิดอนุสัญญาฉบับใหม่ท่ีมุ่งให้มีความ
คืบหน้าในการยติุแรงงานบงัคับ

2487
ปฏิญญาฟิลาเดลเฟียย้ำวัตถุประสงค์
หลกัขอ้ตา่งๆ ขององคก์าร

2489
ILO กลายเปน็หนว่ยงานเฉพาะดา้น
หน่วยงานแรกที่อยู่ภายใต้องค์การ
สหประชาชาติ
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ILOได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
เม่ือปี 2512

2491
เดวิด มอร์สได้รับเลือกต้ังเป็นผู้อำนวย
การใหญข่อง ILO มีการลงมตรัิบรอง
อนสัุญญาฉบบัท่ี 87 วา่ดว้ยเสรภีาพ
ในการสมาคม มีโครงการเร่งด่วน
เกี่ยวกับแรงงานในยุโรป เอเชีย และ
ละติน อเมริกา

2493
โครงการเพิ ่มความช่วยเหลือทาง
วิชาการขององค์การสหประชาชาติส่ง
เสริมความร่วมมือกับประเทศกำลัง
พัฒนาครัง้ใหม่

2494
อนุสัญญาฉบับท่ี 100 ให้แรงงานชาย
และหญงิไดรั้บค่าตอบแทนเทา่เทยีม
กันสำหร ับงานที ่ม ีค ุณค่าเท ่าก ัน
คณะประศาสนก์ารซ่ึงปฏิบัติงานร่วม
กับคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมได้
ต้ังคณะกรรมธิการหน่ึงคณะและคณะ
กรรมการหนึ่งคณะเพื่อพิจารณาคำ
ร้องเก่ียวกับการละเมิดเสรีภาพในการ
สมาคม

2495
อนุสัญญาฉบับที่ 102 การประชุม
ใหญ่องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ
รับรองอนุสัญญาการประกันสังคม
(มาตรฐานระดบัตำ่ทีสุ่ด)

2500
อนสัุญญาฉบบัที ่105 กำหนดใหย้ก
เลิกแรงงานบงัคบัทกุรปูแบบ

2501
อนุสัญญาฉบับท่ี 111 ให้ยุติการเลือก
ปฏิบัติในการจา้งงานและการทำงาน

2503
ILO ก่อต้ังสถาบันแรงงานศึกษานานา
ชาติ (International Institute for
Labour Studies)

2509
ILO เปิดศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติท่ีตูริน

2512
ILO ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

2517-2532
ILO ในสมัยที่มีฟรานซิส บลังคาร์ด
เป็นผู้อำนวยการใหญ่มีการพัฒนา
กิจกรรมเพ่ือความร่วมมือทางวิชาการ
ขนานใหญ่

2532
ผู้แทนของสหภาพโซลิดานอสก์อ้างข้อ
แนะของคณะกรรมการคณะหนึ่งของ
ILO ในการเจรจากับรัฐบาลโปแลนด์
มิเชล ฮันแซนรับตำแหน่งผู้อำนวยการ
ใหญ่ของ ILO

2534
ILO รับรองกลยุทธ์ใหม่เพื ่อต่อสู ้
ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก (โครงการ
IPEC ของ ILO)

2535
การประชุมใหญ่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศอนุมัตินโยบายใหม่
เพื่อความร่วมมืออย่างจริงจัง มีการ
ตั้งคณะสหวิทยาการคณะแรกขึ้นที่
บูดาเปส

2541
การประชุมใหญ่ร ับรองปฏิญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า
ด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน
การทำงานอันได้แก่ เสรีภาพในการ
สมาคม การเลิกใช้แรงงานเด็ก และ
การยุติแรงงานบังคับและการเลือก
ปฏิบัติ

2542
ฮวน โซมาเวียจากชิลีเป็นผู้อำนวยการ
ใหญ่ ILO คนแรกจากซีกโลกใต้
การประชุมใหญ่ฯรับรองอนุสัญญา
ฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับการห้ามและการ
ยุติการใช้แรงงานเดก็ในรูปแบบท่ีเลว
ร้ายทันที

2545
อนสัุญญาฉบบัที ่182 ซ่ึงเรยีกรอ้งให้
มีการดำเนนิงานโดยเรง่ด่วนเพ่ือห้าม
ใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวรา้ยได้
รับการรับรองจากประเทศต่างๆ กว่า
100 ประเทศ ถือเป็นการรับรองท่ีเร็วท่ี
สุดในประวัติศาสตร์ของ ILO มีการต้ัง
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยเร่ืองทาง
สังคมของกระบวนการโลกาภวิตัน์
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ประเทศสมาชกิของ ILO
กรีซ
กมัพูชา
กัวเตมาลา
กาตาร์
กานา
กาบอง
กายอานา
กินี
กินีบิสเซา
เกรเนดา
สาธารณรัฐเกาหลี
แกมเบีย
โกตดิวัวร์
คอโมโรส
คอสตาริกา
คาซัคสถาน
คีร์กิซสถาน
คิริบาส
คิวบา
คูเวต
เคนยา
เคปเวิร์ด
แคนาดา
แคเมอรูน
โครเอเชีย
โคลัมเบีย
จอร์เจีย
จอร์แดน
จาเมกา
จิบูตี
จีน
ชาด
ชิลี
ซานมารีโน
ซามัว
ซาอดุอีาระเบยี
ซิมบับเว

ซูดาน
ซูรินาเม
เซเชลส์
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนา

ดีนส์
เซเนกัล
เซอร์เบีย
เซาโตเมและปรินซิเป
เซียร์ราลีโอน
แซมเบีย
โซมาเลีย
ไซปรัส
ญ่ีปุ่น
เดนมาร์ก
โดมินิกา
โดมินิกัน
ตรินิแดดและโตเบโก
ตุรกี
ตูนิเซีย
เติร์กเมนิสถาน
โตโก
ทาจิกิสถาน
ไทย
นอร์เวย์
นามิเบีย
นิการากวั
นิวซีแลนด์
เนเธอร์แลนด์
เนปาล
ไนจีเรีย
ไนเจอร์
บราซิล
บอตสวานา
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บังคลาเทศ

บัลแกเรีย
บาร์เบโดส
บาห์เรน
บาฮามาส
บุรุนดี
บูร์กินาฟาโซ
เบนิน
เบลเยียม
เบลารุส
เบลิช
โบลิเวีย
ปากสีถาน
ปานามา
ปาปัวนวิกนิี
ปารากวัย
เปรู
โปรตุเกส
โปแลนด์
ฝร่ังเศส
พม่า
ฟิจิ
ฟินแลนด์
ฟิลิปปินส์
มองโกเลีย
มอนเตเนโกร
มอลตา
มอริเชียส
มอริเตเนีย
มาซิโดเนีย
มาดากัสการ์
มาลาวี
มาลี
มาเลเซีย
เม็กซิโก
โมซัมบิก
โมร็อกโก
ยูกันดา

ยูเครน
เยเมน
เยอรมนี
รวันดา
โรมาเนีย
ลักเซมเบิร์ก
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
เลโซโท
เลบานอน
ไลบีเรีย
วานูอาตู
เวเนซุเอลา
เวียดนาม
ศรีลังกา
สเปน
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สวาซิแลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
สวีเดน
สหพันธรัฐรัสเซีย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหราชอาณาจกัร
สาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐเซอร์เบีย
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตย

คองโก
สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ติมอร์-เลสเต
สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว
สาธารณรัฐมอลโดวา
สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาชนอาหรบัลิเบีย

สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
สิงคโปร์
หมู่เกาะโซโลม
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
อัฟกานิสถาน
อาเซอรไ์บจาน
อาร์เจนตินา
อาร์เมเนีย
อิเควทอเรียลกินี
อิตาลี
อินเดีย
อินโดนีเซีย
อิรัก
อิสราเอล
อียิปต์
อุซเบกิสถาน
อุรุกวัย
เอกวาดอร์
เอธิโอเปีย
เอริเทรีย
เอลซัลวาดอร์
เอสโตเนีย
แองโกลา
แอนติกาและบาร์บูดา
แอฟริกากลาง
แอฟริกาใต้
แอลจีเรีย
แอลเบเนีย
โอมาน
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
ฮอนดูรัส
ฮังการี
เฮติ

10



11

1.3

ภารกิจสำคัญแห่งสหัสวรรษใหม่:
โครงการและงบประมาณของ ILO

ในปัจจุบัน ILO หันมาให้ความสำคัญกับกลยุทธ์
การวางแผนงบประมาณระยะสองป ีโครงการและ
งบประมาณของ ILO มีจุดมุ่งหมายทางกลยทุธ์สี่
ประการเปน็พ้ืนฐานดงัน้ี

• เพ่ือส่งเสรมิให้มาตรฐานตา่งๆ ตลอดจนหลกั
การและสทิธิข้ันพ้ืนฐานในการทำงานบรรลุุผล

• เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหห้ญิงและชายมงีานและราย
ได้ท่ีเหมาะสม

• เพ่ือให้ทกุคนไดรั้บการคุม้ครองทางสงัคม
• เพื ่อส่งเสริมกระบวนการไตรภาคีและการ

เจรจาทางสงัคม

โครงการ InFocus
     จุดมุง่หมายทางกลยทุธ์แต่ละประการกอ่
ให้เกิดโครงการ InFocus เป็นจำนวนมากซ่ึง
เป็นโครงการที่ต้องเร่งปฏิบัติ ตรงประเด็น
ปัญหา และมีความชัดเจน โครงการเหล่าน้ีเน้น
และบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดผลท่ี
ดีที่สุดในแง่ผลกระทบและขอบเขต

โครงการ InFocus เกี่ยวข้องกับจุดมุ่ง
หมายทางกลยทุธท์ัง้สีป่ระการมดีงัน้ี
• มุ่งส่งเสริมปฏิญญาฉบับนี้
• ยุติการใชแ้รงงานเดก็
• แก้วิกฤตการณแ์ละฟ้ืนฟู
• พัฒนาความชำนาญ ความรู้ และความ
สามารถในการหางานทำ

• เพิ่มการจ้างงานโดยพัฒนากิจการขนาด
เล็ก

• ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในการทำงานตลอดจนสิง่แวดลอ้ม

• ส่งเสริมความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ
• ส่งเสริมการเจรจาทางสงัคม กฎหมายแรง
งาน และการบริหารแรงงาน
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1.4

งานที่มีคุณค่าคือหัวใจของการพัฒนาสังคม

“เป้าหมายสำคญัของ ILO ในวนันีค้อืการสรา้งโอกาสใหห้ญงิและชายมงีานทีมี่คณุคา่
และก่อให้เกิดความสำเร็จโดยจะต้องมีเสรีภาพ ความเสมอภาค ความม่ันคง และ ศักด์ิศรี
แหง่ความเปน็มนษุย์” ฮวน โซมาเวยี ผู้อำนวยการใหญ ่ILO

งานที่มีคุณค่าคืองานที่ทำให้ความปรารถนา
ของผู้ทำงานเปน็จริง หมายถึงงานทีท่ำแล้วได้ผล
สำเร็จ ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม มีความปลอดภัย
ในท่ีทำงาน มีความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบครัว
ให้โอกาสพัฒนาตนและสถานะทางสังคม ให้
เสรีภาพในการแสดงความหว่งใย เคล่ือนไหว และ
มีส่วนร่วมตัดสินเร่ืองต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบกับชีวิต
ของตน และให้โอกาสและการปฏิบัติท่ีเสมอภาคแก่
หญิงและชายทกุคน

งานท่ีมีคุณค่าควรเป็นหัวใจของกลยุทธ์ระดับ
ทอ้งถ่ิน ระดบัชาต ิและระดบัโลกเพือ่การพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม งานท่ีมีคุณค่าคือปัจจัยสำคัญ
ของความพยายามแก้ปัญหาความยากจนและเป็น
วิธีหน่ึงท่ีจะทำให้เกิดการพัฒนาท่ีมีความเสมอภาค
ให้โอกาสแก่ทุกคน และมีความย่ังยืน ILO ส่งเสริม
งานท่ีมีคุณค่าโดยดำเนินงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ
จ้างงาน ความคุม้ครองทางสงัคม มาตรฐาน หลัก
การและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน และการ
เจรจาทางสงัคม

ในการทำงานทุกด้านดังกล่าว ILO พบว่าผู้คน
ท่ัวโลกต้องเผชิญการขาดแคลน ช่องว่าง และการ
ถูกกีดกันต่างๆ ในรูปแบบของการว่างงานและการ
จ้างงานทีด้่อยกว่าความสามารถ งานทีมี่คุณภาพ
ต่ำและไม่ก่อใหเ้กิดความสำเรจ็ งานท่ีไม่ปลอดภัย
รายไดท้ีไ่ม่มัน่คง การถกูปฏเิสธไมใ่ห้มีสทิธติา่งๆ
ความไม่เสมอภาคทางเพศ การเอารัดเอาเปรียบคน
งานซ่ึงเป็นผู้อพยพ การขาดผูแ้ทนและไม่มีสิทธิมี
เสยีง และการขาดความคุม้ครองและความมัน่คง

เม่ือเจ็บป่วย กลายเป็นคนพิการ และถึงวัยชรา ILO
ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้

การรณรงค์เพื่องานที่มีคุณค่าจะมีความคืบ
หน้าได้นั้นต้องการ การดำเนินงานในระดับโลก
กล่าวคือต้องระดมผู ้ดำเนินการหลักในระบบ
พหุภาคีและเศรษฐกิจโลกให้เข้าร่วมการรณรงค์นี้
ในระดับประเทศโครงการงานทีมี่คุณค่าแบบบูรณา
การของประเทศซึ่งพัฒนาโดย สมาชิกของ ILO
สะท้อนภารกิจสำคัญและเป้าหมายที่อยู่ในกรอบ
การพฒันาชาต ิ ILO ซ่ึงร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ๆ
ที่อยู่ในและนอกระบบขององค์การสหประชาชาติ
ถ่ายทอดความเช่ียวชาญอย่างลึกซ้ึงและวิธีการวาง
นโยบายทีส่ำคัญเพ่ือช่วยวางและดำเนนิโครงการ
เหล่าน้ี เพ่ือสร้างสถาบันต่างๆ ท่ีจะดำเนินโครงการ
ตอ่ไป และเพือ่วัดความกา้วหนา้
     การส่งเสริมงานท่ีมีคุณค่าเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกนั ของสมาชกิของ ILO และสำนกังานแรง
งานระหวา่งประเทศ วาระงานทีมี่คณุค่าของ ILO
ซ่ึงเป็นองค์การไตรภาคีน้ัน รวบรวมความต้องการ
และทัศนะตา่งๆ ของรัฐบาล องคก์รนายจา้ง และ
องค์กรลูกจ้างซ่ึงรวมกันข้ึนเป็น ILO เข้าไว้ด้วยกัน
เป็นการระดมพลังและความสามารถของทุกฝ่าย
และวางพื้นฐานเพื่อสร้างความเห็นพ้องกันใน
นโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม
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มาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ
และหลกัการและสทิธข้ัินพืน้ฐาน
ในการทำงาน
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2.1 ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ว่า ด้วยหลกัการและ
สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน

เม่ือเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2541 การประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้รับรองปฏิญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการ
และสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทำงาน เพ่ือยืนยันพันธะ
ของประเทศสมาชิก ILO ท้ัง 179 ประเทศท่ีจะต้อง
เคารพหลักการเกี่ยวกับสิทธิขั ้นพื้นฐานในการ
ทำงานทั้งสี่ประการ ตลอดจนส่งเสริมและปฏิบัติ
ตามหลักการเหล่าน้ันในระดับสากลให้ได้ผลอย่าง
แท้จริง

ความตั้งใจที่จะส่งเสริมปฏิญญาฉบับนี้เกิด
จากความกังวลรอบโลก เกี่ยวกับกระบวนการ
โลกาภิวัตน์และผลทางสังคมท่ีเกิดจากการเปิดเสรี
ทางการคา้ มีการสนบัสนนุบทบาทของมาตรฐาน
ทางแรงงานที่ได้การยอมรับในระดับสากลในการ
ประชุมสุดยอดระดับโลกเพ่ือการพัฒนาสังคมของ
องค์การสหประชาชาต(ิโคเปนเฮเกน พ.ศ. 2538)
ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกที่
สงิคโปร ์(พ.ศ. 2539) ไดร้ื้อฟ้ืนพันธะกจิเพ่ือสรา้ง
มาตรฐานหลักทางแรงงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับ
สากลและได้ระบุว่า ILO เป็นองค์การท่ีสามารถวาง
และจัดการมาตรฐานเหล่าน้ันได้ และปฏิเสธการใช้
มาตรฐานทางแรงงานเพือ่ปกป้องอุตสาหกรรมใน
ประเทศ

ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า
ด้วยหลักการและ สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำ
งานและการตดิตามผล

ปฏิญญาฉบบัน้ีของ ILO ถือเป็นการยนืยันว่า
ประเทศสมาชิกขององค์การฯ เต็มใจจะ “เคารพ
สง่เสรมิและปฏบัิต ิดว้ยความจรงิใจ” ซึง่หลักการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการ
สมาคมและการยอมรับอย่างมีประสิทธิผลในสิทธิท่ี
จะร่วมเจรจาต่อรอง การขจัดแรงงานบังคับหรือการ
เกณฑ์แรงงานทุกรูปแบบ การเลิกล้มการใช้แรง
งานเด็กอย่างได้ผล และการยุติการเลือกปฏิบัติใน
แง่การจ้างงาน และการทำงาน

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน
น้ีเน้นว่าประเทศสมาชกิทุกประเทศจะตอ้งเคารพ
หลักการข้ันพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีระบุไว้ไม่ว่าจะได้รับรอง
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับ

โครงการส่งเสริมปฏิญญาแรงงานระหว่าง
ประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิข้ันพ้ืนฐาน
ในการทำงาน
โครงการนีมี้วัตถุประสงคส์ามประการคอื
• เพื่อกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ ภูมิภาคต่างๆ
และสังคมโลกไดต้ระหนักถงึปฏิญญาฉบบัน้ี

• เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงว่าหลักการ
และสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้สามารถ
สง่เสรมิการพฒันาประชาธปิไตย และความ
เสมอภาค และช่วยให้หญิงและชายทุกคน
เข้มแข็งข้ึนไดอ้ย่างไร

• เพื่อส่งเสริมนโยบายต่างๆ ที่ทำให้เกิดการ
ปฏิบัติตามหลักการและสิทธิเหล่าน้ีในกระบวน
การพฒันาของแตล่ะประเทศ

ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้หรือไม่กต็าม
ปฏิญญาฉบับน้ียังยอมรับหน้าท่ีขององค์การฯ

“ที่จะต้องช่วยประเทศสมาชิกที่ได้ร้องขอความ
ช่วยเหลือ และพิสูจน์แล้วว่าต้องการความช่วยเหลือ
อย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายต่างๆ
ดังกล่าว” โดยใช้ทรัพยากรขององค์การฯ อย่างเต็ม
ท่ี ซ่ึงรวมถึงการระดมทรัพยากรท้ังหลายจากนอก
องค์การฯ และขอความสนับสนุนจากองค์การ
ระหว่างประเทศอืน่ๆ

ปฏิญญาฉบับน้ี “เน้นว่ามาตรฐานทางแรงงาน
ไม่ควรถูกใช้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ
และปฏิญญาฉบับนี้ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อ
ติดตามผลของปฏิญญาฉบับน้ี จะต้องไม่ถูกใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกจากนี้ปฏิญญาฉบับนี้
และการดำเนินงานเพื่อติดตามผลของปฏิญญา
ฉบับนี้จะต้องไม่ใช้จับผิดจุดเด่นของประเทศใด
เป็นอันขาด”

การประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศได้ติดตามผลของปฏิญญาฉบับนี้ ซึ่ง
รายงานการติดตามผลมีอยู ่ในภาคผนวกของ
ปฏิญญาน่ันเอง รายงานการติดตามผลส่วนแรกได้
ประมวลส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในรอบปีในประเทศท่ียัง
ไม่ได้รับรองอนุสัญญาสักฉบับหรือ หลายฉบับที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งสี่ประการ การติด
ตามผลนี้จะมีขึ้นปีละหนึ่งครั้งด้วยการดำเนินการ
ต่างๆ ตามทีค่ณะประศาสนก์ารกำหนด

สว่นทีส่องเปน็รายงานระดบัโลกทีจ่ะจัดทำขึน้
ปีละหน่ึงคร้ัง ว่าด้วยเร่ืองสิทธิข้ันพ้ืนฐานหน่ึงในส่ี
ประการ สิทธิแต่ละประการจะได้รับการติดตามผล
ไปตามลำดับโดยจะศึกษาสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนท้ัง
ในประเทศท่ีได้รับรองอนุสัญญาฉบับต่างๆ ท่ีเก่ียว
ข้องแล้วและในประเทศทียั่งไม่ไดรั้บรอง รายงาน
ระดับโลกฉบับแรกซ่ึงจัดทำข้ึนเม่ือพ.ศ. 2543 เน้น
เร่ืองเสรภีาพ ในการสมาคมและการยอมรบัอย่าง
จริงจัง ซ่ึงสิทธิท่ีจะร่วม เจรจาต่อรอง รายงานฉบับ
ต่อๆ มาไดศึ้กษาหรอืต้ังใจจะศกึษาการยติุการใช้
แรงงาน บังคับ การเลิกล้มการใช้ แรงงานเด็กอย่าง
มีประสิทธิผล และการยุติการเลือกปฏิบัติในการจ้าง
งาน

การติดตามผลของปฏิญญาฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อ

เป็นการส่งเสริม และเป็นช่องทางที่จะคอยรับ
ข้อมูลที ่เกี ่ยวกับความต้องการการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมซ่ึงสัมพันธ์กับสิทธิและหลักการ
เหล่านี้ ดังนั้นการติดตามผลจึงช่วยวางโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการซ่ึงเป็นโครงการเป้าหมาย
ดำเนินโครงการ และประเมินโครงการด้วย

ความร่วมมือทางวิชาการในการติดตามผล
ของปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า
ด้วยหลักการและสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทำงาน

ความร่วมมือทางวิชาการเป็นเคร่ืองมือสำคัญ
อย่างหนึ่ง ในอันที่จะทำให้หลักการและสิทธิขั้น
พื้นฐานในการทำงานมีผลในทางปฏิบัติ ซึ่งจะ
ประกันว่าการพัฒนาทางสังคมจะเกิดควบคู่ไปกับ
ความเจริญทางเศรษฐกิจ โครงการเพื่อส่งเสริม
ปฏิญญาฉบับดังกล่าวซึ่งเร่ิมดำเนินงาน เม่ือพ.ศ.
2542 ได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
แบบใหม่และมีส่วนระบุ ออกแบบ และระดมทุน
เพ่ือโครงการเหล่าน้ี ความร่วมมือทางวิชาการน้ีได้
รับการสนับสนุนจากกองทนุแบบทวิภาคีเป็นส่วน
ใหญ่และได้รับความช่วยเหลือจากบริการทาง
วิชาการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องของสำนกังานฯ ท้ังจาก
สำนกังานใหญเ่องและสำนกังานสาขา ความชว่ย
เหลือมีตั้งแต่การแนะนำเรื่องการปฏิรูปกฎหมาย
และการฝกึอบรมเจา้หน้าทีรั่ฐไปจนถึงการพฒันา
ความสามารถของฝา่ยต่างๆ ในโครงสร้างไตรภาคี
(ไดแ้กรั่ฐบาล องคก์รนายจา้ง และองคก์รลกูจา้ง)
เกือบทุกโครงการมีการคำนึงถึง เร่ืองเพศและการ
พัฒนา และมีความรว่มมือแบบไตรภาคี
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2.2

มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศคืออะไร

มาตรฐานหลักด้านแรงงานที่อยู่ในปฏิญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการ
และสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทำงานน้ัน เป็นส่วนหน่ึง
ของมาตรฐานที่องค์การฯได้วางไว้เท่านั้น ตั้งแต่
พ.ศ. 2462 ILO และโครงสร้างไตรภาคีของ
องค์การฯ ซึ่งประกอบด้วยรัฐบาลของประเทศ
สมาชกิองคก์รนายจา้ง และองคก์รลูกจ้างไดส้ร้าง
ระบบของมาตรฐานระหว่างประเทศทั้งหลายที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานทั้งหมด

มาตรฐานเหล่านี ้ของ ILO อยู ่ในรูปของ
อนุสัญญาและข้อแนะระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
เรื่องแรงงาน อนุสัญญาของ ILO เป็นข้อตกลง
ระหว่างประเทศซึง่สมาชกิของ ILO จะต้องรับรอง
ข้อแนะนั้นไม่บังคับว่าจะต้องปฏิบัติตาม และมัก
เป็นเร่ืองเดยีวกนักบัท่ีอยู่ในอนสุญัญา ข้อแนะให้
แนวทางแก่การวางนโยบายและการปฏิบัติในระดับ
ชาติ ทั้งข้อแนะและอนุสัญญามีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสภาพการ
ทำงานและวธีิปฏิบัติต่างๆ ทัว่โลก
     เม่ือปลายเดอืนมิถนุายนพ.ศ. 2546 ILO ได้
อนุมัติอนุสัญญากว่า 180 ฉบับและข้อแนะกว่า 190
ข้อ ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ เป็นจำนวนมาก
เช่น เสรภีาพในการสมาคมและการรว่มเจรจาตอ่
รอง ความเสมอภาคทางการกระทำและโอกาส
การยุติแรงงานบังคับและแรงงานเด็ก การส่งเสริม
การจ้างงานและการฝึกอาชีพ การประกันสังคม
สภาพในการทำงาน การบริหารแรงงานและการ
ตรวจแรงงาน การปอ้งกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
ความคุ้มครองกรณีคลอดบุตร การคุ้มครองแรงงาน
ข้ามชาติ และผู้ทำงานประเภทอ่ืน เช่น ชาวเรือ เจ้า
หน้าท่ีพยาบาล หรือผู้ทำงานในไร่นา บัดน้ีมีการให้
สตัยาบนัรบัรองกวา่ 7,000 กรณแีล้ว

มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศมีบทบาท
สำคญัในการอธบิายกฎหมาย นโยบาย และการ
พิพากษาในประเทศต่างๆ ตลอดจนมีบทบาท

สำคัญในเง่ือนไขต่างๆ ของข้อตกลง เก่ียวกับการ
ร่วมเจรจาต่อรอง ไม่ว่าประเทศหนึ่งจะได้รับรอง
อนุสัญญาฉบับหนึ่งแล้วหรือไม่ก็ตาม มาตรฐาน
เหล่านั้นก็ให้แนวทางปฏิบัติแก่สถาบันและกลไก
ระดับประเทศ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกับเร่ืองแรงงานและ
ให้แนวทางปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับเร่ืองแรงงาน และการ
จ้างงาน ดังนั้นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
จึงส่งผลกับทั้งกฎหมายและแนวทางปฏิบัติใน
ประเทศตา่งๆ ซ่ึงเป็นประโยชนท์ีม่ากกวา่การแก้
กฎหมายใหต้รงกับความประสงคข์องอนุสัญญาท่ี
ได้รับการรบัรอง

กระบวนการตรวจสอบของ ILO
ILO ต้องตรวจสอบการใช้มาตรฐานแรงงาน

ระหว่างประเทศ อย่างต่อเน่ือง ประเทศสมาชิกทุก
ประเทศต้องรายงาน มาตรการต่างๆ ท่ีได้กำหนด
ขึ้นทั้งทางกฎหมายและทางปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาทุกฉบับท่ีตนได้รับรอง ในขณะเดียว
กันก็จะต้องส่งสำเนารายงานให้องค์กรนายจ้าง
และองค์กรลูกจ้างซ่ึงมีสิทธิท่ีจะให้ข้อมูลต่างๆ  ด้วย
ในขั้นแรก รายงานของรัฐบาลจะได้รับการตรวจ
สอบโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการ
ปฏิบัติตาม อนุสัญญาและข้อแนะ ซ่ึงประกอบด้วย
ผูท้รงคณุวุฒทิางกฎหมายและสงัคม 20 ทา่น ซึง่
มีอสิระจากรัฐบาลต่างๆ และได้รับการแต่งต้ังเน่ือง
ด้วยความสามารถส่วนตัวของตนเอง คณะกรรม
การฯจะส่งรายงานประจำปีให้ที ่ประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ ในการประชมุน้ี
คณะกรรมการที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญา และข้อแนะซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ไตรภาคี ท่ีประกอบด้วยผู้แทนจากรฐับาล นายจ้าง
และลูกจ้างจะตรวจรายงานดังกล่าวอย่างละเอียด

นอกจากกระบวนการตรวจสอบที่กระทำเป็น
ประจำดังกล่าวแล้ว องค์กรนายจ้างและองค์กร
ลูกจ้างยังสามารถริเร่ิมกระบวนการโต้แย้งซ่ึงเรียก
ว่า “การคดัคา้น” เพ่ือกลา่วหารฐับาลของประเทศ

สมาชิกในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาท่ีได้รับรอง
ไว้ได้

ถ้าคณะประศาสนก์ารพิจารณาวา่การคดัค้าน
นั้นรับฟังได้แล้ว คณะประศาสน์การจะตั้งคณะ
กรรมการไตรภาคีขึ ้นคณะหนึ่ง เพื ่อสอบสวน
จากนั้นคณะกรรมการคณะนี้จะรายงานผลการ
สอบสวนและข้อแนะต่างๆ ให้คณะประศาสน์การ
ทราบ

นอกจากน้ีประเทศสมาชิกทุกประเทศ สามารถ
ร้องทุกข์กับสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศเพ่ือ
กล่าวหาประเทศสมาชิกอื่นใด ที่ตนคิดว่าไม่ได้
ปฏิบัติตามอนุสัญญาที่ทั้งสองประเทศได้รับรอง
ไว้แล้วอย่างน่าพอใจ คณะประศาสน์การอาจตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบสวนและเสนอ
รายงานผลการสอบสวนในประเด็นที่เป็นปัญหา
คณะประศาสน์การอาจดำเนินการสอบสวนเองหรือ
ดำเนินการตามคำร้องทุกข์ของผู ้เข้าร่วมการ
ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศคนใด
คนหนึ่งก็ได้ ถ้าจำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถออกข้อแนะเก่ียวกับมาตรการต่างๆ ท่ีเห็น
ควรให้ปฏิบัติได้ ถ้ารัฐบาลต่างๆ ไม่ยอมรับข้อแนะ
รัฐบาลนัน้ๆ กส็ามารถฟอ้งศาลโลกได้

เสรีภาพในการสมาคม:
กระบวนการตรวจสอบพเิศษ

ILO วางกระบวนการพิเศษเพื่อตรวจสอบ
เสรีภาพในการสมาคมเม่ือพ.ศ. 2493 กระบวนการ
นี้เกิดขึ้นจากข้อร้องเรียนของรัฐบาล องค์กรนาย
จ้าง หรือองค์กรลูกจ้างที่ประท้วงประเทศสมาชิก
ท้ังท่ีประเทศสมาชิกท่ีถูกร้องเรียน ยังไม่ได้รับรอง
อนุสญัญาตา่งๆ การรอ้งเรียนน้ีเกิดข้ึนได ้ เพราะ
ประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ ILO จะต้องปฏิบัติตาม
หลักการแห่งเสรีภาพในการสมาคม ที่ระบุไว้ใน
ธรรมนูญขององค์การฯ กระบวนการทีเ่กิดข้ึนเพ่ือ
การนี ้ประกอบดว้ยคณะกรรมการสองคณะ
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อนุสญัญาหลกัฉบับตา่งๆ ของ ILO

ฉบับท่ี 29 อนุสัญญาว่าด้วยการเกณฑแ์รงงานหรอืแรงงานบงัคับ พ.ศ. 2473
กำหนดให้มีการปราบปรามการใชแ้รงงานบังคับหรือการเกณฑแ์รงงานทกุรูปแบบ มีข้อยกเว้นบาง
ประการ เช่น การเกณฑ์ทหาร การใช้แรงงานนักโทษที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เหตุการณ์
ฉุกเฉนิต่างๆ เช่น สงคราม การเกดิไฟไหม ้และแผน่ดนิไหว

ฉบับท่ี 87 อนุสญัญาวา่ด้วยเสรภีาพในการสมาคมและการคุม้ครองสทิธิในการเคลือ่นไหว
พ.ศ. 2491
ให้ลูกจ้างและนายจ้างทุกคนมีสิทธิก่อตั้งและร่วมองค์กรตามใจชอบโดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า
และให้หลักประกนัว่าองคก์รตา่งๆ น้ีมีสทิธิทีจ่ะดำเนนิงานอยา่งอสิระโดยไมถู่กรัฐบาลแทรกแซง

ฉบับท่ี 98 อนุสัญญาวา่ด้วยการปฏบัิตติามหลกัการแหง่สิทธิในการรวมตวักันและการรว่ม
เจรจาตอ่รอง พ.ศ. 2492
ให้ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติเพื่อต่อต้านสหภาพแรงงาน ป้องกันไม่ให้องค์กรลูกจ้างและ
องคก์รนายจา้งกา้วกา่ยซึง่กนัและกนั และวางมาตรการสง่เสรมิการรว่มเจรจาตอ่รอง

ฉบับท่ี 100 อนุสัญญาว่าด้วยคา่ตอบแทนทีเ่ท่าเทียมกนั พ.ส. 2494
เรียกร้องความเสมอภาคในค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ สำหรับลูกจ้างชายและหญิงซ่ึงทำงาน
มีคา่เทา่กนั

ฉบับท่ี 105 อนุสัญญาวา่ด้วยการยกเลกิแรงงานบงัคับ พ.ศ. 2500
ห้ามการใช้แรงงานบังคับหรือเกณฑ์แรงงานทุกรูปแบบเพ่ือการบีบบังคับหรือการให้การศึกษาทางการ
เมือง การลงโทษเนือ่งจากการแสดงความเหน็ทางการเมอืงหรือลัทธิ การระดมแรงงาน การลงโทษ
แรงงาน การลงโทษเนือ่งจากรว่มหยุดงาน หรือการเลอืกปฏบัิติ

ฉบับท่ี 111 อนุสญัญาวา่ด้วยการเลอืกปฏบิตัใินการจ้างงานและการทำงาน พ.ศ. 2501
ให้มีนโยบายระดับประเทศเพ่ือยุติการเลือกปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการจ้างงาน การฝึกอบรม และสภาพการ
ทำงานเนือ่งดว้ยเผา่พนัธ์ุ สผีวิ เพศ ศาสนา ทศันะทางการเมอืง เช้ือชาต ิหรือช้ันทางสงัคม และ
สนับสนนุความเสมอภาคทางโอกาสและการกระทำ

ฉบับที ่138 อนุสญัญาวา่ด้วยอายข้ัุนต่ำท่ีใหจ้้างงานได้ พ.ศ. 2516
มุ่งล้มเลิกการใช้แรงงานเด็กโดยระบุว่า อายุข้ันต่ำท่ีให้จ้างงานได้จะต้องไม่น้อยกว่าอายุท่ีจะสำเร็จการ
ศึกษาภาคบงัคับ

ฉบับท่ี 182 อนุสญัญาวา่ด้วยรปูแบบทีเ่ลวรา้ยของการใชแ้รงงานเด็ก พ.ศ. 2542
เรียกร้องให้ออกมาตรการเร่งด่วนท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือห้ามและยุติการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย
ต่างๆ เช่น การใช้แรงงานเย่ียงทาสหรือการกระทำในลักษณะคล้ายกัน การเกณฑ์แบบบังคับเพ่ือให้
เข้าร่วมความขัดแย้งท่ีมีการใช้อาวุธ ค้าประเวณี ทำส่ือลามก และทำกิจกรรมผิดกฎหมาย ตลอดจน
การทำงานทีอ่าจเปน็อันตรายตอ่สขุภาพ ความปลอดภยั และจริยธรรมของเดก็

ขอข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศและปฏญิญาของ ILO ไดท้ี่
International Labour Standards Department
(แผนกมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ)
โทรศัพท์ +4122/799-7155
โทรสาร +4122/799-6771
อีเมล์ normes@ilo.org
รายละเอยีดของปฏญิญา
โทรสาร +4122/799-6561
อีเมล์ declaration@ilo.org

คณะหนึ่งคือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จ
จริงและไกล่เกลี่ย ซึ่งต้องขอความยินยอมจาก
รัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการน้ี มีกระบวนการ
ทำงานคล้ายกับกระบวนการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานของคณะกรรมการจะไดรั้บ
การตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ ได้มีการต้ังคณะกรรมการ
แบบน้ีข้ึนหกคณะแลว้

อีกคณะหน่ึงคือคณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพ
ในการสมาคม คณะกรรมการฯแบบไตรภาคีคณะน้ี
ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะประศาสนก์าร โดยเลือก
จากกรรมการในคณะประศาสน์การเอง ต้ังแต่ก่อต้ัง
ข้ึนมาคณะกรรมการวา่ด้วยเสรีภาพในการสมาคม
ได้ทำคดตีา่งๆแลว้กวา่ 2,150 คดทีีเ่กีย่วข้องกบั
เรื่องเสรีภาพในการสมาคมอย่างมากมายหลาย
ลักษณะ เช่น การจับกุม หรือการหายสาบสญูของ
สมาชิกสหภาพแรงงาน การแทรกแซงกจิการของ
สหภาพแรงงาน การออกกฎหมายทีไ่ม่สอดคลอ้ง
กับหลักแห่งเสรีภาพในการสมาคม ฯลฯ คณะกรรม
การฯ มีการประชุมประจำปีในเดือนมีนาคม
พฤษภาคม และพฤศจกิายน

สิทธิของคนพื้นเมือง
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า
ดว้ยชนพืน้เมืองและชนเผา่ตา่งๆ (ฉบับที ่169)
และอนุสัญญาทีอ่อกกอ่นหน้าน้ันคือฉบับท่ี 107
พ.ศ. 2500 เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศเพียง
สองฉบับที่คุ้มครองประชาชนที่เสียเปรียบและ
ตกอยู่ในสภาพท่ีอ่อนแอมานานเหล่าน้ี ในกรณี
น้ี ILO ต้องการใหป้ระเทศสมาชกิวางนโยบาย
และโครงการต่างๆ เพ่ือบรรเทาความยากจนใน
หมู่ชนพื้นเมืองกลุ่มต่างๆ เพิ่มโอกาสแห่งการ
พัฒนา ปรับปรุงสภาพการจา้งงาน และส่งเสริม
ความสามารถในการเจรจาต่อรองและการ
เคลื่อนไหวด้านแรงงานให้พวกเขา

ขอขอ้มูลเพิ่มเติมได้ที่
Equality and Employment Branch
(สาขาความเสมอภาคและการจา้งงาน)
โทรศัพท์ +4122/799-7115
โทรสาร +4122/799-6344
อีเมล์ egalite@ilo.org
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2.3

ยุติการใช้แรงงานเด็ก

ในวันนี้ทั่วโลกมีเด็กเกือบ 218 ล้านคนที่ต้อง
ทำงาน และเด็กจำนวนมากต้องทำงานเต็มเวลา
เด็กเหล่าน้ีไม่ได้ไปโรงเรียนและแทบจะไม่มีเวลาได้
เล่นเลย เด็กหลายคนไม่ได้ทานอาหารที่มีคุณค่า
และไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ พวกเขาไม่มีโอกาสได้
เป็นเด็ก สำหรับพวกเขาส่วนใหญ่ วันพรุ่งนี้ก็จะ
เหมือนเดมิ และจะเปน็เช่นเดิมในวันมะรืนน้ี และ
วันมะเรื่อง

เด็กเหล่านี้จำนวนหลายสิบล้านคนคือเหยื่อ
ของการใชแ้รงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย
• ทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายในที่ซึ ่ง

ต้องสัมผัสสารเคมีที ่มีพิษ เครื ่องจักรกล
อันตราย หรือความรอ้นจัด

• ถูกใช้ทำงานผิดกฎหมาย เช่น ค้ายาเสพติด
คา้ประเวณ ีหรือผลิตส่ือลามก

• ถูกขายหรือบังคับให้เป็นทาสหรือตกอยู่ใน
สภาพเยีย่งทาส เหย่ือการคา้มนษุย์

• การใช้เด็กในภาวะสงคราม

การใช้แรงงานเด็กเป็นการทารุณเด็กท่ีเกิดข้ึน
มากทีสุ่ดในโลก ในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษ
ใหม่น้ีการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กต้องเป็นภารกิจ
ทีส่ำคญัทีส่ดุอยา่งหนึง่ของมนษุย์

ประสบการณ์ท่ีประเทศต่างๆ ได้ส่ังสมมาตลอด
ทศวรรษท่ี 90 คือพ้ืนฐานท่ีม่ันคงสำหรับการดำเนิน
งานทีจ่ะพัฒนาต่อไป ในช่วงทศวรรษดังกล่าวโลก
มีความตระหนักต่อการใช้แรงงานเด็ก เหตุผล
สำคัญคือประชาชนท่ัวไปมีการสนับสนุนสิทธิต่างๆ
ของเด็กมากข้ึนและมีความสนใจเก่ียวกับมาตรฐาน
การใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม และงานที่มีคุณค่า
สำหรบัผู้ใหญ่ในระบบเศรษฐกจิโลกมากขึน้

นานาชาติสนับสนุนอนุสัญญาว่าด้วยเรื ่อง
แรงงานเด็กของ ILO อย่างแพร่หลาย

ทัศนะเรื่องแรงงานเด็กโดยเฉพาะการใช้แรง
งานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายได้เปล่ียน ไปอย่างมาก
ภาคการเมอืงระดับนานาชาต ิได้ให้การสนบัสนุน
อย่างมาก เพ่ือยุติการใช้แรงงานเดก็ ข้อพิสูจน์ท่ีดี
ท่ีสุดคืออัตราการรบัรองอนุสัญญาฉบับท่ี 182 ของ
ILO ซ่ึงเรียกร้องให้มีการดำเนนิงานอยา่งเรง่ด่วน
เพื่อยุติการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

กว่า 130 ประเทศซ่ึงถือเป็นเสียงส่วนใหญ่ของ
ประเทศสมาชิก ILO ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับ
น้ีแล้ว ซ่ึงเป็นอนุสัญญาท่ีได้รับการรับรองเร็วท่ีสุด
ในประวติัศาสตรข์อง ILO และเร็วกวา่การรบัรอง
อนุสัญญาฉบับอ่ืนมาก อนุสัญญาว่าด้วยอายุข้ันต่ำ
ท่ีให้จ้างงานได้ พ.ศ. 2516 (ฉบับท่ี 138) ได้รับการ
สนบัสนนุมากขึน้และ ในปัจจุบันไดรั้บการรบัรอง-
จากประเทศต่างๆ กว่า 120 ประเทศแล้ว อนุสัญญา
ฉบับน้ีย่ิงย้ำให้เห็นว่าท่ัวโลกตระหนักถึงปัญหาการ
ใช้แรงงานเด็กมากข้ึน การรับรองอนุสัญญาเหล่าน้ี
คอืสิง่บ่งช้ีทีชั่ดเจนและวดัปรมิาณไดแ้ละแสดงให้
เห็นว่าเจตนารมย์ท่ีจะกำหนดเร่ือง การใช้แรงงาน
เด็กเป็นเร่ืองสำคัญท่ีนานาชาติต้องแก้ไขน้ันกำลัง
แพร่หลายขึ้นทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

ILO มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนเจตนารมย์ทางการ
เมืองประการนี้ของประเทศสมาชิกทั้งหลาย

โครงการ ILO-IPEC (In Focus Programme on
Child Labour)

โครงการระหว่างประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาแรง
งานเดก็ (IPEC) ของ ILO ได้พัฒนาขึน้พร้อมกับ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อต่อต้านการใช้
แรงงานเด็ก จากผู้สนับสนุนซึ่งเป็นรัฐบาลของ
ประเทศหน่ึงและประเทศท่ีร่วมโครงการหกประเทศ
ในปี 2535 ในวันนี้ IPEC ดำเนินงานอยู่ 80
ประเทศ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก 30
ประเทศ
      IPEC มีจุดมุ่งหมายเพ่ือยุติการใชแ้รงงานเดก็
ท่ัวโลกโดยเน้นการหยุดใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี
เลวร้ายให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ มีการดำเนินงาน
หลายอย่างเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ กล่าวคือมี
การดำเนนิโครงการในประเทศตา่งๆ เพ่ือส่งเสริม
การปฏิรูปนโยบายและออกมาตรการเพ่ือยุติการใช้
แรงงานเด็กอย่างเป็นรูปธรรม และมีการรณรงค์
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อเปลี่ยนทัศนคติใน
สังคม และสนับสนุนการรับรองและการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กฉบับ
ตา่งๆ ของ ILO อย่างมปีระสิทธผิล สิง่ทีส่ง่เสรมิ
ความพยายามเหล่านี้คือการวิจัยเชิงลึก ความ
เชี่ยวชาญทางกฎหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล การ
วิเคราะห์นโยบาย และการประเมินผลของ
โครงการต่างๆ ในภาคสนามทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับสากล

17

การยุติการใช้แรงงานเด็ก
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ประเทศทีเ่ข้าร่วมโครงการ IPEC
(ประเทศทีไ่ด้ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ)

ตัง้แตพ่.ศ. 2535
บราซลิ อินเดยี อินโดนเีซีย เคนยา ไทย ตรุกี

ตัง้แตพ่.ศ. 2537
บังคลาเทศ เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์
แทนซาเนยี

ตัง้แตพ่.ศ. 2539
อาร์เจนตินา โบลิเวีย ชิลี คอสตาริกา อียิปต์
เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา นิการากัว ปานามา
เปรู ศรลีงักา เวเนซเุอลา

ตัง้แตพ่.ศ. 2540
เบนิน กมัพูชา โดมนิิกนั เอกวาดอร ์ฮอนดรัูส
เซเนกลั แอฟริกาใต้

ตัง้แตพ่.ศ. 2541
มาดากัสการ์ มาลี ยูกันดา ปารากวัย

ตัง้แตพ่.ศ. 2542
แอลเบเนยี บูร์กนิาฟาโซ มองโกเลยี เฮติ

ตัง้แตพ่.ศ. 2543
กานา จาเมกา จอร์แดน ลาว เลบานอน
โมร็อกโก ไนเจอร์ นิการากัว โรมาเนีย โตโก
เยเมน แซมเบยี

ตัง้แตพ่.ศ. 2545
โคลมัเบีย ยเูครน
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ประเทศทีส่นับสนนุงบประมาณ IPEC

ตัง้แตพ่.ศ. 2534
เยอรมันนี

ตัง้แตพ่.ศ. 2535
เบลเยียม

ตัง้แตพ่.ศ. 2538
ออสเตรเลยี ฝร่ังเศส นอร์เวย์ สเปน
สหรัฐอเมริกา

ตัง้แตพ่.ศ. 2539
แคนาดา เดนมารก์ อิตาล ีลกัเซมเบร์ิก
เนเธอร์แลนด ์สหราชอาณาจกัร

ตัง้แตพ่.ศ. 2540
คณะกรรมาธกิารยโุรป Italian Social Partners
Initiative สวติเซอรแ์ลนด์

ตัง้แตพ่.ศ. 2541
ออสเตรยี ฟินแลนด ์ญ่ีปุ่น สหพันธ์สหภาพแรง
งานแหง่ญ่ีปุ่น (RENGO) โปแลนด์

ตัง้แตพ่.ศ. 2542
สวเีดน Comunidad Autonóma de Madrid

ตัง้แตพ่.ศ. 2543
ฮังการ ีAyuntamiento de Alcala de Henares

ตัง้แตพ่.ศ. 2544
นิวซีแลนด์

ตัง้แตพ่.ศ. 2545
เกาหลีใต้ Cocoa Global Issues Group (CGIC),
Eliminating Child Labour in Tobacco
Foundation (ECLT) สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
(FIFA)
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ประเทศทีมี่ส่วนร่วมในโครงการ IPEC
(ประเทศท่ีมีส่วนร่วมในโครงการ IPEC โดยร่วม
กจิกรรมตา่งๆ ในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค
หรือระดับระหว่างภูมิภาค)

แอฟริกา บุรุนด ีแคเมอรนู คองโก เอธิโอเปยี
กาบอง โกตดิวัวร์ มาลาวี นามิเบีย รวันดา
ซิมบับเว

รัฐอาหรับ ซเีรีย เวสตแ์บงกแ์ละกาซา

เอเชีย จีน เวียดนาม

ยุโรป บัลแกเรีย เอสโตเนีย จอร์เจีย คาซัค
สถาน ครีก์ซิถาน มอลโดวา สหพนัธรฐัรัสเซยี

ละตนิอเมรกิาและประเทศในหมูเ่กาะคาริ
เบยีน บาฮามาส บารเ์บโดส เบลีซ โคลมัเบยี
กายอานา ซูรินาเม เม็กซิโก ตรินิแดด และ
โตเบโก อุรุกวยั

สำหรบัโครงการ IPEC น้ันการนำเดก็ๆ ออก
จากที่ทำงานเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ ILO และ
องค์การต่างๆ ท่ีร่วมงานกนั กำลังดำเนินงานเพ่ือ
ให้โอกาสทางการศึกษา การดูแลสุขภาพ และ
โภชนาการท่ีเหมาะสมให้เด็กๆ ท่ีเคยทำงาน นอก
จากน้ี IPEC ยังดำเนินงานเพ่ือ ป้องกันเด็กท่ีอยู่ใน
กลุ่มเส่ียงไม่ให้ตกเป็นเหย่ือของ การใช้แรงงานเด็ก
และให้ครอบครัวของเด็ก มีทางเลือกในการหาราย
ได้และหางานทำ

IPEC ดำเนินการแก้ปัญหาโดยยึดความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนในสังคม
เป็นสำคัญ ปัจจุบัน IPEC ร่วมงานกับหุ้นส่วนต่างๆ
ท่ัวโลกอย่างแข็งขัน หุ้นส่วนเหล่าน้ีมีต้ังแต่รัฐบาล
ไปจนถึงหน่วยงานตา่งๆ ในระดบัท้องถ่ิน ต้ังแต่
บริษัทข้ามชาติและสมาคม นายจ้างไปจนถึงธุรกิจ
ขนาดเล็ก ต้ังแต่สมาพันธ์ุสหภาพแรงงานนานาชาติ
ไปจนถึงสหภาพแรงงานท้องถ่ิน และต้ังแต่องค์การ
ระหว่างประเทศอย่าง UNICEF และธนาคารโลกไป
จนถึงองค์กรการกุศลระดับท้องถ่ิน หุ้นส่วนทุกราย
มีความมุง่ม่ันท่ีจะต่อต้านการใชแ้รงงานเดก็

แนวโน้มที่น่าจะนำไปสู่ผลสำเร็จมากที่สุด
สำหรับช่วงทศวรรษต่อไปคือการที่ประเทศต่างๆ
จำนวนมากได้แสดง ความปรารถนาออกมาแล้วว่า
ต้องการยุติการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย
ลงท้ังหมดภายในกำหนดเวลาท่ีแน่นอน ส่ิงน้ีได้ทำ
ให้ ILO คดิ “แนวทางการแกปั้ญหาภายใตก้รอบ
เวลาท่ีชัดเจน” ข้ึนเพ่ือยุติการใช้แรงงานเด็กในรูป
แบบที่เลวร้ายภายในสิบปีหรือเร็วกว่านั้น

นี่เป็นความพยายามแก้ปัญหาใหญ่ให้สำเร็จ
โดยอยู่บนพื้นฐานของความมุ่งมั่นทางการเมือง
อย่างแรงกลา้จากรฐับาลตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ความ
ริเร่ิมน้ีมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการบรรเทา
ปัญหาความยากจนและการให้การศึกษาขั้นพื้น
ฐานในระดับสากล แผนการน้ีต้องพ่ึงพาการพัฒนา
ความร่วมมือแบบใหม่กับบรรดานายจ้าง ลูกจ้าง
และภาคประชาสังคม ต้องอาศัยมาตรการแก้ปัญหา
อย่างเร่งด่วนเพ่ือปกป้อง ช่วยเหลือ และฟ้ืนฟูเหย่ือ
ของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายต่างๆ
และช่วยให้ครอบครัวของเด็กเหล่าน้ันมีทางเลือกท่ี
จะหารายไดอ้ย่างย่ังยืน

แผนการพัฒนาเหล่าน้ีทำให้เกิดความหวัง แต่
การแก้ปัญหา การใช้แรงงานเด็กในวันนี้ยังเป็น
ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ และเด็กยังคงถูกทารุณ
อย่างสุดจะทนได ้ดังน้ันโครงการเกีย่วกับแรงงาน
เด็กของ ILO โครงการนี้จึงกำลังรณรงค์เพื่อให้
ทกุประเทศรบัรองอนุสญัญาฉบบัที ่182 และ 138
และให้ประเทศที ่ได้รับรองอนุสัญญานี ้แล้วใช้
หลักการของอนุส ัญญาเหล่านี ้ออกกฎหมาย
นโยบาย และภารกิจสำคัญต่างๆ ในประเทศตน
อย่างจริงจัง

ขอข้อมูลเพ่ิมเติมเกีย่วกบัเร่ืองแรงงานเด็กไดท้ี่
International Programme on Child Labour
(IPEC)
(โครงการระหว่างประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาแรง
งานเด็ก)
โทรศัพท์ +4122/799-8181
โทรสาร +4122/799-8771
อีเมล์ ipec@ilo.org
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การจ้างงานที่เหมาะสม
และโอกาสแห่งรายได้
จำนวนคนว่างงานและคนที่ทำงานซึ่งด้อยกว่าความสามารถของตนที่มีอยู ่ทั ่วโลกไม่เคยสูง

อย่างท่ีกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน จำนวนคนเหล่าน้ีกำลังเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีอัตราการเจริญเติบโตในประเทศ
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจทุกประเทศในโลกกำลังช้าลงในสหัสวรรษใหม่น้ี และจำนวนคนว่างงานก็เป็น
ประเด็นท่ีไม่อาจละเลยได้ ในปี 2545 คนงานประมาณหนึง่พันล้านคน(เท่ากับหน่ึงในสามของจำนวน
แรงงานในประเทศกลุ่มโลกท่ีสาม)ยังคงว่างงานหรือไม่ก็ต้องทำงานท่ีด้อยกว่าความสามารถของตน ใน
จำนวนนีค้นงานประมาณ 180 ล้านคนกำลงัหางานหรอืพร้อมทำงาน
     ILO มีบทบาทพิเศษเพ่ือบรรเทาผลกระทบทางสังคมท่ีเป็นผลกระทบทางลบอันเกิดจากวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจของโลก การสร้างงานได้กลายเป็นภารกิจเร่งด่วนที่สุดของภาคการเมืองทั่วโลกแล้ว
ภารกิจน้ีจะต้องเป็นภารกิจเร่งด่วนอันดับแรกของภาคเศรษฐกิจด้วย ถ้าปราศจากการจ้างงานท่ีสามารถ
สร้างผลผลิตแล้วเป้าหมายแหง่มาตรฐานความเปน็อยู่ท่ีเหมาะสม การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกจิ
และความสำเร็จของบุคคลก็ไม่อาจบรรลุได้

นอกเหนือไปจากการทำกจิกรรมและการดำเนนิงาน
ต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบโดยตรงขององค์การ
แล้ว ILO ในฐานะ ที่เป็นหน่วยงานหลักเกี่ยวกับการ
จ้างงานยังมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมหลากหลาย
ประเภทร่วมกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศและ
หน่วยงานอื่นๆ ขององค์การสหประชาชาติด้วย
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3.1

กลยุทธ์เกี่ยวกับการจ้างงาน
การสง่เสรมิการจา้งงานคอืภารกจิสำคญัของ

ILO องคก์ารฯ ได้ทำการวจัิยและสนบัสนนุการ
เจรจาระดับโลกเกี่ยวกับกลยุทธ์การจ้างงานที่มี
ประสิทธิผล ในขณะเดียวกันบริการให้คำแนะนำ
และกิจกรรมเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ
ของ ILO คือวิธีการสำคัญท่ีจะสนับสนุนการสร้าง
งานอย่างมีคุณภาพในระดับประเทศ

ที ่ประชุมการจ้างงานระดับโลก (Global
Employment Forum) ซ่ึงจัดขึน้ที ่ILO เม่ือเดอืน
พฤศจกิายนพ.ศ. 2544 ไดเ้รียกรอ้งให้มีการแก้
ปัญหาวิกฤตการณเ์ก่ียวกับงาน ซ่ึงกำลงัลุกลาม
ข้ึนท่ัวโลกอย่างเร่งด่วนและได้วางแผนสิบข้อ เพ่ือ
แก้ปัญหาการวา่งงานและความยากจนทีเ่พ่ิมข้ึน
เนื ่องด้วยสาเหตุสองประการคือ เศรษฐกิจที ่
ตกต่ำท่ัวโลก และการก่อการร้ายในเหตุการณ์ 11
กันยายน วาระการจ้างงานทั ่วโลก (Global
Agenda for Employment) ซ่ึงไดรั้บการรบัรอง
โดยผู้นำทางการเมืองและเศรษฐกิจประมาณ 700
รายที่เข้าประชุมในครั้งนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
บรรเทา วิกฤตการณ์แห่งเศรษฐกิจโลกท่ีไม่มีใคร
คาดคิด และอาจทำให้ประชาชนประมาณ 24 ล้าน
คนตกงานและอีกหลายล้านคนกลายเป็นคน
ยาก จน

วาระการจ้างงานท่ัวโลกซ่ึงต้องการสร้างงาน
และบรรเทาความยากจนน้ัน มีจุดมุ่งหมายให้การ
จ้างงานเป็นหัวใจของนโยบายทางเศรษฐกจิและ
สังคมโดยส่งเสริมปัจจัยสำคัญท่ีจะทำให้เกิดความ
เจริญอย่างย่ังยืน เช่น การค้า เทคโนโลยี และการ
สร้างธุรกิจ และบริหารปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีอย่างถูก
ต้องด้วยเศรษฐศาสตร์มหัพภาค และนโยบาย
ด้านตลาดแรงงาน วาระน้ีจะทำให้ ILO มีกรอบการ
ดำเนินงานเพื ่อพัฒนาความร่วมมือในระบบ
พหุภาคีน้ีและดำเนินงานระดับภูมิภาค และระดับ
ประเทศร่วมกับรัฐบาลและหุ้นส่วนทางสังคมทั้ง
หลายเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานท่ีทำให้เกิดผลสำเร็จ

รายงานการจ้างงานทั ่วโลก (World
Employment Report – WER) เป็นเอกสารที่
สำคัญท่ีสุดของ ILO ในด้านการจา้งงาน รายงาน
WER ปี 2544 ระบุว่า แม้จะเกิดการปฏิวัติทาง
การสื่อสารขึ้นทั่วโลกแต่ผู้ทำงานที่ไม่อาจหางาน
ทำได้กลับมีจำนวนเพ่ิมข้ึน ประชาชนจำนวนมาก
มีอุปสรรคในการหาทรัพยากรทางเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้เพ่ือคงความสามารถในการทำงานใน
ระบบเศรษฐกิจโลกที่พึ่งพากระบวนการปฏิบัติ
งานแบบดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ รายงานฉบับนี้ยัง
ระบุด้วยว่าการปฏิวัติเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
และสารสนเทศทำให้ “ความเหลื ่อมล้ำทาง
เทคโนโลย”ี ขยายวงกวา้งข้ึนเพราะการเผยแพร่
เทคโนโลยีนั้นกินเวลาแตกต่างกันในประเทศที่
ร่ำรวยและยากจน รายงานกลา่ววา่ถา้สภาพนีไ้ม่
ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วความต้องการจ้างงาน
และความสามารถ ในการทำงานของผู้ทำงาน
หลายล้านคนในประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมาก
จะไม่อาจเกิดข้ึนได้

ดรรชนีสำคัญของตลาดแรงงาน (Key
Indicators of the Labour Market – KILM) ซ่ึง
เป็นส่ิงบ่งช้ีท่ีครอบคลุมประเด็นต่างๆ อย่างกว้าง
ขวางอีกอย่างหน่ึงสามารถใช้อธิบายและวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตลาดแรงงานทั้งหลายใน
โลกได้ KILM ซึ่งใช้ข้อมูลจำนวนมากจากแหล่ง
ข้อมูลนานาชาติและสถิติต่างๆ ในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศนั้นคือดรรชนีสำคัญของตลาด
แรงงาน 18 อย่างซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถ
เปรียบเทียบความเหมือน และความต่างท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างประเทศและในภูมิภาคท้ังหลาย ได้ตลอด
เวลา
ขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี
Employment Strategy Department
(แผนกกลยุทธ์การจ้างงาน)
โทรศัพท์ +4122/799-6434
โทรสาร +4122/799-7678
อีเมล์ empstrat@ilo.org

กลยทุธ์เก่ียวกบัความยากจนและการลงทนุ
ศักยภาพของการสรา้งงานในภาคการกอ่สร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐานน้ันมีมากแต่ไม่ค่อยเป็นจริง วิธีก่อ
สร้างแบบต้องอาศัยเคร่ืองมือก่อสร้างเป็นหลักท่ีผู้รับ
เหมา จากต่างประเทศมักใช้นั้นอาจจำเป็นสำหรับ
การก่อสร้างสนามบิน ทางด่วน หรือสะพานขนาด
ใหญ่ แต่การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานสำหรับท้องถ่ิน
น้ันก็มีวิธีก่อสร้างท่ีเน้นการใช้แรงงาน ให้เลือกใช้และ
เป็นวิธีก่อสร้างท่ีมีประสิทธิภาพ และมีข้อดีท่ีสำคัญ
หลายประการ

โครงการลงทุนเพ่ือเน้นการจ้างงาน (Employment
Intensive Investment Programme – EIIP) ได้ช่วย
ประเทศสมาชิกของ ILO กว่า 40 ประเทศสร้าง
งานอย่างยั่งยืนด้วยการดำเนินโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ
กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการน้ีมุ่งเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมา
ก่อสร้าง ท่ีใช้แรงงานคนเปน็หลักได้เข้าร่วมประมูล
โครงการของรัฐ นอกจากสรา้งงานแล้วกลยุทธ์น้ียัง
ส่งเสริมสภาพการทำงาน ที่เหมาะสมด้วย

EIIP ใช้เทคโนโลยีท่ีเน้นการใช้แรงงานคนมาก
ท่ีสุดในขณะทีรั่บรองความคุม้ค่าของเงินลงทุนและ
มาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยระบบการวางแผนและ
การหาผู้รับเหมาก่อสร้างภายในท้องถิ่นและเปิด
โอกาสให้การมีส่วนร่วม โครงการนีท้ำให้ประชาชน
มีงานทำและมีสิทธิมีเสียง นอกจากน้ียังจะแก้ปัญหา
ความยากจนในระยะยาว ด้วยการลงทุนท่ีสร้างงาน
และนำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน ประปา
สุขาภิบาล ท่อระบายน้ำ ที่อยู่อาศัย โรงเรียน และ
ศูนย์สุขภาพสู่ประชาชน

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ILO EMP/INVEST
โทรศัพท์ +4122/799-6546
โทรสาร +4122/799-8422
อีเมล์ eiip@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/eiip
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3.2

การพัฒนาทักษะ
โครงการเกี่ยวกับทักษะ ความรู้ และความ
สามารถ ในการท่ีจะได้งานทำ

การให้การศึกษาและการฝึกอบรมคือปัจจัย
สำคัญท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สงัคมอยา่งยัง่ยืน การลงทนุเพือ่พัฒนา ให้ผูท้ำ
งานมทีกัษะ และความสามารถทีจ่ะได้งานทำจะ
ช่วยปรับปรุงความสามารถในการผลติและแข่งขัน
และช่วยให้เกิดความเสมอภาคและเปดิโอกาสใน
การมสีว่นร่วมซ่ึงเป็นเป้าหมายของสงัคม

โครงการเกี่ยวกับทักษะ ความรู้ และความ
สามารถท่ีจะได้งานทำ (InFocus Programme on
Skills, Knowledge and Employability – IFP/
SKILLS) ของ ILO พยายามสง่เสรมิให้เพ่ิมการ
ลงทนุเพ่ือพัฒนาทกัษะ และจัดการฝกึอบรมเพือ่
ทีห่ญิงและชาย จะมีโอกาสมากขึน้และเทา่เทยีม
กันในการไดท้ำงานทีมี่ผลสำเรจ็และมีคุณค่า

โครงการซึง่ให้คำแนะนำ พัฒนาความรู ้และ
ให้บริการตา่งๆ แก่สมาชกิของ ILO น้ีส่งเสรมิให้
มีการปรับปรุงนโยบาย และโครงการที่เกี่ยวกับ
การฝึกอบรมทั่วโลกให้ดีขึ ้น โดยเน้นกลยุทธ์
การฝึกอบรมซึ่งจะส่งเสริมให้กลุ่มคนที่อาจเป็น
ผู้เสียเปรียบในตลาดแรงงานไดร้วมพลังกัน

โครงการเก่ียวกับทักษะ ความรู้ และความ
สามารถ ท่ีจะทำงานได้
ในประเทศส่วนใหญ่ท้ังภาครัฐและเอกชนยังมี
การลงทุน เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น้อยเกิน
ไป โครงการเพือ่การลงทนุสร้างความรู ้ทักษะ
และความสามารถที่จะได้งานทำหาทางเพิ่ม
การลงทุนเพ่ือพัฒนาทรัพยากร มนุษย์เพ่ือช่วย
เพ่ิมการจ้างงาน โครงการน้ีให้ความสนใจ เป็น
พิเศษกับความต้องการการฝึกอบรมของกลุ่ม
ผู้ทำงานท่ีอยู่ในสภาพอ่อนแอซ่ึงรวม ถึงผู้ท่ีอยู่
ในภาคเศรษฐกจินอกระบบด้วย

งานหลักของ IFP/SKILLS
• หาวิธีการใหม่ๆ เพ่ือฝึกและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล (ร่างแก้ไขข้อแนะเรื ่องการพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล พ.ศ. 2518 (ฉบับที ่150))

• ส่งเสริมการจ้างงานเยาวชนและนโยบายการ
ฝึกอบรม (สนับสนุนเครือข่ายการจ้างงาน
เยาวชนขององคก์ารสหประชาชาต ิองค์การ
แรงงานระหวา่งประเทศและธนาคารโลก)

• ส่งเสริมการขยายขอบเขตของนโยบายและ
โครงการฝึกอบรมต่างๆ สำหรับภาคเศรษฐกิจ
นอกระบบ (การเตรียมการสำหรับการ
อภิปรายท่ัวไปในการประชุมใหญ่องค์การแรง
งานระหว่างประเทศคร้ังท่ี 90 ว่าด้วยเร่ืองการ
จ้างงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
ภาคเศรษฐกจินอกระบบ)

• พัฒนากลยุทธ์เพื่อให้ประชาชนที่ไร้ความ
สามารถในตลาดแรงงาน ได้รวมกลุ ่มกัน
(การพัฒนาหลักปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการไร้
ความสามารถในทีท่ำงาน)

• ให้คำแนะนำทางวิชาการเพื ่อปรับปรุง
นโยบายและโครงการ ฝึกอบรมตา่งๆ

• พัฒนาบทบาทของผูใ้ห้บริการจัดหางานของ
ภาครฐัและ เอกชนใน การใหค้ำปรกึษาเรือ่ง
งานและจัดหางาน

• ปรับปรุงนโยบายเพื่อการพัฒนาทักษะของ
คนงานที่มีอายุมาก (สนับสนุนสมัชชาแห่ง
โลกว่าด้วยความชราครั้งที่สองซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
เดือนเมษายนพ.ศ. 2545 ทีม่าดรดิ)

23

ขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี
InFocus Programme on Skills, Knowledge
and Employability (IFP/SKILLS)
(โครงการเก่ียวกับทักษะ ความรู้ และความ
สามารถทีจ่ะได้งานทำ)
โทรศัพท์ +4122/799-7512
โทรสาร +4122/799-6310
อีเมล์ ifpskills@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/employment/skills



24

3.3

การสร้างงานและการพัฒนากิจการ
กิจการที่เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนคือปัจจัย

สำคัญของการสร้างงาน ILO ดำเนินการเพ่ือสนับ
สนุนการสรา้งงานทีมี่คุณค่า และย่ังยืนในกิจการ
ทุกประเภทโดยให้ความสำคัญกับกิจการขนาด
เล็กและกิจการท่ีมีลักษณะเป็นกลุ่มเป็นพิเศษ และ
สนับสนุนการยกระดับกิจการขนาดเล็กมากใน
ภาคเศรษฐกิจนอกระบบซึ่งเป็นภาคที่สร้างงาน
ใหม่มากทีส่ดุทัว่โลก

การจดัการและคณุธรรมของบรษิทั
ILO ช่วยสร้างระบบสนับสนุนดังกล่าวและ

สร้างความสามารถในด้านการจัดการ ซึ่งทำให้
กิจการต่างๆ สามารถเพิ่มความสามารถในการ
ผลิตและแข่งขันและมีคุณธรรมในการดำเนิน
กิจการ ส่วนหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อวัตถุ
ประสงค์นี้คือการช่วยให้หุ้นส่วนทางสังคมและ
กิจการต่างๆ เดินไปบน “เส้นทางหลัก” ท่ีจะนำไป
สูค่วามสามารถในการผลติและแขง่ขัน เป็นการ
ดำเนินงานแบบไตรภาคีโดยร่วมมือกับหลายภาค
ส่วนและกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้มีการปรับโครงสร้างกิจการที่ส่งผล
กระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มด้วย

เน่ืองจากประเทศตา่งๆ มีความคาดหวงัจาก
ภาคธุรกิจมากข้ึนเร่ือยๆ กิจกรรมต่างๆ จึงเกิดข้ึน
เพื่อช่วยให้กิจการทั้งหลายรู้จัก “การจัดการที่
ร ับผิดชอบทุกสิ ่ง” (Total Responsibil ity
Management – TRM) ซ่ึงเป็นลักษณะการบริหาร
จัดการแบบองค์รวมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมหลาย
ประการ

มีการรณรงค์ให้กิจการต่างๆ เข้าใจว่า
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศเป็นวิธีการ
บริหารจัดการท่ีดี ILO จัดอบรมการบริหารจัดการ
และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อเพิ่มทุน
มนุษย์และทุนทางสงัคมให้แก่กิจการ

ILO เป็นหน่วยงานหลักแห่งหนึ่งที่สนับสนุน
สัญญาระดับโลก (Global Compact) สัญญาน้ีเป็น
หลักพ้ืนฐานของการใหค้ำแนะนำและการเรยีนรู้
โดยส่งเสริมให้กิจการต่างๆ ที่เข้าร่วมได้รับรอง
และใช้ “หลักสากล” หลายประการในการวาง
กลยทุธแ์ละการปฏบัิติงานประจำวนัของตนและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน หลักสากล
ของสัญญาระดับโลกสี่ในเก้าประการเกิดจาก
ปฏิญญาองค์การแรงงานระหวา่งประเทศวา่ด้วย
หลักการและสทิธิข้ันพ้ืนฐานในการทำงาน

สหกรณ์
ในระบบขององคก์ารสหประชาชาต ิILO รับ

ผิดชอบโครงการขนาดใหญ่ที่สุดและหลากหลาย
ที่สุดเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ที่ก้าวหน้าอยู่
ได้ด้วยตัวเอง และก่อตั้งขึ้นทั่วโลกโดยผู้ผลิต
ผูบ้ริโภค ผูท้ำงาน และนักธรุกจิไดพิ้สจูน์แล้วว่า
มีศักยภาพมหาศาลในการสร้างและรวบรวม
โอกาสแห่งการจ้างงาน การพัฒนาคนให้มีความ
สามารถมากขึ้น การให้ความคุ้มครอง และการ
บรรเทาความยากจน

โครงการใหค้วามชว่ยเหลือทางวชิาการเพือ่
พัฒนาสหกรณ์ของ ILO เน้นเร่ืองนโยบาย การให้
คำปรกึษาทางกฎหมาย การสรา้งความสามารถ
ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบรรเทาความ
ยากจนด้วยกลไกการให้บริการสังคมแบบใหม่
และพึ่งตนเองได้ และกิจกรรมพิเศษในระดับ
ภูมิภาคเพ่ือช่วยเหลือคนพ้ืนเมืองและชนเผ่าต่างๆ

ข้อแนะใหม่ว่าด้วยการส่งเสริมสหกรณ์ (ซึ่ง
เป็นประเด็นอภิปรายในการประชมุใหญ่องค์การ
แรงงานระหวา่งประเทศเมือ่เดอืนมิถุนายน พ.ศ.
2545) เกิดขึน้เพือ่เป็นหลักการขัน้พ้ืนฐานใหก้บั
กิจกรรมความรว่มมือทางวิชาการท้ังหลายท่ี ILO
ปฏิบัติในสายงานนี้

โครงการเพื่อเพิ่มการจ้างงานและพัฒนากิจ
การขนาดเล็ก

กิจกรรมต่างๆ ของ ILO ที่มุ่งสนับสนุน
กิจการขนาดเลก็น้ันทำผ่านโครงการเพือ่เพ่ิมการ
จ้างงานด้วยการพัฒนากิจการขนาดเล็ก (InFocus
Programme on Boosting Employment through
Small Enterprise Development) โครงการนี้มุ่ง
เพิ่มโอกาสแห่งงานในกิจการขนาดเล็กและเล็ก
มากโดยสนบัสนนุโครงการตา่งๆ เพ่ือเปิดโอกาส
ให้กิจการเหล่าน้ีได้รับความช่วยเหลือท่ีคุ้มค่ามาก
ข้ึน และสร้างกฎระเบียบต่างๆ ท่ีอำนวยประโยชน์
แก่กิจการเหล่าน้ี โครงการนียั้งสนใจการปรบัปรุง
คุณภาพของงานในกจิการขนาดเลก็และคำนึงถึง
ประเด็นทางเพศในการพัฒนากิจการขนาดเล็ก
เป็นพิเศษอีกด้วย นอกจากน้ีโครงการยังสนับสนุน
ให้มีการสร้างเครือข่ายและผู้แทนของกิจการขนาด
เล็กเพ่ือให้กิจการเหล่าน้ีมีอำนาจโน้มน้าวกระบวน
การตัดสินใจทางการเมืองและเศรษฐกิจซ่ึงจะส่งผล
กระทบกับตน

โครงการสำคัญนี ้ช่วยให้ประเทศสมาชิก
สามารถปฏิบัติตามข้อแนะ เก่ียวกับการสร้างงาน
ในกิจการขนาดกลางและเล็กซึ่งที่ประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหวา่งประเทศได้อนุมัติเม่ือพ.ศ.
2541 ข้อแนะน้ีเผยแพร่ประสบการณ์ท่ี ILO ได้จาก
การคิดและทำโครงการพัฒนากิจการขนาดเล็ก
หลายโครงการ เช่น การอบรมการเปน็ผู้ประกอบ
การดว้ยหลักการ “เร่ิมและปรบัปรงุธุรกจิของคณุ”
(Start and Improve Your Business)

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
InFocus Programme on Boosting
Employment through Small Enterprise
Development
(โครงการเพ่ือเพ่ิมการจ้างงานด้วยการพัฒนา
กิจการขนาดเล็ก)
โทรศัพท์ +4122/799-6862
โทรสาร +4122/799-7978
อีเมล์ ifp-seed@ilo.org
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การพฒันาเศรษฐกจิในทอ้งถิน่
การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ ่น (Local

Economic Development – LED) เป็นกระบวน
การแห่งการมีส่วนร่วมซึ่งส่งเสริมการเจรจาทาง
สังคมและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาค
เอกชนในพ้ืนท่ีเฉพาะ LED ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถ่ินสามารถร่วมกันคิดและปฏิบัติกลยุทธ์เพ่ือ
การพัฒนาซึ่งจะใช้ทรัพยากรและความสามารถ
ของท้องถิ่นอย่างเต็มที่และได้ประโยชน์ สูงสุด
จากจดุเดน่ของพืน้ท่ีน้ัน

โครงการ LED ในสายงานทีเ่ก่ียวกับสหกรณ์
ทำให้เกิดโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
ต่างๆ ในหลายภูมิภาคของโลก โครงการส่วนหน่ึง
ได้ก่อต้ังหน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถ่ิน
หลายหน่วยงานซึ ่งให้ความสนับสนุนหลาย
อย่างแก่ชุมชนท้องถิ ่นซึ ่งรวมถึงเงินทุนด้วย
การดำเนินงานโครงการแบบ LED นั้นประสบ
ความสำเร็จอย่างดีในการให้ความช่วยเหลือหลัง
เกิดวิกฤตการณต่์างๆ
     วิธีการทางการเงนิและสถาบนัทางการเงนิท้ัง
หลายช่วยสร้างงานและลดสภาพความอ่อนแอ
ของผู ้ทำงานซึ ่งเป็นคนจนและช่วยส่งเสริม
นโยบายตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัตลาดแรงงาน งานทีมี่
คุณค่าเกดิจากภาคการเงนิท่ีทำหน้าทีเ่พ่ือความ
ยุติธรรมในสังคม งานที่มีคุณค่าสนับสนุนความ
ร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ โดยเฉพาะ
สถาบันการเงินที่ประสานเป้าหมายทางการเงิน
และสังคมเข้าด้วยกัน

     ตัวอย่างทีดี่ของการสนบัสนนุดังกล่าวคอืการ
เงินระดับฐานรากซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เกิดการ
ออม การประกนั และเงินกู้เพ่ือช่วยให้ผู้ทำงานที่
เป็นคนจนและครอบครัวของพวกเขามคีวามมัน่
คงทางการเงินและรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ได้
     โครงการเงนิทนุเพ่ือสังคม (Social Finance
Programme) ให้บริการต่างๆ แก่สมาชิกของ ILO
ในส่ีลักษณะดงัน้ี
1. ประสานนโยบายด้านการเงินและสังคมเข้า
ด้วยกันโดย
• สร้างความร่วมมือกับธนาคารชาติในประเทศ

ต่างๆ
• แลกหน้ีกับการเงนิระดับฐานราก
• วิเคราะห์ทุนทางสงัคมและผลดขีองนโยบาย

จากภาคการเงนิ
2. สร้างสภาพที่เอื้อการลงทุนและการจ้างงาน
โดย
• ปรับปร ุงการดำเน ินงานของเง ินทุนค ้ำ

ประกนัและ กระบวนการกระจายความเสีย่ง
อ่ืนๆ ในหมู่กิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ธนาคารทัง้หลาย

• ปรับปรุงการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิแห่ง
ทรัพย์สินต่างๆ การลงทะเบียน และกระบวน
การยุติธรรมที่เกี่ยวกับความล้มละลายของ
บริษทั

• เพิ่มความสามารถของสมาคมค้ำประกันร่วม
(mutual guarantee associations – MGAs)
เพ่ือช่วยเหลือผู้ทำงานท่ีมีทักษะให้ได้มากข้ึน

3. แก้ปัญหาความอ่อนแอของคนยากจนโดย
• เชื่อมโยงการส่งเงินของผู้ทำงานซึ่งเป็นแรง

งานข้ามชาติเข้ากับ การเงินระดับฐานราก
และการลงทุนต่างๆ ที่ให้ผลสำเร็จ

• แก้ไขปัญหาแรงงานขัดหนี้ด้วยแหล่งเงินกู้
ฉุกเฉนิอ่ืนๆ

• โอนเงินท่ีส่งให้ลูกหรือเงินโอนอ่ืนๆ เข้าบัญชี
ออมทรัพย์ที ่อยู ่ในเครือข่ายของธนาคาร
ทอ้งถ่ินต่างๆ ทัว่ประเทศ

4. พัฒนาศักยภาพของหุ้นส่วนทางสังคมให้
สามารถจา้ง แนะนำ และช่วยผู้ทีอ่ยู่ในพ้ืนทีข่อง
ตนได้โดย
• ทำโครงการเงินกู้สำหรับการบริโภคอุปโภค

และการสร้างบ้านแบบผ่อนชำระด้วยการหัก
เงินเดือน

• ป้องกันไม่ให้ผู้ทำงานมหีน้ีสนิเกินตัว
• พัฒนาธนาคารของผูท้ำงาน
• สง่เสริมการถอืหุ้น
• ต้ังกองทนุคุม้ครองคา่แรง
• ตัง้กองทนุเงินบำนาญและลงทนุเพ่ือสังคม

ขอขอ้มูลเพิ่มเตมิไดท้ี่
Social Finance Programme
(โครงการเงนิทุนเพือ่สังคม)
โทรศัพท์ +4122/799-6070
โทรสาร +4122/799-6896
อีเมล์ SFP@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/socialfinance

เงินทุนเพื่อสังคมเพื่อการสร้างงานที่มีคุณค่า
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3.4

การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่
วิกฤตการณ์ต่างๆ ทำลายสังคมอย่างใหญ่

หลวงโดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศท่ียากจนและ
อ่อนแอ ความขัดแย้งท่ีมีการใช้อาวุธ ภัยธรรมชาติ
วิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมที่มีปัญหา
กำลังทำลายโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึง
เป็นปัจจัยสำคัญของการผลิต และทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์และงาน
จำนวนมาก โศกนาฏกรรมท่ีเกิดกับมนุษย์อย่างรุน
แรง แพร่หลายและใหญห่ลวงทำให ้ILO ตอ้งหัน
มาสนใจเป็นพิเศษ

โครงการเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์และการสร้างใหม่
(InFocus Programme on Crisis Response and
Reconstruction – IFP/Crisis) เป็นความพยายาม
ของ ILO ท่ีจะรับมือกับภัยซ่ึงกำลังทวีความรุนแรง
ข้ึนดังกล่าว โครงการนีมุ่้งแก้ไขอุปสรรคของงาน
ท่ีมีคุณค่าอันเกิดจากวกิฤตการณต่์างๆ ด้วยการ
พัฒนาความรู้ ให้คำแนะนำทางวิชาการและ
นโยบาย ให้การสนับสนุน สร้างความสามารถ
และแทรกแซงอย่างทันท่วงทีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ไปพร้อมๆ กัน โครงการน้ีมุ่งเอ้ือการฟ้ืนฟูวิถีการ
ดำเนินชีวิตและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
สังคมในหมู่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤต
การณ์ทั้งหลาย ส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
ประเทศขึ ้นใหม่ และลดวิกฤตการณ์และผล
กระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

วิธีการดำเนินงานท่ีมีลักษณะเฉพาะชอง IFP/
Crisis คือความรวดเร็ว ความยืดหยุ่นในการดำเนิน
งาน และการทำงานแบบบูรณาการหรือการทำ

โครงการเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์และการ
สร้างใหม่

โครงการนีเ้น้นแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจาก
วิกฤตการณ์อันเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์
เช่น สงคราม การเกษตรที่ล้มเหลว ความ
ผันผวนของเศรษฐกิจมหัพภาคหรือภัยพิบัติอัน
เกิดจากสภาพภมิูอากาศ โดยปกตกิารรกัษา
ระดับรายได้ภายใต้สถานการณ์เหล่าน้ีต้องการ
โครงการต่างๆ ท่ีได้รับการประยุกต์ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชากรเป้า
หมายกลุ่มต่างๆ ได้ ในการฟ้ืนฟูและสร้างราย
ไดท้ีม่ัน่คงนัน้การแทรกแซงแบบนีซ้ึง่มักเปน็
การแทรกแซงระยะส้ันจำเป็นต้องเช่ือมโยงกับ
การลงทุนระยะยาวเพ่ือสร้างความสามารถใน
การผลิตซ่ึงเป็นสายงานท่ี ILO มีความชำนาญ
อย่างยิง่

ขอขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี่
Recovery and Reconstruction Department
(แผนกฟ้ืนฟูและสรา้งใหม)่
โทรศัพท์ +4122/799-6892
โทรสาร +4122/799-6489
อีเมล์ emprecon@ilo.org

งานท่ีเก่ียวข้องกับหลายสาขาวิชาซ่ึงเหมาะสมกับ
สถานการณพิ์เศษของเหตุฉุกเฉินต่างๆ

โครงการนีด้ำเนนิงานโดยไดรั้บความรว่มมอื
ทางกลยทุธ์อย่างใกลชิ้ดจากหนว่ยงานระดบัชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับสากลที่เกี่ยวข้องและ
สถาบันต่างๆ ทั้งที ่อยู ่ในและนอกระบบของ
องค์การสหประชาชาติตลอดจนสื ่อมวลชน
โครงการนียั้งอาศยัเครือข่ายของผูเ้ก่ียวข้องโดย
ตรงในแผนกเฉพาะตา่งๆ ของ ILO และผูเ้ช่ียว
ชาญจากภายนอก ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไข
และปรับปรุงวิธีการแก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้
อย่างทนัทว่งทแีละรอบคอบ
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3.5

การส่งเสริมทางเพศ
และความเสมอภาค ทางเพศ
ความเสมอภาคทางเพศ

ความเสมอภาคทางเพศเป็นองค์ประกอบ
สำคญัอย่างหนึง่ของวาระของ ILO ทีว่า่ดว้ยงาน
ท่ีมีคุณค่าสำหรับหญิงและชายทุกคน และเม่ือเกิด
ร่วมกับการพัฒนาแล้วจะเป็นทางลัดหนึ่งในสอง
ทางท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จทางกลยุทธ์ส่ีประการ
ของงานท่ีมีคุณค่า ความเสมอภาคทางเพศยังเป็น
เป้าหมายร่วมประการหนึ่งของแผนงบประมาณ
และโครงการในป ี2547-48 ของ ILO เพ่ือให้เกิด
ความเสมอภาคทางเพศนัน้ ILO จะรวมเร่ืองเก่ียว
กับเพศเข้าไว้ในนโยบายและโครงการต่างๆ
ทั้งหมดขององค์การฯ ซึ่งรวมถึงการแทรกแซง
ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศโดยอยู่บนพื้นฐานของการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งอาจสนใจ
เฉพาะหญงิหรือชายหรอืสนใจทัง้หญิงและชาย

สำนักงานเพ ื ่อความเสมอภาคทางเพศ
(Bureau for Gender Equality) ซ่ึงข้ึนตรงกบัผู้
อำนวยการใหญข่อง ILO มีอำนาจสง่เสรมิความ
เสมอภาคใหห้ญิงและชายทกุคนทีอ่ยู่ในโลกของ
การทำงาน สำนักงานนี้ปฏิบัติหน้าที่เหมือนเป็น
ผู้ให้คำปรึกษา ผู้กระตุ้น ผู้ให้การสนับสนุน และผู้
ส ื ่อสารเพื ่อรวมเร ื ่องเพศเข้าไว ้ในนโยบาย
โครงการและกจิกรรมทัง้หมดของ ILO หน้าทีน้ี่
รวมถึงการประสานงานเพ่ือใช้แผนปฏิบัติการของ
ILO อันว่าดว้ยเรือ่งความเสมอภาคทางเพศและ
การรวมเรือ่งเพศไวใ้นงานตา่งๆ ดว้ย

ในปัจจ ุบ ันสำนักงานนี ้ม ีก ิจกรรมต่างๆ
หลายอยา่ง เช่น ตดิตามและรายงานการปฏบัิติ
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายเพ่ือความเสมอภาค
ทางเพศซ่ึงเป็นเป้าหมายร่วมดังกล่าว กำกับการ
ตรวจสอบเรื่องเพศในสำนักงาน สนับสนุนเครือ
ข่ายที่เกี ่ยวกับเรื่องเพศของ ILO และบริหาร

งานทีม่ากขึน้และดขีึน้สำหรบัผู้หญงิ
โครงการนานาชาตเิพ่ืองานท่ีมากข้ึนและดี

ข้ึนสำหรับผู้หญิง เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ของ
ILO เพ่ือบรรลุความเสมอภาคทางเพศ การยุติ
ความยากจน และการพัฒนาอย่างย ั ่งย ืน
โครงการน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือขยายโอกาสการจ้าง
งานใหผู้้หญิงท้ังหลาย ปรับปรุงสภาพการจา้ง
งานของผู้หญิงและ ยุติการเลือกปฏิบัติทางเพศ
ในการทำงาน โครงการน้ีให้ความสำคัญกับความ
ต้องการของผู้หญิงที่ ยากจนและอ่อนแอเป็น
พิเศษ และต้องการแสดงให้เห็นว่าความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ ของผู้หญิงนั้นก่อประโยชน์ให้
ครอบครัว ชุมชน และสังคมของพวกเธอเช่นกัน

โครงการซ่ึงดำเนินงานท้ังในระดับชาติและ
ระดับสากลน้ีส่งเสริม การทำงานแบบบูรณาการ
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสามารถ
การวิเคราะห์นโยบาย การสร้างจิตสำนึก และการ
แทรกแซงทีเ่ป็นประโยชน์และมีเป้าหมาย เป็น
การทำงานท่ีแก้ปัญหาหลายอย่างท่ีเก่ียวข้องกัน
และ เป็นปัญหาท่ีผู้หญิงประสบท้ังในและนอกท่ี
ทำงาน โครงการน้ียังมุ่งสร้างความสำนึกในเร่ือง
ท่ีเก่ียวกับ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความ
คุ้มครอง กรณีคลอดบตุร และการคกุคามทาง
เพศ ประเด็นสำคัญที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งอีก
ประเด็นหน่ึงคือการมีส่วนร่วม ของผู้หญิงในการ
ตัดสินใจและการบริหารตลอดจนการส่งเสริมให้
ผู้หญิงเป็นผู้ประกอบการซ่ึงดูเหมือนจะยังคงเห็น
ความอยุติธรรมที่แก้ไขได้ยากที่สุดอยู่ ผู้หญิง
ส่วนใหญ่ยังถูกกีดกันทางอาชีพและมีน้อยรายนัก
ท่ีสามารถฝ่า “เพดานแก้ว” ท่ีก้ันไม่ให้พวกตนข้ึน
ไปถึงระดับผู้บริหาร และตำแหน่งสูงสุดทาง
วิชาชีพได้

ขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี
Gender Promotion Department
(แผนกการสง่เสรมิทางเพศ)
โทรศัพท์ +4122/799-6090
โทรสาร +4122/799-7657
อีเมล์ genprom@ilo.org

เว็บไซต์ Gender Equality Tool (วิธีการเพ่ือความ
เสมอภาคทางเพศ) ของ ILO เพ่ือเผยแพรข้่อมูล
และเพ่ิมพูนความรู้

สำนักงานนี้มีบทบาทและความรับผิดชอบ
หลายประการ เช่น อำนวยความสะดวกในการ
วางกระบวนการเพื่อรวมเรื่องเพศไว้ในทุกส่วน
แผนก โครงการ และสำนักงานสาขาของ ILO เพ่ือ
ให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทุกส่วนเหล่านี้ใช้ในการวาง
แผน ปฏิบัติแผน ติดตามและประเมินผลงาน
ของตน สำนักงานนี้ให้คำแนะนำแก่โครงการ
อบรมและพัฒนาความสามารถของเจา้หน้าท่ี ILO
ส่งเสริมความพยายามเพ่ือพัฒนาแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับเร่ืองเพศ ตลอดจนพัฒนาดรรชนแีละวิธี
วิเคราะหแ์ละวิธีวางแผนเรือ่งเพศ และให้คำแนะ
นำสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องความเสมอภาคทางเพศ
และการรวมเรือ่งท่ีเก่ียวกับเพศไวใ้นงานตา่งๆ

ขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
Bureau for Gender Equality
(สำนักงานเพ่ือความเสมอภาคทางเพศ)
โทรศัพท์ +4122/799-6730
โทรสาร +4122/799-6388
อีเมล์ gender@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/gender
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3.6

บริษัทข้ามชาติ
เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นว่าการลงทุนโดย

ตรงจากต่างประเทศโดยบริษัทข้ามชาติต่างๆ
สามารถส่งเสริมการพัฒนาอย่างได้ผลเนื่องจาก
การถ่ายทอดทางเทคโนโลยีและวิธีการบริหาร
สมัยใหม่ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศ
ท่ีกำลังเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังหลายสามารถผลิต
สนิคา้และใหบ้ริการตา่งๆ ทีไ่ดม้าตรฐานโลก ใน
ปัจจุบันกจิการขา้มชาตปิระมาณ 50,000 บริษัท
และบริษัทลูกของกิจการเหล่านี ้อีก 450,000
บริษัทจ้างคนกว่า 200 ล้านคนทั่วโลก กิจการ
เหล่านี ้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม การค้า
การบริการ และกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ แทบ
ทกุอยา่ง ดังน้ันไมว่า่บรษิทัขา้มชาตทิัง้หลายจะ
บริหารกิจการอย่างไรก็ย่อมส่งผลกระทบกบัโลก
ของการทำงานไปทั่วทั้งโลกทั้งสิ้น

     เม่ือพ.ศ. 2520 คณะประศาสนก์ารของ ILO
ได้รับรองปฏิญญาไตรภาคีแห่งหลักการต่างๆ อัน
เกี่ยวกับกิจการข้ามชาติและนโยบายทางสังคม
เพื่อแนะแนวทางปฏิบัติให้แก่บริษัทข้ามชาติ
กระตุ้นให้ปฏิบัติตามแนวทางน้ัน และให้คำแนะนำ
วา่บรษิทัเหลา่นีค้วรเกีย่วขอ้งกบัรัฐบาล องคก์ร
นายจ้าง และองค์กรลูกจ้างในประเทศต่างๆ
ท่ีบริษัทไปดำเนินกิจการอยู่อย่างไร หลักการของ
ปฏิญญาฉบับนี้สะท้อนนโยบายและการปฏิบัติ
ที่ดีในแง่ต่างๆ เช่น การจ้างงาน การฝึกอบรม
สภาพของงาน ความปลอดภัย สุขภาพ และ
อุตสาหกรรมสมัพันธ์ ILO ทำการสำรวจเปน็คร้ัง
คราวเพือ่หาขอ้มูลจากประเทศสมาชกิตา่งๆ ว่า
หลักการของปฏิญญาฉบับนี้ได้รับการปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง ซ่ึงถือเป็นการดำเนินงานเพ่ือติดตาม
ผลอย่างหนึง่ นอกจากนีป้ฏิญญาฉบับน้ียังได้รับ
การทบทวนเป็นประจำเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ขอขอ้มูลเพิม่เตมิได้ที่
Multinational Enterprises Programme
(โครงการกิจการข้ามชาต)ิ
โทรศัพท์ +4122/799-7458
โทรสาร +4122/799-6354
อีเมล์ multi@ilo.org
เว็บไซต ์www.ilo.org/multi
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ความคุ้มครองทางสังคมเพื่อทุกคน
การได้รับความคุ้มครองทางสังคมอย่างพอเพียงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของ
บุคคลทุกคนตามปฏิญญาฟิลาเดลเฟีย (2487) ของ ILO และมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศจำนวนมาก แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในหลายประเทศยงัต่างจากอุดมการณ์
ของปฏิญญาฉบับนี้อยู่มาก ILO ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อทำให้ประเทศต่างๆ
สามารถให้ความคุ้มครองทางสังคมแก่ประชาชนทุกกลุ่มและปรับปรุงสภาพการทำ
งานและความปลอดภัยในการทำงาน
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4.1

การขยายขอบเขตและประสิทธิผล
ของระบบประกนัสังคม

ประชากรส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้รับความคุ้ม
ครองจากระบบประกนัสังคมใดๆ เลย ความคุม้
ครองทางสังคมแบบเดิมในหลายประเทศไม่ได้ผล
เท่าที่ควร ความไม่มั่นคงนี้ทำให้เกิดความกลัว
ความยากจน และพฤติกรรมที่ไม่รับผิดชอบต่อ
สังคม และทำให้ประชาชนไม่มีโอกาสได้ใช้
ศักยภาพของตนในฐานะผู้ทำงานและสมาชิกของ
สงัคม

ความมั ่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ศตวรรษที ่21

โครงการความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ในศตวรรษที ่21 ของ ILO ตระหนักว่า แม้ความ
ม่ันคงท่ีมากเกินควรอาจทำให้ ข้ีเกียจแต่ความม่ัน
คงทางเศรษฐกิจและสังคมที่พอเพียงเป็นปัจจัย
สำคัญของการทำงานที่ได้ผลและมีศักดิ์ศรีแห่ง
ความเปน็มนุษย์ในระบบเศรษฐกจิโลกในอนาคต
โครงการนีต้อบปัญหาห้าข้อดังน้ี
1. ทำไมบุคคลและกลุ่มสังคมต่างๆ จึงขาดความ
มัน่คงทางสงัคมทีเ่หมาะสม
2. โครงการประกันสังคมแบบใหม่ในประเทศ
สมาชิก    สามารถส่งเสริมหรือทดแทนระบบเดมิ
ทีใ่ช้มานานแลว้ได้อย่างไร
3. ระบบจัดการและขอบเขตของโครงการให้
ความคุ้มครองทางสังคมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
อย่างไร
4. องค์ประกอบท่ีสำคัญของการประกนัสังคมมี
อะไรบ้าง
5. เราจะหาความพอดีระหว่างตลาดแรงงานที่
ต้องการความคล่องตัวกับการให้ความคุ้มครอง
ทางสงัคมอยา่งเหมาะสมไดอ้ย่างไร

โครงการความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
ในศตวรรษที ่21

คำสำคัญคำหนึ่งในช่วงทศวรรษที่แล้วคือ
“ความไม่มั่นคง” ในประเทศกำลังพัฒนาทั้ง
หลายคนส่วนใหญ่ต้องประสบปัญหาความไม่
มั ่นคงมาเป็นเวลานาน แต่แม้ในประเทศ
อุตสาหกรรมเองประชาชนหลายคนก็ยังรู้สึกไม่
สบายใจและไม่มั่นใจว่าตนมีสิทธิใดบ้างใน
สังคมและท่ีทำงาน ILO พยายามศกึษาปัจจัย
ตา่งๆ ทีบ่อ่นทำลายความมัน่คงและนโยบาย
ต่างๆ ที่อาจเสริมความมั่นคงได้โดยสนใจ
โครงการต่างๆ ในประเทศและชุมชนท่ีมีรายได้
น้อยและคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของ
ผู้หญิงเป็นพิเศษ

ดังแนวโน้มที่เกิดขึ ้นเมื ่อไม่กี ่ปีที ่แล้วมา
ประชากรท่ีมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจจำนวน
มากจะทำงานนอกระบบซ่ึงทำให้พวกเขาต้องการ
ระบบให้ความคุ้มครองทางสังคมแบบอ่ืน นอกจาก
น้ีประชาชนท่ีมีชีวิตการทำงานท่ีคล่องตัว เปล่ียน
สถานะงานบ่อยขึ้น พัฒนาทักษะเป็นครั้งคราว
และเข้าและออกจากโลกแรงงานหลายคร้ังในช่วง
ชีวิตจะมีจำนวนมากข้ึน ผู้วางนโยบาย องค์กรนาย
จ้าง และองคก์รลูกจ้างจะตอ้งทำใหน้โยบายของ
ประเทศสามารถตอบสนองความคล่องตัวและการ
ประกันสังคมไดใ้นเวลาเดยีวกัน

การปฏรูิปและพฒันาระบบประกนัสงัคม
ILO ได้คิดโครงการปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกัน

สามโครงการเพ่ือพัฒนาระบบประกันสังคมท่ัวโลก
ดังน้ี
• การปฏรูิปและพัฒนาระบบประกนัสงัคม
• การปรับปรุงระบบจัดการ บริหาร และปฏิบัติ

โครงการประกนัสังคมต่างๆ
• การสรา้งโครงขา่ยความคุม้ครองดว้ยการให้

ความช่วยเหลือแก่สังคม การป้องกันความ
ยากจน และการขยายขอบเขตของความคุม้
ครองทางสงัคม
ILO ไดพั้ฒนากรอบการทำงานเพื่อการวาง

โครงการประกันสังคมท่ีย่ังยืนซ่ึงรวมถึงการปฏิรูป
และการขยายขอบเขตของโครงการเหลา่น้ันด้วย
กิจกรรมต่างๆ ของ ILO มุ่งช่วยให้ประเทศสมาชิก
สามารถปรับปรุงและขยายความคุ้มครองที่มีให้
สมาชิกทุกคนของชุมชนเพื่อรับมือกับเหตุที่ไม่
คาดคดิทกุรปูแบบ ความคุม้ครองเหลา่นีค้อืการ
ประกันรายได้ข้ันต่ำ การดูแลรักษาสุขภาพ ความ
คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย ชรา ไร้ความสามารถ ว่าง
งาน ได้รับบาดเจ็บจากงาน คลอดบุตร มีครอบครัว
และเสยีชีวิต

ขอขอ้มูลเพิ่มเติมไดท้ี่
Social Security Policy and Development
Branch (แผนกนโยบายและการพัฒนาการ
ประกันสังคม)
โทรศัพท์ +4122/799-6635
โทรสาร +4122/799-7962
อีเมล์ socpol@ilo.org
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4.2

การคุ้มครองแรงงาน:
สภาพของงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความม่ันคงและความสามารถในการผลิตอัน
เกิดจาก ความปลอดภยัและอาชวีอนามัยใน
การทำงาน

อุบัติเหตุและโรคที่เกี ่ยวข้องกับงานยังคง
เป็นปัญหาใหญข่องทัง้ประเทศทีพั่ฒนาแลว้และ
ประเทศทีก่ำลงัพัฒนา ILO ประเมินว่าผูท้ำงาน
ประสบอุบัติเหตุ 270 ล้านคร้ังทุกปี อุบติัเหตุจาก
การทำงานทำให้เกิดการบาดเจ็บท่ีเป็นอันตรายถึง
ชีวิตอย่างน้อย 335,000 คร้ัง เกิดการเจ็บป่วย 160
ล้านกรณี เนื่องด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานซึ่ง
อันท่ีจริงสามารถปอ้งกันได้ เม่ือรวมอุบัติเหตุเข้า
กับการเจ็บป่วยแล้วประเมินว่ามีการเสียชีวิตเน่ือง
ด้วยการทำงานปีละ 2 ล้านรายท่ัวโลกและอาจเป็น
การประเมนิทียั่งน้อยกว่าความเปน็จริง

แต่นานาชาติยังกลับสนใจและตระหนักถึง
ปัญหาสำคญัน้ีไม่มาก การดำเนนิการต่างๆ โดย
เฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่มี
“การเปลี่ยนแปลง”นั้นยังมีอุปสรรคอันเกิดจาก
การขาดความรูแ้ละข้อมูล

ILO มีวิธีดำเนินงานท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทำงานสองทางด้วยกัน
ประการแรกองค์การฯสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือโดยการทำกิจกรรมนำร่องต่างๆ ซ่ึง
รัฐบาล หุ้นส่วนทางสังคม และกลุ่มอ่ืนๆ สามารถ
ใช้ในการรณรงค์เพื่อให้คำแนะนำได้ ประการที่
สองโครงการของ ILO สนับสนนุการดำเนนิงาน
ระดับชาติด้วยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
โดยตรงโดยเน้นงานอันตรายเป็นหลัก ความช่วย
เหลือนี้รวมถึงการพัฒนาวิธีการบริหาร การเฝ้า
ติดตาม และการบริการข้อมูลเพ่ือป้องกันอุบติเหตุ
และโรคเก่ียวกับงานและรักษาสุขภาพและสวสัดิ
ภาพของผูท้ำงานและสิง่แวดลอ้ม

ศูนย์ข้อมูลนานาชาติด้านความปลอดภัยและ
อาชวีอนามยัในการทำงาน

ศูนย์ข้อมูลนานาชาติด้านความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยในการทำงาน (The International
Occupational Safety and Health Information
Centre – CIS) ให้บริการรวบรวมและเผยแพร่
ข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันอุบัติเหตุและโรคท่ีเกิด
จากการทำงานท่ัวโลก ศูนย์แห่งน้ีได้รับความช่วย
เหลือจากสถาบนัระดบัชาตกิว่า 120 แห่งท่ัวโลก

นอกจากนี้ CIS ยังตีพิมพ์สารานุกรมเรื่อง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
(Encyclopaedia of Occupational Safety and
Health) ให้ ILO สารานุกรมซึ่งรวมเรื่องความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานกว่า
1,000 เร่ืองในฉบับท่ี 4 (2541) น้ีเป็นแหล่งข้อมูล
ช้ันเย่ียมของโลกในเร่ืองท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทำงานทุกด้าน

สภาพของงาน
สภาพการทำงานทีเ่หมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญ

ที่จะทำให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน มาตรฐาน
การดำรงชีวิตที่ดี และความปรองดองในสังคม
กจิกรรมหลกัของ ILO เพ่ือการนีมี้ดงัน้ี

ความคุ้มครองกรณีคลอดบุตร
ผู้หญิงจำนวนมากได้รับการปฏิบัติอย่างไม่

เป็นธรรมในแง่การจ้างงานท้ังน้ีเน่ืองด้วยความเป็น
หญิงของตนหร ือถ ้าจะระบ ุให ้ช ัดเจนก ็ค ือ
บทบาทในการให้กำเนิดของพวกตนน่ันเอง ความ
คุ้มครองในการทำงานกรณีคลอดบุตรคือองค์
ประกอบที่สำคัญยิ่งของการต่อสู้เพื่อความเสมอ
ภาคระหว่างผู้ทำงานท่ีเป็นชายและหญิง และเป็น
องค์ประกอบสำคัญของการให้ความคุ้มครองขั้น
พ้ืนฐานแก่สตรีและเด็ก ILO คือผู้บุกเบิกในงานน้ี
ในปีแรกของการกอ่ต้ังคอืพ.ศ. 2462 องคก์ารได้
รับรองอนสุญัญาฉบบัท่ี 3 ว่าดว้ยความคุม้ครอง
กรณคีลอดบตุร คณะประศาสนก์ารไดบ้รรจุเร่ือง
ความคุ้มครองกรณีคลอดบุตรไว้ในวาระการ
ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหวา่งประเทศเมือ่
พ.ศ. 2542 และแสดงความม่ันใจในขณะน้ันว่าถึง
เวลาแล้วที่จะต้องมีมาตรฐานใหม่ในระดับนานา
ชาตเิก่ียวกบัเร่ืองน้ี เม่ือประมวลเหตกุารณต่์างๆ
ทีเ่กิดข้ึนในช่วง 50 ปีทีแ่ล้วมาทีป่ระชุมใหญ่ฯได้
รับรองมาตรฐานใหม่ที่ทันสมัยอันว่าด้วยความ
คุม้ครองกรณคีลอดบตุรในอนสุญัญาฉบบัที ่ 183
เม่ือพ.ศ. 2543

ความรุนแรงในการทำงาน
ILO ได้ศกึษาความรนุแรงในการทำงานโดย

ถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกและศึกษาการใช้ข้อมูล
ส่วนตัวที่เกี่ยวกับงานของผู้ทำงาน หลักปฏิบัติ
เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ทำงานของ
ILO ตลอดจนอนุสัญญาว่าด้วยผู้ทำงานกับความ
รับผิดชอบต่อครอบครวัพ.ศ. 2524 (ฉบับท่ี 156)
และข้อแนะพ.ศ. 2524 (ข้อที ่165) วางแนวทาง
สำคัญสำหรับกรณีเหล่านี้ สภาพการทำงานที่
เหมาะสมซ่ึงคุ้มครองศักด์ิศรีและความเสมอภาค
ของผู้ทำงานคือปัจจัยสำคัญท่ีจะทำให้บรรลุความ
เจริญอย่างย่ังยืน มาตรฐานการดำรงชีวิตท่ีดี และ
ความปรองดองในสงัคม
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โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การทำงานและสิง่แวดลอ้ม

โครงการ SafeWork มุ่งทำใหป้ระชาชนทัว่
โลกตระหนักถึงขอบเขตและผลของอุบัติเหตุ
การบาดเจ็บ และโรคที่เกี่ยวกับงาน โครงการนี้
สนับสนุนการให้ความคุ้มครองข้ันพ้ืนฐานแก่ผู้ทำ
งานทุกคนตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
และเพิ่มความสามารถของประเทศสมาชิกและ
ภาคอุตสาหกรรมในการคิดและปฏิบัตินโยบาย
และโครงการเพ่ือการคุ้มครองและป้องกันโดยให้
ความสำคัญกับผู้ทำงานอันตรายเป็นหลัก
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ความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดกับงาน
ILO ได้ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการจัด

เวลาทำงาน การจัดระบบงาน การจ้างงาน รูปแบบ
การทำงาน(รวมท้ังผลท่ีเกิดจากกระบวนการโลกา
ภิวัตน์) การทำให้งานอยู่นอกระบบ และความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และศึกษาว่าความ
เปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะสามารถช่วยปรับปรุงสภาพ
การทำงานหรือจะคุกคามความยุติธรรมและศักด์ิศรี
ในการทำงาน ความมั่นคงของงานและรายได้
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตลอดจนความปลอดภัย
และอาชวีอนามยัไดห้รือไม่

การปรับปรงุงานในกจิการขนาดเลก็
หลายประเทศที่มีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมนั้น ให้กิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็กมี
บทบาทสำคัญในการพัฒนา กิจการเหล่านี ้มี
ศักยภาพมากในแง่การสร้างงาน การพัฒนาแรง
งานมีฝ ีม ือเพื ่อตอบสนองการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมในอนาคตและการสง่เสริมอุตสาหกร
รมในชนบท ลักษณะหน่ึงของกิจการเหล่าน้ีท่ีมักถูก
ละเลยคืองานของกิจการเหล่าน้ีเป็นงานท่ียากท่ีสุด
มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงท่ีสุดและมีสภาพของงาน
ท่ีน่าทำน้อยท่ีสุด ILO พบว่ามีวิธีท่ีสามารถปรับปรุง
ความสามารถในการผลิตและสภาพการทำงานให้ดี
ข้ึนได้ไม่ยากแต่ได้ผลและประหยัด ได้มีการจัดทำ
คู่มือสำหรับผู้ประกอบการและวิทยากรโดยใช้หลัก
การอบรมทีเ่รียกวา่ “Higher Productivity and a
Better Place to Work” หรือ “ความสามารถในการ
ผลิตที่มากขึ้นและสถานที่ทำงานที่ดีขึน้” (ซึ่งมัก
เรียกว่า WISE โดยย่อมาจาก Work Improve
ments in Small Enterprises หรือการปรับปรุงงาน
ในกิจการขนาดเลก็)

ขอข้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี่
Conditions of Work Branch
(แผนกสภาพของงาน)
โทรศัพท์ +4122/799-6754
โทรสาร +4122/799-8451
อีเมล์ condit@ilo.org

การตรวจแรงงาน
ในแง่การตรวจแรงงาน ILO ช่วยวางระบบการ

ตรวจแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับ
ประเทศสมาชิกเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้ม
ครองแรงงาน ILO ยังชักชวนให้นายจ้างและลูกจ้าง
ร่วมกิจกรรมการตรวจแรงงานและส่งเสริมการ
ประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ตรวจแรงงานกับองค์กรท่ี
มีความชำนาญเร่ืองการป้องกันอุบัติเหตุ และโรคอัน
เกิดจากงาน จุดมุ่งหมายคือการต่อต้านการจ้างงาน
ที ่ผ ิดกฎหมายและป้องกันไม่ให้มีการละเมิด
กฎหมายแรงงานในแงอุ่ตสาหกรรมสมัพันธ์ สภาพ
โดยทั่วไปของงาน การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เป็น
ต้น

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
InFocus Programme on Safety and Health at
Work and the Environment (Safework)
(โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การทำงานและสิง่แวดล้อม)
โทรศัพท์ +4122/799-6715
โทรสาร +4122/799-6878
อีเมล์ safework@ilo.org

ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ
ประชาชนประมาณ 90 ล้านคนทำงานและ

อาศัยอยู่นอกประเทศท่ีตนถือสัญชาติ ประชาชน
เหล่านี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบาง
ภูมิภาคเพราะรายได้และโอกาสหางานทำเสีย
สมดุลมากข้ึน วิธีการควบคุมแรงงานข้ามชาติซ่ึง
เคยได้ผลในอดีต เช ่น การทำข้อตกลง
แบบทวิภาคี ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์
การอพยพในปัจจุบันได้มากนัก แรงงานข้ามชาติ
จำนวนมากในปัจจุบันเป็นผลงานของนายหน้าท่ี
ต้องการกำไรและเกิดขึ้นอย่างลับๆ

ในกรณน้ีี ILO ต้องการปกปอ้งสทิธิข้ันพ้ืน
ฐานเกี่ยวกับการจ้างงานและเสรีภาพของแรง
งานขา้มชาต ิองคก์ารฯเปน็ห่วง แรงงานทีเ่ป็น
ผู้หญิงเป็นพิเศษเพราะ มักจะได้งานท่ีใช้ ทักษะ
น้อยในภาคธุรกิจที่ไม่อยู่ภายใต้มาตรฐานแรง
งานของประเทศอยา่งแท้จริงและอาจถกูเอารดั
เอาเปร ียบได้ง ่าย ILO ดำเนินก ิจกรรม
หลายอยา่ง เช่น สง่เสริมอนสุญัญาตา่งๆ เกีย่ว
กับแรงงานขา้มชาต ิให้คำแนะนำดา้นนโยบาย
แก่ประเทศต้นทางและประเทศที่แรงงานข้าม
ชาติทำงานอยู่ ประเมินผลของกระบวนการ
โลกาภิวัตน์ท่ีทำให้เกิดการอพยพข้ามชาติแบบ
ใหม่ ให้ความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อช่วยลด
ความจำเป็นที่จะต้องอพยพออกนอกประเทศ
และโยกเงินออมของแรงงานข้ามชาติมาใช้ใน
การลงทุนและการจ้างงาน เมื่อเดือนเมษายน
พ.ศ. 2540 การประชุมไตรภาคีของผู้เช่ียวชาญ
ว่าด้วยกิจกรรมในอนาคตของ ILO ท่ีเก่ียวกับแรง
งานข้ามชาติได้วางแนวทางให้ประเทศต่างๆ
ออกกฎหมายอย่างเหมาะสมเพ่ือคุ้มครองลูกจ้าง
ที่เป็นแรงงานข้ามชาติและถูกจัดหาโดยนาย
หน้าเอกชน

ขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี
International Migration Branch
(แผนกแรงงานข้ามชาติ)
โทรศัพท์ +4122/799-6667
โทรสาร +4122/799-8836
อีเมล์ migrant@ilo.org
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“เอดส์และเอชไอวีมีผลกระทบต่อประชาชนทุกระดับใน
สังคม” ฮวน โซมาเวีย ผู้อำนวยการใหญ่ ILO กล่าว “แต่ส่งผล
กระทบอย่างหนักหน่วงแก่ลูกจ้างและครอบครัวของพวกเขา ตลอด
จนกิจการ นายจ้าง และเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ”
นายโซมาเวียมอบ หลักปฏิบัติเรื่องเอชไอวี/เอดส์และโลกของงาน
ให้นายโคฟี อนันัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

ต่อต้านการใช้วัตถุออกฤทธิ์ในทางที่ผิด
ในปัจจุบันมีคนติดยามากกว่า 50 ล้านคนท่ัว

โลกและผู้ใหญ่ประมาณร้อยละ 12-15 ด่ืมสุราใน
ระดับท่ีเป็นอันตรายกับตนเองและผู้อ่ืน ในท่ีทำ
งาน การใช้ยาและสุราในทางที่ผิดทำให้เกิด
อุบตัิเหตุ การหยุดงาน การลักขโมย การด้อย
ประสิทธิภาพในการผลติ และการตกงาน หลัก
ปฏิบัติเรื่องการจัดการเรื่องสุราและยาเสพ
ติดในที่ทำงาน (2538) เป็นหลักสำคัญของ
โครงการการใช้วัตถุออกฤทธิ์ในทางที่ผิด และ
แนวคิดสำคัญหลายประการของหลักปฏิบัติน้ีได้
รับการบรรจุไว้ในปฏิญญาว่าด้วยวิธีลดความต้อง
การยาเสพติดซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็น
เอกฉันท์ในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 20 ของ
สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือน
มิถุนายนพ.ศ. 2541 การท่ี ILO เน้นการป้องกัน
เป็นอันดับแรกเม่ือไม่ก่ีปีท่ีแล้วมาทำใหส้มาชิก
ของ ILO ร่วมส่งเสริมกิจกรรมในกิจการต่างๆ
มากข้ึน และการรณรงค์ของ ILO ยังเกิดข้ึนพร้อม
กับความเข้าใจท่ีแพร่หลายข้ึนท่ีว่า โครงการใน
ท่ีทำงานมิได้มีประโยชน์กับผู้ทำงานและกิจการ
ต่างๆ เท่าน้ันแต่ยังสามารถแก้ปัญหายาเสพติด
และสุราในระดบัชุมชนและระดบัประเทศไดอี้ก
ด้วย

ขอขอ้มูลเพิ่มเตมิได้ที่
InFocus Programme on Safety and Health
at Work and the Environment (Safework)
(โครงการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั-
ในการทำงานและสิง่แวดลอ้ม)
โทรศัพท์ +4122/799-6715
โทรสาร +4122/799-6878
อีเมล์ safework@ilo.org

โครงการของ ILO เก่ียวกบัเอชไอว/ีเอดส์และ
โลกของงาน

ผู้ทำงานท่ีมีอายุระหว่าง 15-49 ปีอย่างน้อย 23
ล้านคน ติดเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์คุกคามสิทธิขั้น
พื ้นฐานในการทำงานและบ่อนทำลายความ
พยายามทีจ่ะให้หญิงและชายมงีานทีมี่คุณค่าและ
ประสบผลสำเร็จ โรคน้ีลดจำนวนแรงงานและทอน
ความม่ันคงของกิจการ โรคระบาดน้ียังทำร้ายกลุ่ม
คนทีอ่่อนแอทีส่ดุในสงัคม เช่น เด็กและสตร ีทำให้
ปัญหาความคุ ้มครองทางสังคมที ่ไม่เพียงพอ
ความอยุติธรรมทางเพศ และการใช้แรงงานเด็กท่ีมี
อยู่แล้วน้ันเลวรา้ยลง

การดำเนินงานของ ILO ในเร่ืองเอชไอว/ีเอดส์
โครงการของ ILO เกีย่วกบัเอชไอวี/เอดสแ์ละ

โลกของงาน (ILO Programme on HIV/AIDS and
the World of Work – ILO/AIDS) เกิดข้ึนเม่ือเดือน
พฤศจิกายนพ.ศ. 2543 โครงการน้ีเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและโครงสร้างของ ILO ให้ดียิ่งขึ้นและ
ดำเนินงานร่วมกับสมาชิกไตรภาคีขององค์การฯ
เพื่อส่งเสริมการป้องกันในที่ทำงาน ต่อต้านการ
เลือกปฏิบัตแิละบรรเทาผลกระทบทางสังคมและ
เศรษฐกิจอันเกิดจากโรคน้ี โครงการน้ีเน้นการให้คำ
แนะนำ การกระตุ้นจิตสำนึก การให้คำแนะนำ เก่ียว
กบันโยบาย การวางมาตรฐาน และการเพิม่ความ
สามารถของหุ้นส่วนทางสังคมด้วยการให้ความร่วม
มือทางวชิาการ

ILO ได้รับรองหลักปฏิบัติเรื่องเอชไอวี/เอดส์
และโลกของงานแล้ว เป็นการวางแนวทางปฏิบัติใน
ที่ทำงาน แนะแนวการพัฒนา นโยบายในระดับ
กจิการ ระดบัชุมชนและระดบัประเทศ และให้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเรื่องเอชไอวี/

เอดสใ์นทีท่ำงาน หลักปฏบัิติน้ีไดรั้บการเหน็ชอบ
อย่างเป็นเอกฉันท์ สามารถประยุกต์ใช้ก ับ
สถานการณต่์างๆ ได้มากมาย และให้หลักสำหรับ
การเจรจาทางสังคมในเรื่องที่อ่อนไหวและเจรจา
ยาก

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้กำลังได้รับการ
บรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงานของทุกส่วนท่ีเก่ียว
ข้องใน ILO ต้ังแต่ ส่วนท่ีรับผิดชอบเร่ืองการประกัน
สังคม ความปลอดภัยและสุขภาพ ไปจนถึงเรื่อง
ความเสมอภาคทางเพศและการใชแ้รงงานเดก็ มี
การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การผลิตคู่มือสำหรับ
การอบรมและอุปกรณ์สื่อสารเพื่อแนะนำการทำ
ตามหลักปฏิบัติดังกล่าว และการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อปรับปรุงกฎหมายการจ้างงานเพื่อแก้ปัญหา
เร่ืองเอชไอวี/เอดส์ในประเทศต่างๆ เป็นจำนวน
มาก มีการดำเนินโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการและโครงการอืน่ๆ เพ่ือประเทศตา่งๆ ใน
แอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกาและยโุรปตะวันออก

ILO เป็นผู้ร่วมสนับสนุนหนึ่งในแปดรายของ
โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Joint United
Nations Programme on HIV/AIDS – UNAIDS)

ขอข้อมูลเพิม่เตมิได้ที่
ILO Programme on HIV/AIDS and the World
of Work
(โครงการของ ILO เก่ียวกับเอชไอวี/เอดส์และ
โลกของงาน)
โทรศัพท์ +4122/799-6486
โทรสาร +4122/799-6349
อีเมล ์iloaids@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/aids
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การส่งเสริมแนวความคดิไตรภาคี
และการเจรจาทางสงัคม
เง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรม สภาพการทำงานท่ีเหมาะสม และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือประโยชน์ของ
ทกุคนจะเปน็จริงไดก้ด็ว้ยความพยายามของทกุฝ่ายและการเหน็พ้องร่วมกนั ของลูกจ้าง นายจา้งและรฐับาลเทา่
นั้น

“การส่งเสริมแนวความคิดแบบไตรภาคีและการเจรจาทางสงัคม” คือวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์หน่ึง ในส่ีประการของ
ILO วัตถปุระสงคน้ี์เนน้และสง่เสรมิการสนบัสนนุขององคก์ารฯเพือ่ให้สมาชกิไตรภาคขีอง ILO ไดมี้บทบาทและ
ทำกจิกรรมตา่งๆ และสามารถรว่มและสง่เสรมิการเจรจาทางสงัคมอยา่งแทจ้ริง

ILO ช่วยให้รัฐบาล องค์กรลูกจ้าง และองค์กรนายจ้างพัฒนาความสัมพันธ์ทางแรงงานท่ีม่ันคง ใช้กฎหมายแรงงาน
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลงไป และปรับปรุงการบรหิารแรงงาน
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การส่งเสริมการเจรจาทางสงัคม
โครงการเก ี ่ยวก ับการเจรจาทางส ังคม

กฎหมายแรงงาน และการบริหารแรงงาน (InFocus
Programme on Social Dialogue, Labour Law
and Labour Administration - IFP/DIALOGUE)
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมประโยชน์ของการเจรจา
ทางสังคมท้ังเพ่ือให้ได้ข้อยุติในตัวและเพ่ือเป็นวิธีท่ี
จะนำไปสู่การดำเนินการท่ีจำเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุ
ประสงค์ทางกลยุทธ์ทุกประการของ ILO โครงการ
น้ีส่งเสริมให้สมาชกิไตรภาคขีอง ILO มีการเจรจา
ทางสงัคมทกุระดบั

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและใช้
กรอบการดำเนนิงานทางกฎหมาย สถาบัน ระบบ
และกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดการเจรจาทาง
สงัคมอย่างยัง่ยืนในประเทศสมาชกิทัง้หลาย

โครงการนี ้เน ้นการกำหนดปัจจัยและวิธ ี
ปฏิบัตที่ดีที่จะปรับปรุงภาพพจน์และประสิทธิผล
ของสมาชิกไตรภาคีทั้งหลายและช่วยให้สมาชิก
เหล่านี้เป็นผู้แทนที่ดีขึ้น โครงการนี้ส่งเสริมการ
เจรจาทางสังคมด้วยการรณรงค์คำแนะนำและ
สาธติการเจรจาทางสงัคมในภาคปฏบัิติ

โครงการนี ้ย ังส่งเสริมการบริหารแรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตอบสนองสภาพ
เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลงไป และให้การ
สนับสนุนที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศและการ
ปรับปรุงสภาพการทำงานอกีดว้ย

ILO ช่วยประเทศต่างๆ คิดและพัฒนากฎหมาย
แรงงานและการบรหิารแรงงาน

โครงการเก ี ่ยวก ับการเจรจาทางส ังคม
กฎหมายแรงงาน และการบริหารแรงงานให้บริการ
ต่างๆ อย่างแขง็ขันเป็นพิเศษเพือ่ท่ีกระทรวงแรง
งานและหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องจะ
สามารถสนับสนุนและร่วมการเจรจาทางสังคมได้ดี
ขึ้น โครงการนี้ให้การสนับสนุนหลายอย่างแก่
กระทรวงแรงงานและหน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือโน้มน้าวนโยบายทางเศรษฐกจิและสังคม

นอกจากนี ้โครงการยังให้ความสำคัญกับ
กระบวนการปฏิรูปกฎหมายแรงงาน โดยถือว่า
กระบวนการนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง
ของ การส่งเสริมแนวความคิดแบบไตรภาคีและการ
เจรจาทางสงัคม

ขอขอ้มูลเพิม่เตมิได้ที่
InFocus Programme on Social Dialogue,
Labour Law and Labour Administration
(โครงการเก่ียวกบัการเจรจาทางสงัคม
กฎหมายแรงงาน และการบรหิารแรงงาน)
โทรศัพท์ +4122/799-7035
โทรสาร +4122/799-8749
อีเมล์ ifpdialogue@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/ifpdial
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ILO ช่วยรัฐบาล
องค์กรนายจ้าง
และองค์กรลูกจ้าง
สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกันแก้
กฎหมายแรงงานเพือ่
ตอบสนองความต้อง
การทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป
และปรับปรุงการบริหาร
แรงงาน
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กิจการที่ประสบความสำเร็จคือหัวใจของทุก
กลยุทธท์ีมุ่่งสรา้งงาน และปรับปรุงมาตรฐานการ
ดำรงชีวิต องค์กรนายจ้างมีบทบาทสำคัญย่ิงในการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่จะทำให้กิจการมีความ
สามารถในการแข่งขัน ยั่งยืนและช่วยให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม องค์กรนายจ้างสามารถ
ให้บริการต่างๆ ที่จะปรับปรุงและแนะแนวการ
ดำเนินงานของกิจการต่างๆ ได้ องค์กรนายจ้างคือ
องค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการเจรจาทาง
สังคมทุกกระบวนการที่สามารถช่วยวางวัตถุ
ประสงค์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลและได้รับการสนับ
สนุนอย่างกว้างขวางจากภาคธรุกิจท่ีองค์กรเป็นผู้
แทน

องค์กรนายจ้างในระดับประเทศและระดับ
สากลยังเป็นช่องทางที่คุ้มค่าที่สุดที่กิจการต่างๆ
จะใช้เพ่ือเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับปัญหาเศรษฐกิจ แรง
งานและสังคมจำนวนมาก ข้อมูลและทักษะในการ
เป็นผู้แทนขององค์กรนายจ้างสามารถช่วยให้
กิจการหน่ึงเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของตน
และโน้มน้าวให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจนั้นได้ ช่วยให้กิจการนั้นสามารถคว้า
โอกาสจากการค้าที่กำลังขยายตัว และช่วยให้
กิจการมีโอกาสประสบความสำเร็จจากการลงทุน
และการแข่งขันในโลกท่ีมีลักษณะไร้พรมแดนมาก
ข้ึนเร่ือยๆ

สำนักงานกิจกรรมนายจ้างของ ILO ทำงาน
รว่มกับองค์กรนายจ้างเพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านี้

สามารถสน ับสน ุนสมาช ิกของตนอย ่างม ี
ประสทิธผิล สำนกังานนีด้ำเนนิโครงการใหค้วาม
ช่วยเหลือองค์กรนายจ้างในประเทศกำลังพัฒนา
ประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาด และประเทศทีเ่กดิขึน้จากสถานการณ์
แห่งความขัดแย้ง โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และ
การเจรจาเชิงลึกซ่ึงจะทำให้เข้าใจความจำเป็นเร่ง
ด่วนของประเทศเหล่าน้ีได้ โครงการน้ีช่วยให้องค์กร
นายจ้างพัฒนาบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
กิจการท้ังหลายและยังอาจช่วยเพ่ิมจำนวนสมาชิก
ขององค์กรได้ด้วยซึ ่งก็จะช่วยส่งเสริมความ
พยายามขององค์กรในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจท่ีจะ สนับสนุนให้กิจการต่างๆ เจริญก้าว
หน้า

ในฐานะทีเ่ป็นสมาชิกหน่ึงในสามฝา่ยของ ILO
องค์กรนายจ้างมีความสัมพันธ์พิเศษกับองค์การฯ
สำนกังานกจิกรรมนายจา้งของ ILO มีหน้าทีส่นบั
สนุนและพัฒนาความสมัพันธ์น้ี สำนักงานฯรกัษา
ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับองค์กรนายจ้างท่ีอยู่ใน
ประเทศสมาชกิ ILO ทกุประเทศและใหก้ารสนบั
สนุนองค์กรนายจา้งในการร่วมงานกับ ILO

ขอข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่
Bureau for Employers’ Activities
(สำนักงานกิจกรรมนายจา้ง)
โทรศัพท์ +4122/799-7748
โทรสาร +4122/799-8948
อีเมล์ actemp@ilo.org
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กจิกรรมของลกูจา้งใน ILO
สหภาพแรงงานที่มีเสรีภาพคือสถาบันที่เป็น

ประชาธิปไตย และมีการเคลื ่อนไหวด้านแรง
งานอย่างอิสระ เป็นสถาบันของผู้ทำงานท่ีต้องการ
รณรงค์เพ่ือสิทธิของตนในฐานะท่ีเป็นผู้ทำงานและ
พลเมือง แม้การเคล่ือนไหวด้านแรงงานจะเป็นส่ิงท่ี
ต้องห้ามในหลายประเทศแต่ขบวนการของสหภาพ
แรงงานในระดับสากลเป็นการเคลื่อนไหวที่กว้าง
ขวางทีสุ่ดและมีบทบาทแหง่การเปน็ตัวแทนทีดี่ท่ี
สุดของโลกเพราะเกดิจากการมสีมาชิกแบบสมัคร
ใจ สหภาพแรงงานเป็นสถาบันสำคัญของภาค
ประชาสงัคมในประเทศประชาธปิไตยสว่นใหญ่

ในขณะที่กระบวนการโลกาภิวัตน์กำลังแพร่
ขยายอย่างรวดเร็ว งานที่มีคุณค่า งานที่มีความ
ปลอดภัย ค่าแรงที ่พอเพียงแก่การดำรงชีวิต
การประกนัสงัคมขัน้พ้ืนฐาน ความเสมอภาคทาง
เพศและการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมจะเกิดข้ึนได้

ก็ต่อเมื่อมีการปกครองที่ดีขึ้นทั่วโลกและมีการใช้
และบังคับใช้มาตรฐานแรงงานระหว่าง ประเทศใน
ระดับสากล

นับต้ังแต่ ILO ได้กอ่ต้ังข้ึนสหภาพแรงงานทัง้
หลายถอืว่า ILO เป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทสำคญัใน
การส่งเสริมความคุ้มครองสำหรับผู้ทำงานด้วยการ
เจรจาทางสงัคมและการวางมาตรฐานตา่งๆ

สำนักงานกิจกรรมลูกจ้างสนับสนุนความ
สัมพันธ์ระหว่าง ILO กับผู้มีส่วนได้เสียสำคัญหน่ึง
ในสามฝ่ายน่ันคือสหภาพแรงงาน สำนักงานน้ีช่วย
ให้สหภาพแรงงานทั้งหลายสามารถได้ประโยชน์
จากศักยภาพของสำนักงานแรงงานระหว่าง
ประเทศอย่างเต็มท่ี สำนักงานกิจกรรมลูกจ้างร่วม
มือกับองค์กรลูกจ้างในระดับประเทศและระดับ
สากลและชว่ยให้องค์กร เหล่าน้ีเป็นกระบอกเสยีง
ท่ีมีประสิทธิผลของผู้ทำงาน และครอบครัวของผู้ทำ
งาน ขณะน้ีสหภาพแรงงานได้รับการสนับสนุนจาก

โครงการต่างๆ ซึ่งมีจุดมุง่หมายดงัน้ี
• คุ้มครองสทิธิข้ันพ้ืนฐานในการทำงาน
• ปรับปรุงความสามารถในการให้การศึกษา

และฝึกอบรม
• จัดตั้งสหภาพแรงงานให้แก่ผู้ทำงานที่ยังไม่

ได้รับความคุม้ครอง
• พัฒนานโยบายทางสังคมและการจ้างงานเพือ่

ความยติุธรรมในสงัคมและความเจรญิท่ีย่ังยืน
และ

• ส่งเสรมิมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ

นอกจากนี้สำนักงานกิจกรรมลูกจ้างซึ่งสังกัด
สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศยังทำหน้าท่ีเป็น
สถาบันที ่ให้บริการช่วยเหลือและส่งเสริมให้
แผนกอืน่ๆ ทำงานรว่มกับสหภาพแรงงานเพือ่ให้
เกดิผลสำเรจ็ต่างๆ ดว้ย

ขอข้อมูลเพิม่เตมิได้ที่
Bureau for Workers’ Activities
(สำนักงานกิจกรรมลกูจ้าง)
โทรศัพท์ +4122/799-7021
โทรสาร +4122/799-6570
อีเมล์ actrav@ilo.org
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ไม่วา่บคุคลหนึง่จะทำงานทีใ่ด จะเปน็ในหอ้ง
เรียนหรือโรงงาน ในสถานที่ก่อสร้างหรือธนาคาร
ในเหมืองหรือในไร่ ทุกคนล้วนทำงานอยู ่ใน
เศรษฐกิจภาคใดภาคหน่ึงซ่ึงมีลักษณะทางวิชาการ
เศรษฐกิจและสังคมเฉพาะที่ไม่เหมือนภาคอื่น
ปัญหาแรงงานหลายอย่างมีลักษณะพิเศษตามภาค
เศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้อง และปัญหาท่ัวไปเช่นปัญหาท่ี
เก่ียวกับโลกาภิวัตน์ การพัฒนา อย่างย่ังยืน เอชไอ
วี/เอดส์และเพศอาจมีลักษณะต่างๆ กันไปใน
เศรษฐกจิภาคต่างๆ

กจิกรรมของ ILO ในภาคเศรษฐกจิต่างๆ มุ่ง
เพิ ่มความสามารถของผู ้ที ่ทำงานอยู ่ในภาค
เศรษฐกิจน้ันๆ เพ่ือแก้ปัญหาแรงงานอย่างยุติธรรม
และได้ผล การประชุมรายภาคเศรษฐกิจแบบ
ไตรภาคีระดับนานาชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำได้
เป็นเวทีสำหรับการเจรจาทางสงัคมว่าด้วยปัญหา
สังคมและปัญหาแรงงานเฉพาะเศรษฐกิจภาคต่างๆ
มาเป็นเวลานานแล้ว การเจรจาน้ีทำให้เกิดกิจกรรม
ตา่งๆ ทีส่ามารถแกป้ญัหาเหลา่นัน้อยา่งไดผ้ลใน
ระดับชาต ินับจากนีก้ารดำเนนิงานจะมเีป้าหมาย
ชัดเจนมากข้ึน เน้นกิจกรรมท่ีตรงกับความต้องการ
ของสมาชิกมากขึ้น และปฏิบัติการร่วมกับหน่วย
งานอืน่ๆ ของ ILO ซึง่อยูท่ีส่ำนกังานใหญแ่ละอยู่
ในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและเร่งให้เกิดหนทาง
ที่จะนำไปสู่งานที่มีคุณค่าในที่ทำงาน นอกจากนี้
การประชุมท้ังหลายจะเน้นผลลัพธ์ท่ีนำไปปฏิบัติได้
มากข้ึน เช่น การวางแนวทางหรอืหลักปฏิบัติต่างๆ

การประชมุรายภาคเศรษฐกจิและแผนปฏิบัติ
การสำหรับภาคเศรษฐกิจต่างๆ เม่ือเกิดข้ึนรวมกัน
แลว้จะทำใหเ้กิดผลสำเรจ็แห่งวาระงานทีมี่คุณค่า
สำหรบัเศรษฐกจิภาคตา่งๆ มากขึน้

ILO เผยแพร่รายงานการประชุมรายภาค
เศรษฐกิจท่ีจัดข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ีและรายงานการ
ดำเนนิงานในภาคเศรษฐกจิต่างๆ ทีเ่ว็บไซต์ของ
องค์การฯ

กิจกรรมเกีย่วกบัการพาณชิยน์าวี
วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมที่เกี ่ยวกับการ
พาณิชย์นาวีของ ILO คือการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางสังคมและเศรษฐกิจของการขนส่งสินค้าทาง
ทะเล การประมง ทา่เรอื และการขนสง่ทางนำ้ใน
แผ่นดินโดยเน้นสภาพการทำงานและความเป็นอยู่
ของลูกจ้างทีอ่ยู่ในธุรกิจเหล่าน้ีเป็นพิเศษ

การประชุมคณะกรรมการพาณิชย์นาวีร่วม
คร้ังท่ี 29 (มกราคม 2544) ได้พิจารณาความเปล่ียน
แปลงต่างๆ ที่เกิดกับอุตสาหกรรมการขนส่งทาง
ทะเล ที่ประชุมได้ประกาศสัญญาฉบับใหม่คือ
สัญญาเจนีวา (Geneva Accord) ซ่ึงทำข้ึนเพ่ือปรับ
ปรุงความปลอดภยัและสภาพการทำงานในธรุกิจ
การพาณิชย์นาวี สัญญาฉบับน้ีเรียกร้องให้รวมวิธี
การต่างๆ อันเก่ียวกับการพาณิชย์นาวีท่ี ILO มีอยู่
เข้าเป็นอนุสัญญา “กรอบการดำเนินงาน” ฉบับใหม่
ฉบับเดียว อนุสัญญาฉบับใหม่ตามข้อเสนอน้ีจะให้
“หลักการทางสงัคม” ของ ILO แก่ภาคการขนสง่
สินค้าทางทะเลเพ่ือส่งเสริมหลักความปลอดภัยใน
การพาณิชย์นาวีและหลักเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization – IMO) คณะประศาสน์
การได้ให้ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศจัดการประชุมเก่ียวกับการพาณิชย์นาวีเม่ือ
พ.ศ. 2548  เพ่ือทำอนสุญัญาดงักลา่วใหเ้สรจ็ ซ่ึง
อนุส ัญญานี ้ได ้ร ับการรองร ับต่อมาในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ท้ังน้ี  การรับรองและปฏิบัติ
ตามมาตรฐานตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้องและมอียู่แล้วโดย
เฉพาะอนุสัญญาการขนส่งทางทะเล(มาตรฐานข้ัน
ต่ำ) พ.ศ. 2519 (ฉบับท่ี 147) และพิธีสารพ.ศ. 2539
ของอนุสญัญาฉบับนี ้ทำใหป้ระเทศสมาชกิพร้อม
รับรองอนสุญัญาฉบบัใหม่นี้

เม่ือเดอืนมิถุนายนพ.ศ. 2546 ILO ไดรั้บรอง
อนุสัญญาว่าด้วยเอกสารแสดงเอกลักษณ์ของชาว
เรือพ.ศ. 2546 (ฉบับท่ี 185) และเม่ือเดือนมีนาคม

5.4

กจิกรรมภาคตา่งๆ: นำ ILO สู่ทีท่ำงาน
และนำทีท่ำงานสู ่ILO

พ.ศ. 2547 คณะประศาสน์การได้รับรองมาตรฐาน
การระบุเอกลัษณ์ด้วยลักษณะปลีกย่อยทาง
สรีรวิทยาของมนุษย์เพ่ือให้ประเทศท้ังหลายปฏิบัติ
ตามอนสุญัญาฉบบัน้ี อนุสญัญาฉบบัท่ี 185 ต้อง
การคุ้มครองสิทธิของชาวเรือ เอื้อการค้าระหว่าง
ประเทศ และให้หลักประกันต่างๆ ที่ประเทศทั้ง
หลายตอ้งการ

ตามท่าเรือต่างๆ นั้นการใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์อัตโนมัติขนถ่ายสนิค้า การปรบัโครงสรา้ง
และการแปรรูปคือปัญหาใหม่และปัญหาสำคัญและ
ไดล้ดจำนวนผูท้ำงานลง ILO ยงัคงใหค้ำแนะนำ
เรื่องผลกระทบทางสังคมของการแปรรูปท่าเรือ
อย่างต่อเนื่องและได้คิดโครงการพัฒนาพนักงาน
ท่าเรอื (Portworker Development Programme –
PDP) ซ่ึงได้มีการดำเนิน งานตามท่าเรือต่างๆ ท้ัง
ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา
ส่งผลให้มีการปรับปรุงทักษะ สภาพการทำงานและ
สถานภาพของพนกังานทา่เรอื ตลอดจนปรบัปรุง
ประสิทธิภาพและความสามารถในการดำเนนิงาน
ของท่าเรอืต่างๆ ดว้ย

เมื่อเดอืนมีนาคมพ.ศ. 2547 คณะประศาสน์
การของ ILO ได้อนุมัติหลักปฏิบัติสองฉบับใหม่
ฉบับหน่ึงว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
ท่าเรือและอีกฉบับหนึ่งว่าด้วยความคุ้มครองใน
ทา่เรอื
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ภาคบริการ
ภาคบริการได้กลายเป็นแหล่งงานใหญ่ใน

หลายประเทศ เมื่อไม่นานมานี้มีการจ้างงาน
เพ่ิมข้ึนมากสำหรับงานท่ีต้องการความรู้ ความ
ท้าทายสำคัญท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกคือการให้บริการ
สาธารณะทีต้่องมีมากข้ึนและดีข้ึน (เช่น การให้
การศึกษา) และการเปล่ียนแปลงของธุรกิจบาง
ภาคจากท่ีอยู่แต่ในภาครัฐบาลเท่าน้ันกลายมา
มีลักษณะ “ผสม” คอืมีองคป์ระกอบทัง้ทีเ่ปน็
ภาครัฐและเอกชนทั ้งนี ้เนื ่องจากเส้นแบ่ง
ระหว่างบริการภาครัฐและเอกชนเริ่มพร่ามัว
บริการด้านสุขภาพ การขนส่ง สาธารณูปโภค
ไปรษณีย์ และโทรคมนาคมคือตัวอย่างที่เห็น
ได้ชัด

บริการภาคเอกชน เช่น บริการพาณิชย์
การเงิน บริการวิชาชีพต่างๆ โรงแรม บริการ
อาหาร การท่องเที่ยว สื่อมวลชน วัฒนธรรม
และการวาดเขยีน ตอ้งเผชญิเงือ่นไขตา่งๆ อัน
เกิดจากตลาดโลกที่มีการแข่งขันอย่างดุเดอืด
ขึ ้น ตลอดจนการยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ
การเปิดเสรีทางธุรกิจ การควบรวมกิจการ
การซ้ือกิจการ และความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี
เช่น การใช้ระบบดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลง
เหล่าน้ีทำให้ย่ิงต้องมีการเจรจาทางสังคมในภาค
ธุรกิจดังกล่าว

การประชุมเก่ียวกับภาคธุรกิจต่างๆ เม่ือไม่
นานมานี้ได้พิจารณาปัญหาที่เกิดกับบริการ
ต่างๆ ดังกล่าวอันได้แก่ ปัญหาการใชค้วามรุน
แรง ผลกระทบตอ่การจา้งงานอนัเกดิจากการ
ควบรวมกจิการและการซือ้กจิการ ผลกระทบ
ของวิกฤตการณ์ในธุรกิจโรงแรมและการท่อง
เที ่ยว และปัญหาที ่เก ิดกับบริการต่างๆ
ของเทศบาล สาธารณูปโภคและบริการฉุกเฉิน
เพือ่สาธารณะ แผนปฏบัิตกิารใหมห่ลายแผน
มุ่งแกปั้ญหาเหลา่นีโ้ดยเฉพาะ

กจิกรรมตา่งๆ ในภาคอตุสาหกรรม
การประชุมไตรภาคีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำได้

พจิารณา ปัญหาของภาคการผลติ และกอ่สร้างใน
ชนบทซ่ึงแบ่ง ประเภทได้สิบประเภท และได้คำนึงถึง
กระบวนการโลกาภิวัตน์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การจ้าง
งาน การฝึกอบรม การเตรียมงาน ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย การประชุมบางคร้ังทำให้เกิดหลัก
ปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทำงานและการตรวจแรง
งานในธุรกิจภาคต่างๆ การประชุมบางคร้ังทำให้เกิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติและระดับภูมิ
ภาค การให้คำปรึกษาทางวิชาการ การออก
จดหมายขา่วและ รายงานการดำเนนิงานในหลาย
ประเด็น เช่น อุตสาหกรรมสัมพันธ์ เวลาทำงาน
การตรวจแรงงาน การจ้างงานกับ ความยากจน
งานบ้านและเพศในภาคเศรษฐกจิต่างๆ แผนปฏิบัติ
การท้ังหลายสำหรับภาคเกษตรกรรม ก่อสร้าง ส่ิงทอ
และเคร่ืองนุ่งห่มจะอำนวยให้เกิดการพัฒนาในธุรกิจ
ภาคตา่งๆ เหลา่นัน้ในระดบัชาติ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Sectoral Activities Department
(แผนกกจิกรรมรายภาค)
โทรศัพท์ +4122/799-7513
โทรสาร +4122/799-7296
อีเมล์ sector@ilo.org
เวบ็ไซต ์www.ilo.org/sector
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กิจกรรมในภมิูภาคต่างๆ
ของ ILO

ILO ทำกิจกรรมในพื้นที ่ต่างๆ ทั้งที ่เป็นกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณประจำและ
กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณพิเศษโดยมีการปรึกษาหารืออย่างเต็มที ่กับสมาชิก
ไตรภาคีใน ระดับภูมิภาค ระดับอนุภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับ
มาตรฐานตลอดจนหลักการและสิทธิข ั ้นพื ้นฐานในการทำงาน  การจ้างงาน
ความคุม้ครอง ทางสงัคมและการเจรจาทางสงัคม

เครอืข่ายของสำนกังานในพืน้ทีต่า่งๆ  และผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนคิทัง้หลายสนบัสนนุให้
ILO สามารถส่งเสริมวาระงานที ่ม ีค ุณค่าในฐานะที ่เป ็นองค์ประกอบสำคัญ
ของนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ
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วิกฤตการณ์ที่กินเวลานานหลายปีทำให้คน
จำนวนมากวา่งงาน หรือไม่กไ็ดค้า่แรงนอ้ย และ
เผชิญความขัดแย้ง ทางสังคม ประชากรเกือบคร่ึง
หน่ึงในทวีปแอฟริกาส่วนท่ีอยู่ใต้ทะเลทรายซาฮารา
มีชีวิตท่ียากจน ในขณะท่ีมีการปฏิรูปเศรษฐกิจและ
ยุติความขัดแย้งในแอฟริกา การฟื้นฟูที ่เป็น
ประโยชน์ก็เริ่มปรากฏให้เห็นขึ้นเรื่อยๆ รายงาน
ของ ILO และ UNDP (งานสำหรบัแอฟริกา หรือ
Jobs for Africa) ท่ีจัดทำข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ียืนยัน
ว่าหลายประเทศในภมิูภาคน้ีสามารถหลุดพ้นจาก
ความยากจน และการฟ้ืนฟูท่ีเพ่ิงเร่ิมข้ึนน้ีควรถือว่า
เป็น “จุดเร่ิมต้นของการพุ่งทะยานข้ึนถ้ามีการออก
นโยบายท่ีถูกต้องและดำเนินงานตามนโยบายนัน้”

อย่างไรกต็ามปัญหาความยากจนในแอฟรกิา
นั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับนโยบายที่
ไม่มีเหตุผล ตลอดจนกลยุทธ์และโครงการที่ไม่
สอดคล้องกัน ทำให้ไม่มีนโยบายเพ่ือการสร้างงาน
และความคุ ้มครองทางส ังคมอย่างพอเพียง
นโยบายในปัจจุบันและในอดีตอาจกระตุ้นให้เกิด
การสร้างงานได้แต่ก็ไม่สามารถทำให้เกิดงานที่มี
ผลสำเร็จพอท่ีจะสร้างรายไดท่ี้พอเพียงให้แก่ผู้ทำ
งานและครอบครัว และไม่อาจสร้างหลักประกันทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนเหล่าน้ันได้ ดังน้ัน
การสร้างงานที่จะนำสู่ผลสำเร็จจะต้องเป็นเป้า
หมายหลักของนโยบายเศรษฐกิจมหัพภาคและ
ยุทธศาสตรแ์ห่งการพฒันาทัง้หมด

ในฐานะที่เป็นโครงการที่สำคัญที่สุดของ ILO
เพ่ือแก้ไขปัญหาการจ้างงาน การจ้างงานท่ีด้อยกว่า

ความสามารถ และความยากจนที่ลุกลามขึ้นใน
แอฟริกา โครงการ Jobs for Africa มุ่งเพ่ิมความ
สามารถของสมาชกิของเราตลอดจนผูด้ำเนินการ
อ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะได้โน้มน้าวนโยบายทางเศรษฐกิจและ
ทำให้ภาครัฐและเอกชนลงทุนเพ่ือส่งเสริมการจ้าง
งานและบรรเทาความยากจนอยา่งมีประสทิธิผล

งานนี้ยังดำเนินต่อไปโดยมีการสนับสนุนการ
ใช้นโยบาย ช่วยเหลือคนยากจนให้มีสภาพแวด
ล้อมท่ีเอ้ือผลสำเรจ็ และประสทิธิภาพของการทำ
งาน ซ่ึงจะทำให้เศรษฐกิจเจริญและมีความสามารถ
ในการแข่งขันมากขึ้น ตลอดจนเอื้อให้แรงงานมี
ความคล่องตัวและสามารถพัฒนาทักษะได้ นอก
จากน้ีความพยายามดังกล่าวยังทำให้หลายประเทศ
ในแอฟริกาให้ความสำคัญกับการจ้างงานท่ีคำนึงถึง
ความถกูต้องในเร่ืองเพศ กลยุทธ์และโครงการแก้
ปัญหาความยากจนเพือ่การสรา้งงานจำนวนมาก
ข้ึนและดีข้ึน การส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการ และ
การพัฒนาและปกป้องทรัพยากรมนุษย์(จากเอชไอ
วี/เอดส)์

ขอขอ้มูลเพิ่มเติมได้ที่
ILO Regional Office for Africa in Abidjan
(สำนักงานแรงงานระหวา่งประเทศประจำภมิู
ภาคแอฟริกาท่ีอาบิดจัน)
โทรศัพท์ +225/2031-8900
โทรสาร +225/2021-2880
อีเมล์ abidjan@ilo.org
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การดำเนนิงานของ ILO
ต่อวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย:
การส่งเสริมให้สมาชิกสามารถสร้างงานท่ีมีคุณค่า

ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ทาง
การเงินต่อประเทศในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ยังคงมีอยู่ในหลายพ้ืนท่ี ประเทศในเอเชยี
ใต้ซึ่งมีเศรษฐกิจแบบเปิดน้อยกว่าอาจได้รับผล
กระทบจากวิกฤตการณ์น้ีน้อยกว่าประเทศอ่ืนแต่ก็
ยังคงต้องเผชิญความท้าทายท่ีน่าวิตกในแง่การแก้
ปัญหาความยากจนและการว่างงาน ประเทศที่
กำลังมีความเปลี่ยนแปลงยังคงเผชิญปัญหาการ
ปฏิรูปตลาดแรงงานที่หนักหน่วงและต้องเร่งช่วย
เหลือลูกจ้างท่ีเป็นผู้พลัดถ่ิน ในขณะเดียวกันลูกจ้าง
และนายจ้างมีแนวโน้มที่จะยอมรับสภาพการทำ
งานทีอั่นตรายขึน้และเลวลงทัง้น้ีเพ่ือความอยูร่อด
ผู้ท่ีเป็นเหย่ือของอุบัติเหตุอันเกิดจากงานและครอบ
ครัวของพวกเขาอาจกลายเป็นคนยากจนได้
ประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิค

เผชิญปัญหาเพราะแข่งกับการผลิตจำนวนมากซ่ึง
ประหยัดต้นทุนไม่ไหว ดังน้ันจึงจำเป็นต้องพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์และทำกจิกรรมทางเศรษฐกจิให้
หลากหลายขึน้

แม้ว่ากำลังมีสัญญาณท่ีแสดงให้เห็นว่าค่าเงิน
และตลาดการเงนิมีเสถียรภาพแต่เราไม่อาจพอใจ
กับส่ิงน้ีได้ วิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ทำให้ตระหนักว่า
ข้อบกพร่องในระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดก่อน
วิกฤตการณน้ั์นจะต้องได้รับการแกไ้ข

ILO พยายามแก้ไขปัญหาที ่ เก ิดจาก
วิกฤตการณ์น้ันตลอดจนปัญหาอ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย
ซึ่งมีคนยากจนเกือบสองในสามของโลกอาศัยอยู่
ความพยายามแก้ไขปัญหาโดย ILO น้ันคือผลลัพธ์
จากการประชุมประจำภูมิภาคเอเชียคร้ังท่ี 13 เม่ือ
พ.ศ. 2544 ตามผลการประชุมซ่ึงได้ข้อสรุปเป็นแนว
ทางปฏิบัตินั้น ILO ทำงานร่วมกับสมาชิกเพื่อ
ปฏิบัติตามวาระงานท่ีมีคุณค่าในระดับประเทศ โดย
ทำให้งานท่ีมีคุณค่าเป็นองค์ประกอบสำคัญประการ
หนึ่งของโครงการและภารกิจเร่งด่วนในประเทศ
ต่างๆ เพ่ือบรรเทาความยากจน ILO เน้นการสนับ
สนุนนโยบายทางเศรษฐกิจที่สร้างงานที่ดี ขยาย
การประกนัสังคมให้ครอบคลมุถึงลูกจ้างส่วนใหญ่
ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและเศรษฐกิจที่ยังไม่
เป็นระบบซึ่งยังไม่ได้รับความคุ้มครองในปัจจุบัน
และส่งเสริมแนวความคิดไตรภาคีและการเจรจา
ทางสังคม นอกจากน้ีองค์การฯยังมุ่งเพ่ิมกิจกรรมใน
พื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่อ่อนแอโดย
เฉพาะ สนับสนุนโครงการงานโยธาท่ีใช้แรงงานคน
เป็นหลัก และส่งเสริมสภาพการทำงานทีเ่หมาะสม

ขณะนี ้ได้เกิดทัศนคติทั ่วไปเกี ่ยวกับการ
ปฏิรูปข้ึน ซ่ึงเป็นทัศนคติท่ียอมรับความสำคัญของ
ระบอบประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นหลักประกัน
แห่งสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน (รวมถึงหลักการและ

สิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทำงาน) และคุณค่าแห่งการ
เจรจาทางสังคม ในข้ันน้ีควรถือว่าการส่งเสริมระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง
ควรมีมาตรการต่างๆ มาตรการหน่ึงคือการดำเนิน
โครงการให้ความคุ้มครองทางสงัคมแก่คนว่างงาน
เช่น การประกันการว่างงานตามควร มาตรการอ่ืนๆ
คือการขยายโครงการให้ความช่วยเหลือทางสังคม
เพ่ือช่วยคนท่ียากจนมาก เน้นให้ความช่วยเหลือข้ัน
พ้ืนฐาน เช่น ให้บริการดแูลสขุภาพ พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐาน วางกรอบกฎหมายเพื่อการประกัน
สังคมในประเทศที่ยังไม่มีการประกันสังคม และ
ดำเนนิข้ันตอนตา่งๆ เพ่ือปรับปรุงความปลอดภยั
สุขภาพและสภาพการทำงานอย่างได้ผลเพื ่อ
ป้องกันอุบัติเหตุและโรคอนัเกดิจากงาน

นอกจากการร่วมงานกับองค์กรอื่นๆ ภายใน
ระบบขององค์การสหประชาชาติตามปกติแล้ว ILO
ยังมีความร่วมมืออย่างจริงจังกับผู้บริจาคแบบ
ทวิภาคีตลอดจนธนาคารโลกและธนาคารเพือ่การ
พัฒนาเอเชียอีกด้วย ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย
เน้นความร่วมมือพิเศษกับ ILO โดยเม่ือไม่นานม
น้ีได้ร่วมดำเนนิโครงการทางวชิาการ วางกลยทุธ์
และร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ(เมื่อเดือน
พฤษภาคมพ.ศ. 2545)

ขอข้อมูลเพิม่เติมไดท้ี่
ILO Regional Office for Asia and the Pacific
in Bangkok
(สำนักงานแรงงานระหวา่งประเทศประจำภมิู
ภาคเอเชียและแปซิฟิค ท่ีกรุงเทพฯ)
โทรศัพท์ +662/288-1234
โทรสาร +662/288-3062
อีเมล์ bangkok@ilo.org
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ทวีปอเมรกิา: การตอ่สูเ้พ่ือการจา้งงานทีม่คีณุภาพ
การกระจายรายไดท้ีดี่ข้ึน และความคุม้ครองทางสงัคม

เม่ือพ.ศ. 2546 ILO ระบุในรายงานประจำภมิู
ภาค (Panorama Laboral) ว่าการว่างงานใน
ละตินอเมริกามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ILO
ประเมินว่าอัตราการว่างงานในทวีปน้ีจะลดลงเหลือ
ร้อยละ 10.5 จากร้อยละ 10.9 เม่ือพ.ศ. 2545 แนว
โน้มน้ีเกิดจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
แม้จะไม่รวดเรว็แต่กม่ั็นคง

ความพยายามรวมกลุ่มในระดับอนุภูมิภาคมี
ความคืบหน้า และมุ่งไปสู่การตั้งกลุ่ม NAFTA
MERCOSUR และ CARICOM และยังมีความริเร่ิม
ที่จะก่อตั้งกลุ่มอื่นๆ อีก เนื่องจาก เศรษฐกิจมี
ลักษณะเปิดมากข้ึนเร่ือยๆ ดังกล่าว โครงการต่างๆ
ของ ILO จึงต้องมีบทบาทสำคัญมากข้ึนเพ่ือประกัน
ว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะเกิดควบคู่ไปกับ
ความเจรญิทางสงัคม

ILO ร่วมมือกับประเทศสมาชิกที่มีโครงการ
แก้ไขปัญหาการว่างงานและปรับปรุงคุณภาพของ
การจ้างงาน มีการกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกพัฒนา
ระบบและกฎหมายต่างๆ ท่ีจะให้ความคุ้มครองแก่
ลูกจ้างท่ีอยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ นอกจากน้ี
ยังต้องให้องค์กรนายจา้งและองคก์รลูกจ้างมีส่วน
ร่วมในการปฏรูิปเศรษฐกิจและการวางนโยบายที่

เก่ียวข้องกับการรวมกลุ่มในระดับอนุภูมิภาค และ
กระบวนการโลกาภวัิตน์

ในปัจจุบันภูมิภาคนี้ได้ก้าวสู่การปฏิรูปแรง
งานในยคุทีส่องแล้ว ซึ่งเป็นยุคทีม่คีวามพยายาม
เพ่ือหลีกเล่ียงผลลัพธ์ อันไม่พึงปรารถนาและแก้ไข
จุดอ่อนในประเทศที่ร่วมโครงการ กับ ILO เป็น
ประเทศแรกๆ และเพ่ือเพ่ิมผลสำเรจ็ของประเทศ
เหล่าน้ี

ILO ดำเนินงานเพือ่ประกันว่าการปฏรูิปตา่งๆ
ดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงทางนโยบายร่วมอยู่ด้วย
ทั ้งนี ้เพื ่อส่งเสริมสิทธิขั ้นพื ้นฐานของแรงงาน
การจ้างงานและความคุ้มครองทางสังคมสำหรับ
ทกุคน ตลอดจนการเจรจาทางสงัคม

ขอขอ้มูลเพิม่เติมได้ที่
ILO Regional Office for Latin America and
the Caribbean in Lima
(สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำ
ภูมิภาคละตนิอเมรกิาและคารเิบียน ท่ีลิมา)
โทรศัพท์ +511/215-0300
โทรสาร +511/421-5292
อีเมล์ oit@oit.org.pe
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รัฐอาหรบั: การปรบัปรุงนโยบายการจา้งงาน
การเจรจาทางสงัคม และความคุม้ครองทางสงัคม

รัฐอาหรับที่มีรายได้น้อยประสบปัญหาการ
ว่างงาน การจ้างงานด้อยกว่าความสามารถ ความ
ยากจนและความคุม้ครองทางสังคมท่ีมีไม่เพียงพอ
ปัญหาเหล่านี้ยิ่งรุนแรงขึ้นเนื่องจากประชากรมี
จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเศรษฐกิจถดถอย
ประเทศท่ีมีรายได้มากกว่าสามารถรักษามาตรฐาน
ความเป็นอยู่ที่ดีได้ด้วยปัจจัยหลักซึ่งก็คือรายได้
จากการขายน้ำมันและทรัพยากรธรรมชาติ
ชนิดอ่ืนๆ ให้ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมัน
ท่ีค่อยๆ ลดลงและเงินสะสมท่ีค่อยๆ ร่อยหรอลงได้
นำความกดดันแบบใหม่มาสู่เศรษฐกิจของประเทศ
ในคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf
Cooperation Council) ซึง่มีปัญหาการวา่งงานใน
ประเทศมากขึน้โดยเฉพาะในหมูค่นรุ่นหนุ่มสาว

ILO เพ่ิมความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐอาหรับ
ทัง้หลายมากขึน้กวา่เดมิมากตัง้แต่เปิดสำนกังาน
แรงงานระหว่างประเทศประจำกลุ่มประเทศอาหรับ
ท่ีเบรุต(เลบานอน)อีกคร้ัง เม่ือเดือนพฤษภาคมพ.ศ.
2538 หลังจากปิดนานกวา่ 12 ปี ทกุประเทศใน
ภูมิภาคน้ีต้องการการสง่เสริมนโยบายการจา้งงาน
แนวความคิดแบบไตรภาคี และการเจรจาทาง
สังคมอย่างเร่งด่วน และต้องปรับปรุงการบริหารแรง
งานเพ่ือจะได้สามารถสร้างงาน ออกกฎหมายแรง
งาน และคุ้มครองลูกจ้างซ่ึงรวมถึงลูกจ้างท่ีเป็นแรง
งานขา้มชาตไิดอ้ย่างมปีระสิทธิผล

มีความพยายามให้ความช่วยเหลือด้านวิชา
การแก่เขตปกครองตนเองปาเลสไตนแ์ละหุ้นส่วน
ทางสังคมของเขตปกครองนี้เป็นพิเศษเพื่อก่อตั้ง
สถาบนัด้านตลาดแรงงานซึง่เป็นท่ีต้องการมาก

ขอข้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี่
ILO Regional Office for Arab States in Beirut
(สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำกลุ่ม
ประเทศอาหรับ ท่ีเบรุต)
โทรศัพท์ +9611/752-400
โทรสาร +9611/752-405
อีเมล์ beirut@ilo.org

6.4

47



48

ยุโรปและเอเชียกลาง: สมดุลท่ีดีข้ึนระหว่างการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมในประเทศท่ีกำลังเกิดการเปล่ียนแปลง

ประเทศในทวีปยุโรปทุกประเทศเผชิญความ
ท้าทายใหม่หลายประการเนื่องด้วยกระบวนการ
โลกาภิวัตน์ ประเทศเหล่านี้ต้องพยายามพัฒนา
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความร่วมมือใน
สังคม สำหรับประเทศท่ีอยู่ทางตอนกลางและตะวัน
ออกของทวีปยุโรปน้ันการสร้างเศรษฐกิจท่ีมีระบบ
การตลาดเพ่ือสังคมและการพัฒนาเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจมหัพภาครวมถึงการแปรรูปทรัพย์สินของ
รัฐให้เป็นของเอกชนยงัคงเป็นภารกจิสำคญั

ประเทศทางตอนกลางของทวีปยุโรปส่วน
ใหญ่พยายามเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปซ่ึง
ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความยุติธรรมใน
สงัคมและการพฒันาสงัคม ภารกจิสำคญัประการ
หน่ึงของ ILO คือการชว่ยให้ประเทศเหล่านี้ออก
กฎหมายและบังคับใช้กฎหมายตามหลักการของ
ILO ซ่ึงจะทำให้มาตรฐานต่างๆ ของประเทศเหล่า
น้ีเป็นไปตามนโยบายสำคัญทางสังคมของประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรปและสภายุโรปในยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต้ ILO กำลังส่งเสริมความร่วมมือ

ในสังคมในประเทศท่ีร่วมแผนฟ้ืนฟูประเทศในยุโรป
ตะวันออกเฉยีงใตห้รือ Stability Pact

สำหร ับประเทศที ่ เคยเป ็นส ่วนหนึ ่งของ
สหภาพโซเวียตนั้น ความสำเร็จในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยจะเป็นปัจจัยสำคัญของการ
เปลี ่ยนแปลงทางการเม ือง เศรษฐกิจ และ
สังคมอย่างสอดคล้องประสานกันในอนุภูมิภาคน้ี ใน
ยุโรปตะวันตก ILO เน้นการประชาสัมพันธ์และสนับ
สนุนงานขององค์การฯ ตลอดจนการเจรจาเรื่อง
นโยบายและการให้ความร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาแรง
งานในยโุรปอยา่งตอ่เน่ือง

ขอขอ้มูลเพิ่มเตมิได้ที่
ILO Regional Office for Europe (สำนักงาน
แรงงานระหวา่งประเทศประจำภมิูภาคยโุรป)
โทรศัพท์ +4122/799-6666
โทรสาร +4122/799-6061
อีเมล์ europe@ilo.org

กิจกรรมสำคัญของ ILO สำหรับประเทศท่ีกำ
ลังเกิด การเปล่ียนแปลงในยโุรปและเอเชยี
กลาง
• การปรับโครงสร้างของตลาดแรงงานท้อง

ถ่ินและการพฒันากิจการขนาดเลก็
• การปฏิรูปกฎหมายแรงงานให้เป็นไปตาม

มาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ
• การปฏรูิปและพัฒนาระบบประกนัสงัคม
• การแตง่ต้ังและสง่เสรมิผู้บริหารแรงงาน
• การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของ

องคก์รนายจา้งและองคก์รลกูจา้งทีมี่อิสระ
• การพัฒนาแนวความคดิไตรภาคี
• การคุ ้มครองความปลอดภัยและอาชีว

อนามยัของลกูจ้าง
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ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
ทางการอบรม วิจยั
และส่ิงตีพิมพ์
ILO คือศูนย์กลางสำคัญของโลกที่ให้ข้อมูล บทวิเคราะห์ และคำแนะนำเกี่ยวกับ
โลกของการทำงาน ทุกกิจกรรมของ ILO ดำเนินงานโดยมีการศึกษาวิจัยเป็นพื้นฐาน
และสนับสนุนเสมอ และ ILO ได้รับการยอมรับ ในระดับสากลว่าเป็นแหล่งข้อมูลทาง
สถิติที่เชื่อถือได้
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ส่ิงตีพิมพ์ของ ILO
สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศตีพิมพ์ผล

งานวิจัย เก่ียวกับงานและการจา้งงานทีมี่ลักษณะ
เปล่ียนไป ดงัน้ันจึงเป็นข้อมูลสำคญัสำหรบัผู้วาง
นโยบายและฝ่ายอื่นๆ นอกจากนี้สำนักงานฯยัง
ผลิตสื่อเพื่อให้คำแนะนำทางวิชาการ หลักปฏิบัติ
และคู่มือการฝกึอบรมตา่งๆ ด้วย ส่ือเหล่าน้ีครอบ
คลุมหลายหัวข้อ เช่น การพัฒนากิจการ การประกัน
สังคม ปัญหาเกี ่ยวกับเพศ แรงงานข้ามชาติ
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน แรงงานเด็ก
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน
และสิทธิของลูกจ้าง การจ้างงานในสภาพเศรษฐกิจ
แบบโลกาภิวัตน์และในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารคือ
ประเด็นสำคัญ ปัญหาของลูกจ้างและนายจ้างท่ีอยู่
ในประเทศกำลงัพัฒนา ประเทศทีก่ำลงัเกดิความ
เปล่ียนแปลง และประเทศอตุสาหกรรมไดรั้บการ
อภิปรายเพ่ือหาทางแก้ไข และเป็นส่วนหน่ึงในเป้า
หมายของ ILO ที่จะให้ทุกคนม ี“งานที่มีคณุคา่”

World Employment Report หรือรายงาน
การจ้างงานในโลกซึ่งเป็นรายงานที่มีชื่อเสียงของ
ILO ให้ข้อมูลและบทวิเคราะห์ที ่ทันสมัยที ่สุด
เกี ่ยวกับแนวโน้มสำคัญของโลกแห่งงาน ILO
Encyclopaedia of Occupational Health and
Safety หรือสารานุกรม ILO เรื่องอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทำงานฉบับพิมพ์คร้ังท่ีส่ี
ซ่ึงหน่ึงชุดประกอบดว้ยส่ีเล่ม(และมีในรูปแบบซีดี
รอมด้วย)นั้นบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ทันสมัย ที่สุด
เก่ียวกับเร่ืองน้ีและมีเน้ือหาครบถ้วนครอบคลุมทุก
ประเด็น

นอกจากนี้ ILO ยังเผยแพร่สถิติ กฎหมาย
และบรรณานุกรมทั ้งในรูปแบบของสิ ่งตีพิมพ์
และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ที ่โต้ตอบกับผู้ค้นคว้าได้
Yearbook of Labour Statistics หรือหนังสอืสถติิ
เกี่ยวกับแรงงานประจำปีมีข้อมูลจากทั่วโลกและ
เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญแหล่งหนึ่งที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวกับเรื่องการจ้างงาน(ดู 7.2
เพ่ืออ่านรายละเอยีด เพ่ิมเตมิเกีย่วกบั “สถติิแรง

งาน”) Key Indicators of the Labour Market
(KILM) หรือดรรชนสีำคญัของตลาดแรงงานมบีท
วิเคราะห์จากหนังสือประจำปีเล่มดังกล่าวและให้
แหล่งข้อมูลอ้างอิงระดับสากล ดรรชนีน้ีได้เผยแพร่
ไว้ในอินเตอร์เน็ต ตีพิมพ์เป็นหนังสือ และบันทึกไว้
ในซีดี-รอม

The International Labour Review (ประมวล
เร่ืองแรงงานระหวา่งประเทศ) เป็นวารสารสำคญั
ของ ILO และตีพิมพ์รายไตรมาสเป็นภาษาอังกฤษ
ฝร่ังเศส และสเปน วารสารน้ีมีบทวิเคราะห์นโยบาย
เก่ียวกับการจ้างงานและปัญหาแรงงานท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบันเป็นองค์ประกอบสำคัญ นอกจากน้ี ILO ยัง
ตีพิมพ์วารสารรายไตรมาสชือ่ Labour Education
(การศกึษา เร่ืองแรงงาน) เป็นภาษาองักฤษ ฝร่ัง
เศส และสเปน และตีพิมพ์นิตยสาร World of Work
(โลกของงาน) เป็น 14 ภาษาเพื่อให้สมาชิกของ
ILO และผูส้นใจทีอ่ยู่ในพืน้ทีต่า่งๆ อ่าน

หาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท้ีเ่ว็บไซต์
www.ilo.org/publns

หรือส่งจดหมายถงึ
Publications Bureau (สำนักส่ิงพิมพ)์
International Labour Office
(สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ)
4, route des Morillons
CH-1211 Geneva 22
Switzerland
โทรสาร +4122/799-6938
อีเมล์ pubvente@ilo.org
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สถิติเก่ียวกับแรงงาน
สำนักงานสถิติของ ILO ซึ่งอยู่ในระบบของ

องค์การสหประชาชาติคือศูนย์รวมสถิติต่างๆ
ที่เกี่ยวกับเรื่องแรงงาน สำนักงานแห่งนี้ดำเนิน
กจิกรรมทีเ่ก่ียวข้องกันสามอยา่งดงัน้ี
• รวบรวมและเผยแพร่สถิติเก่ียวกับแรงงาน
• พัฒนาแนวทางเพือ่รวบรวมสถติิเก่ียวกับแรง

งานที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และใช้สำหรับการ
เปรยีบเทียบอย่างมีประสทิธิผล

• ให้ความชว่ยเหลือทางวชิาการแกเ่จ้าหน้าทีผู้่
รับผิดชอบเร่ืองสถิติเก่ียวกับแรงงานในประเทศ
ต่างๆ
Yearbook of Labour Statistics ซ่ึงรวบรวม

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจประจำปีในทุกภูมิภาค
ของโลกครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่มี
บทบาททางเศรษฐกิจ การจ้างงาน การว่างงาน
ช่ัวโมงการทำงาน ราคาผูบ้ริโภค การบาดเจบ็อัน
เกิดจากงาน การหยุดงานเพ่ือประท้วง และการห้าม
กลับเข้าทำงาน หนังสอื Yearbook แต่ละเล่มจะ
ออกพรอ้มกบัหนังสอืชดุ Sources and Methods:
Labour Statistics หน่ึงเล่ม (ทีม่าและวธีิการรวบ
รวมสถิติเกี่ยวกับแรงงาน ซึ่งเป็นหนังสือที่ให้คำ
แนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในหนังสือ
Yearbook และ Bulletin of Labour Statistics หรือ
รายงานสถติเิกีย่วกบัแรงงาน) หนังสอื Yearbook
ยังถ ูกเก ็บไว ้ในร ูปแบบของฐานข ้อม ูลด ้วย
(LABORSTA) ฐานขอ้มูลอ่ืนๆ ของ ILO ให้การ-
ประเมินและการคาดคะเนจำนวนประชากรที่มี
บทบาททางเศรษฐกจิ คา่แรง ช่ัวโมงทำงาน ราย
ไดข้องครอบครวั และจำนวนสมาชกิของสหภาพ
แรงงาน

Bulletin of Labour Statistics ซ่ึงออกรายไตร
มาสและมีฉบับพิเศษออกระหว่างไตรมาสด้วยน้ัน
ให้ข้อมูลรายเดือนและรายไตรมาสเก่ียวกับการจ้าง
งาน การวา่งงาน ชัว่โมงทำงาน คา่แรง และราคา
ผู้บริโภค รายงานประจำปีฉบับพิเศษช่ือสถิติเก่ียว
กับค่าแรง ช่ัวโมงทำงาน และราคาอาหารนำเสนอ
ผลการตรวจสอบประจำปใีนเดือนตุลาคมของ ILO
หรือ “ILO October Inquiry”

ขอสถติติา่งๆ จากฐานขอ้มูลเหล่านีไ้ด้ที่
ILO Bureau of Statistics
(สำนักงานสถติิของ ILO)
CH-1211 Geneva 22
โทรสาร +4122/799-6957
อีเมล์ stat@ilo.org
เว็บไซต ์http://www.ilo.org/stat
หรือหาข้อมูลได้ท่ี http://laborsta.ilo.org
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ห้องสมุด ILO มีข้อมูลและผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายชนิดเพ่ือสนับ
สนุนการวิจัยทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับงาน ห้องสมุดเผยแพร่และเก็บรักษา
ข้อมูลต่างๆ เป็นจำนวนมากและมีหลายภาษาท้ังท่ีเป็นส่ิงตีพิมพ์และ
ข้อมูลอิเล็คทรอนกิส ์มีทัง้หนังสอื รายงาน วารสาร กฎหมายของ
ประเทศต่างๆ และเอกสารสถิติตลอดจนสิ่งตีพิมพ์ของ ILO กว่า
40,000 รายการ

ห้องสมุดแห่งน้ีเผยแพร่ Labordoc ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลพิเศษท่ีเช่ือม
โยงกบัอินเตอรเ์น็ต ฐานขอ้มูลน้ีรวบรวมเอกสารตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการ
เผยแพรท่ัว่โลก เช่น บทความจากวารสารตา่งๆ ซึง่ว่าดว้ยเรือ่งที่
เก่ียวกับงานและการดำเนินชีวิตอย่างย่ังยืนทุกลักษณะตลอดจนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเกี ่ยวข้องกับงานและสิทธิ
มนุษยชน ห้องสมุดน้ีเพ่ิมล้ิงค์ของข้อมูลต่างๆ ท่ีเผยแพร่ทางอินเตอร์
เน็ตอยู่เสมอ Labordoc คือแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ซ่ึง ILO เผยแพร่
สู่สาธารณะ

ห้องสมุดน้ีเป็นศูนย์รวมของเครอืข่ายศนูย์ข้อมูลต่างๆ ซ่ึงอยู่ท่ี
สำนักงานใหญข่อง ILO และสำนักงานในพ้ืนท่ีท้ังหลาย นอกจากนี้
ห้องสมุดยังให้คำปรึกษาเก่ียวกับข้อมูล พิมพ์พจนานุกรมคำพ้องและ
อนุกรมวิธาน และพัฒนาโครงการและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ท่ีเก่ียว
กบัข้อมูลด้านแรงงาน

ขอบริการหอ้งสมุดไดท้ี่
ILO Library (หอ้งสมดุ ILO)
โทรศัพท์ +4122/799-8682
โทรสาร +4122/799-6515
อีเมล์ informs@ilo.org

สำนกังานกรงุเทพฯ
โทรศัพท์ 02 288 1768-9
โทรสาร 02 288 3062
อีเมล์ libroap@ilo.org

เว็บไซตข์องห้องสมดุ www.ilo.org/inform

สถาบนัแรงงานศกึษานานาชาตขิอง ILO ทีเ่จนีวาสง่เสรมิการ
วิจัยนโยบายและการอภปิรายสาธารณะเรือ่งปัญหาสำคญัใหม่ๆ ที่
ILO และสมาชกิ อันได้แก่ผู้ใช้แรงงาน ภาคธรุกิจ และรัฐบาล กำลัง
เผชญิอยู่

สาระสำคัญท่ีเป็นพ้ืนฐานของโครงการต่างๆ ของสถาบันคือแนว
ความคิดในเร่ือง “งานท่ีมีคุณค่า” โครงการของสถาบันมุ่งส่งเสริมการ
พัฒนาพ้ืนฐานของงานท่ีมีคุณค่าด้วยการวิเคราะห์และประสบการณ์
จริง และส่งเสริมความเขา้ใจวิธีดำเนินนโยบายแบบตา่งๆ อย่างลึก
ซึง้ข้ึน ซึง่จะทำใหง้านทีม่คีณุคา่เกดิขึน้ไดจ้ริง

สถาบนัแห่งน้ีให้ส่ิงอำนวยความสะดวกสามประการดงัน้ี
• เวทีระดับโลกเพื่ออภิปรายนโยบายทางสังคมซึ่งทำให้รัฐบาล

ภาคธุรกิจ และผู้ใช้แรงงานสามารถร่วมงานกับวงการนักวิชาการ
และนักคดิตา่งๆ อย่างไม่เป็นทางการ

• โครงการและเครือข่ายวิจัยระดับสากลที่นำนักวิชาการมาพบ
ภาคธรุกิจ ผู้ใช้แรงงาน และผู้ปฏิบัติการของรฐับาลเพือ่ศึกษา
ปัญหาทางนโยบายซึ่งเป็นปัญหาใหม่ที่อาจเกี่ยวข้องกับ ILO
และเพ่ือช่วยกันวางนโยบายตา่งๆ

• โครงการให้การศึกษาเพ่ือช่วยให้สหภาพแรงงาน องค์กรนายจ้าง
และฝ่ายบริหารแรงงานสามารถพัฒนาความสามารถของสถาบัน
ต่างๆ ของตนในการวิจัย วิเคราะห์ และออกนโยบายท่ีเก่ียวกับ
เศรษฐกจิและสังคม
สถาบนัมีการดำเนนิงานหลายอยา่ง เช่น การวจัิย การจดัเวที

อภิปรายนโยบายทางสังคม การบรรยาย การจัดทำหลักสูตร
และการสัมมนาสำหรับสาธารณชน โครงการฝึกงาน โครงการดู
งานของผู้เช่ียวชาญ โครงการ Phelan Fellowship และการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ นอกจากนีส้ถาบนัยังจัดการบรรยายเกีย่วกบันโยบาย
ทางสังคมหรือ Social Policy Lectures ซ่ึงเกิดข้ึนได้ด้วยเงินรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพที ่ ILO เคยได้รับและเวียนจัดไปตาม
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงรอบโลก

ขอข้อมูลเพิม่เติมได้ที่
International Institute for Labour Studies
(สถาบันแรงงานศึกษานานาชาติ)
โทรศัพท์ +4122/799-6128
โทรสาร +4122/799-8542
อีเมล์ institut@ilo.org

7.3 7.4

บริการห้องสมุด
สถาบันแรงงานศึกษา
นานาชาติ
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ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติที่ตูริน
เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ที่มีความชำนาญ

เป็นปัจจัยสำคัญในการสรา้งงานทีมี่คุณค่า ILO จึง
ก่อต้ังศูนย์ฝึกอบรมข้ึนท่ีเมืองตูรินประเทศอิตาลีเม่ือ
พ.ศ. 2508 เพ่ือช่วยประเทศต่างๆ พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของตนด้วยการฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมซึ่งร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับ
สถาบันฝึกอบรมระดับประเทศและระดับภูมิภาค
ช่วยเผยแพร่หลักการและนโยบาย ต่างๆ ของ ILO
และพัฒนาศักยภาพของสถาบันระดับประเทศให้
สามารถดำเนินโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและสอด
คล้องกับวัตถุประสงคท์างกลยทุธ์ของศูนย์ฯ ศูนย์
ฝึกอบรมแห่งน้ี พยายามพฒันา รวบรวม และนำ
เสนอแนวความคดิ วิธีปฏิบัติ และประสบการณท์ี่
ดีท่ีสุด (จาก ILO และแหล่งอ่ืนๆ) ซ่ึงเก่ียวกับหลัก
การและสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทำงาน การจ้างงาน
และโอกาสสร้างรายได้สำหรับหญิงและชาย ความ
คุ้มครอง ทางสังคมสำหรับทุกคน แนวความคิด
ไตรภาคแีละการเจรจาทางสงัคม และการบรหิาร
กระบวนการพัฒนา ท่ีพักขนาดใหญ่ของศูนย์น้ีทำ
ให้สามารถจัดการฝึกอบรมและให้โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างกว้างขวางผ่านการสอนตามหลักสูตร
มาตรฐาน การจดังานเพือ่ให้ความรูท้ีเ่หมาะกบัผู้
เรียน โครงการฝึกอบรมท่ีครอบคลุมเน้ือหาครบทุก
ดา้น บริการใหค้ำปรึกษา ตลอดจนการออกแบบ
และผลิตส่ือการสอนต่างๆ บริการของศูนย์น้ีมีมาก
มายหลากหลายประเภทมาก ศูนย์น้ีอาจได้รับมอบ
หมายให้ออกแบบและดำเนินโครงการระยะเวลา
หลายปีและมีองค์ประกอบหลายอย่างแต่เพียงผู้
เดียว ดำเนินโครงการหน่ึงส่วน หรือจัดกิจกรรมฝึก
อบรมหน่ึงกิจกรรมกไ็ด้

ผูเ้ข้าฝึกอบรมคือผู้แทนไตรภาคีจากประเทศ
สมาชิกของ ILO และสถาบันต่างๆ ท่ีร่วมงานกับผู้
แทนเหลา่นัน้ โดยปกตจิะเปน็ ผู้มีอำนาจตดัสนิใจ
ผู้จัดการระดบัสูงและระดับกลางของบริษัทและรัฐ
วิสาหกจิต่างๆ ผู้อำนวยการสถาบนัและเครือข่าย
องคก์รตา่งๆ ทีมี่หน้าทีฝึ่กอาชพี ผู้นำขององคก์ร
ลูกจ้าง และองค์กรนายจ้าง เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลและเจ้า
หน้าท่ีผู้รับผิดชอบนโยบายทางสงัคมของประเทศ
ต่างๆ และสตรีที ่ม ีหน้าที ่พัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์

ตราบจนถึงปัจจุบันหญิงและชายประมาณ
หนึ่งแสนคนจาก 170 ประเทศได้รับประโยชน์
จากบริการต่างๆ ของศูนย์ฯ ทุกปีจะมีกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ กว่า 300 งานและมีผู้รับการฝึก
อบรมกว่า 8,000 คน กิจกรรมประมาณคร่ึงหน่ึงจัด
ขึ้นภายในศูนย์ฯและอีกครึ่งหนึ่งจัดในพื้นที่ต่างๆ
ศนูย์นี้กำลังขยายขอบเขตการให้บริการอย่างต่อ

เน่ืองด้วยโครงการศกึษาทางไกลผา่นอินเตอร์เน็ต
ศูนย์แห่งนี้ประยุกต์การฝึกอบรมให้ตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะของประเทศกำลงัพัฒนาและ
ประเทศที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายใน
แอฟริกา อเมริกา ประเทศอาหรบัต่างๆ ตลอดจน
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและทวีปยุโรป
หลักสูตรต่างๆ จัดทำข้ึนเป็นภาษาเดยีวกับภาษา
ของผู้รับการฝกึอบรม (ภาษาอาหรบั จีน อังกฤษ
ฝร่ังเศส โปรตุเกส รัสเซีย สเปน) สาระจากการฝกึ
อบรมซ่ึงได้รับการปรับปรุงให้เหมาะกับผู้เรียนน้ัน
ได้รับการบรูณาการเขา้กบัโครงการหรอืแผนการ
ของประเทศต่างๆ ดังน้ันจึงสนับสนุนแผนพัฒนาท้ัง
หมดของประเทศทีรั่บการฝกึอบรม

ขอข้อมูลเพิม่เตมิได้ที่
International Training Centre in Turin
(ศนูย์ฝึกอบรมระหวา่งประเทศทีต่ริูน)
โทรศพัท์ +390116936111
โทรสาร +390116638842
อีเมล์ pubinfo@itcilo.it

CINTERFOR
ศูนย์การวิจัยและข้อมูลการฝึกอาชีพแห่งทวีป
อเมร ิกา (Inter-American Research and
Documentation Centre on Vocational Training
– CINTERFOR) ทีม่อนเตวิเดโอประเทศอรุุกวัย
เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายสถาบันฝึกอาชีพที่
ครอบคลุมภูมิภาคละตินอเมริกา หมู่เกาะคาริเบียน
และสเปน

ขอข้อมูลเพิม่เติมได้ที่
CINTERFOR/OIT
โทรศัพท์ +5982/902-0557
โทรสาร +5982/902-1305
อีเมล์ dimvd@cinterfor.org.uy
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สำนักงานแรงงานระหวา่งประเทศ
ประจำภูมภิาคต่างๆ
สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิ
ภาค ละตินอเมรกิาและคารเิบียนทีลิ่มา
ILO Regional Office for Latin America and the
Caribbean in Lima (AMERICA)

โทรศัพท์
+511/215-0300
+511/221-2565

โทรสาร
+511/421-5292
+511/442-2531: ผู้อำนวยการประจำภมิูภาค
+511/421-5286: MDT

อีเมล์
oit@oit.org.pe

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิ
ภาคยโุรปและเอเชยีกลาง ท่ีเจนวีา
ILO Regional Office for Europe and Central
Asia in Geneva (EUROPE)

โทรศัพท์
+4122/799-6650: ผู้อำนวยการประจำภมิูภาค
+4122/799-6111: หมายเลขกลาง
+4122/799-6666

โทรสาร
+4122/799-6061
+4122/798-8685

อีเมล์
europe@ilo.org

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิภาค
แอฟรกิา ท่ีอาบิดจัน
ILO Regional Office for Africa in Abidjan
(AFRICA)

โทรศัพท์
+22520/31-8900: หมายเลขกลาง
+22520/31-8902: ผู้อำนวยการประจำภมิูภาค

โทรสาร
+22520/21-2880
+22520/21-2240: ผู้อำนวยการประจำภมิูภาค
+22520/21-7149: DRD/REG.PROG
+22520/21-7151: PERS

อีเมล์
abidjan@ilo.org

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิ
ภาคเอเชยีและแปซฟิคิทีก่รุงเทพฯ
ILO Regional Office for Asia & the Pacific in
Bangkok (ASIA)

โทรศัพท์
+662/288-1710: ผู้อำนวยการประจำภมิูภาค
+662/288-1785: รองผู้อำนวยการประจำภมิูภาค
+662/288-1234: หมายเลขกลาง

โทรสาร
+662/288-3062
+662/288-3056

อีเมล์
bangkok@ilo.org

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำ
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ILO เป็นองค์การแบบพหุภาคีองค์การหนึ่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้
อยา่งสมบูรณ์ ถา้จะถามวา่ ILO ได้บทเรยีนใดจากการดำเนนิงานนานแปดทศวรรษบา้งหรอืไม ่คำตอบก็
คอื การยนืยนัคำมัน่สญัญา การเปล่ียนแปลง และการปรบัปรุงคอืปจัจยัสำคญัทีท่ำใหอ้งคก์ารฯประสบ
ความสำเร็จ องค์การท่ีถือกำเนิดข้ึนจากความหวงัช่ัวขณะองค์การน้ีได้ผ่านความหดหู่และรอดพ้นสงคราม
มาแล้ว

ILO ซ่ึงก่อตัง้โดยประเทศอตุสาหกรรมและเพือ่ประเทศอตุสาหกรรมเมือ่พ.ศ. 2462 นัน้ได้เจริญกา้วหนา้
ข้ึนอย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์เพ่ือต้อนรับสมาชิกท่ีมีจำนวนเพ่ิมข้ึนอย่างมากในช่วงสองทศวรรษภายหลัง
สงครามโลกครัง้ท่ีสอง ในช่วงสงครามเย็นองค์การฯยังคงได้รับการยอมรบัจากสังคมโลกโดยไดยึ้ดม่ันคุณ
คา่พ้ืนฐานขององคก์ารฯอยา่งไม่ลดละ การทีส่งครามเยน็ยติุลงและกระบวนการโลกาภวัิตน์ได้แพร่ขยาย
อยา่งรวดเร็วได้ผลกัดนัใหอ้งคก์ารฯทบทวนภารกจิ โครงการ และวธิปีฏิบัติใหมอ่กีครัง้

ประวัติ
และโครงสร้างของ ILO

สำนักงานแรงงานระหวา่งประเทศ เจนีวา
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1.1 การประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน
พ.ศ. 2462 ที่วอชิงตัน มีการรับรองอนุสัญญาหก
ฉบับและข้อแนะหกประการ (รวมทั้งอนุสัญญา
ฉบับที่ 1 ที่ว่าด้วยระยะเวลาการทำงานในหนึ่งวัน)

ประวัติ ILO: แรงงานมใิช่สินคา้
ILO ซ่ึงเป็นองค์การระหว่างประเทศกำเนิดจาก

สถานการณ์ทางสังคมในยุโรปและอเมริกาเหนือใน
ช่วงศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงถือเป็นแหล่งกำเนิดการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมซ่ึงทำให้เศรษฐกิจเจริญอย่างรวดเร็ว
เป็นพิเศษ แต่ในขณะเดียวกันก็มักก่อให้เกิดความ
วุ่นวายทางสังคม และทรมานผู้คนอย่างสุดจะ
ทนได ้แนวความคดิทีจ่ะออกกฎระหวา่งประเทศ
เกี่ยวกับการใช้แรงงานเกิดขึ้นในตอนต้นศตวรรษ
ที ่ 19 อันเป็นผลมาจากความวิตกกังวลทาง
จริยธรรมและเศรษฐกิจ เน่ืองจากเห็นว่าการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมนำความเสียหายมาสู ่ประชาชน
นักอุตสาหกรรมคนสำคัญอย่างโรเบิร์ต โอเวน และ
ดาเนียล เลอ กรองสนับสนุนความคิดท่ีจะพัฒนากฎ
ทางสงัคมและการใชแ้รงงานดงักลา่ว และในชว่ง
คร่ึงหลังของศตวรรษท่ี 19 องค์การต่างๆ ของผู้ใช้
แรงงานก็ได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการเรียกร้อง
ให้ผู้ทำงานมีสิทธิทางประชาธิปไตยและสภา
ความเปน็อยู่ทีด่ใีนประเทศอตุสาหกรรมทัง้หลาย

เหตุจูงใจทางมนุษยธรรม การเมือง และ
เศรษฐกิจท่ีเรียกร้องให้มีการวางมาตรฐานระหว่าง
ประเทศเก่ียวกับการใช้แรงงานทำให้เกิดการก่อต้ัง
ILO

เหตุจูงใจประการแรกคือมนุษยธรรม สภาพ
ของลูกจ้างที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องสุขภาพ
ชีวิตครอบครัว และความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ
โดยไม่ได้รับการเหลียวแลน้ันเป็นเร่ืองท่ียอมรับได้
น้อยลงทุกที ประเด็นปัญหาน้ีปรากฏอย่างชัดเจน
อยู่ในบทนำของธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศความว่า “สภาพต่างๆ ที่เกิดกับการใช้
แรงงานอนัไดแ้ก.่.. ความอยตุธิรรม ความลำบาก
และการขาดแคลนสิง่จำเปน็ในการดำรงชพีกำลงั
เป็นปัญหาของประชาชนจำนวนมาก”

เหตุจูงใจประการทีส่องคือการเมอืง ถ้าสภาพ
ของลูกจ้างไม่ได้รับการเยียวยา ประชาชนกลุ่มน้ีซ่ึง

เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องด้วยการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาจก่อความไม่สงบในสังคมและอาจ
ถึงขั้นก่อการปฏิวัติ บทนำดังกล่าวระบุว่าความ
อยุติธรรมจะทำให้เกิด “ความไม่สงบอย่างใหญ่
หลวงจนอาจเป็นภัยต่อสันติสุขและความปรองดอง
ในโลก”

เหตุจูงใจประการทีส่ามคอืเศรษฐกจิ อุตสาห-
กรรมใดหรือประเทศใดก็ตามที่มีการปฏิรูปทาง
สังคมจะพบว่าตนเสียเปรียบคู่แข่งเพราะการปฏิรูป
น้ันกระทบต้นทุนทางการผลิตอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้
บทนำน้ันกล่าวว่า “ถ้าประเทศหน่ึงไม่สามารถจัดให้
มีสภาพการใชแ้รงงานอยา่งมมีนุษยธรรมได ้กจ็ะ
ทำให้ประเทศอ่ืนๆ ไม่สามารถปรับปรุงสภาพการ
ใช้แรงงานในประเทศของตนได้เช่นกัน”

ข้อโต้เถียงเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในบทนำของ
ธรรมนูญพ.ศ. 2462 ซ่ึงเร่ิมต้นด้วยคำยืนยันความ
ว่า “สันติสุขท่ีเป็นสากลและยัง่ยืนน้ันจะเกิดข้ึนได้
ก็ต่อเม่ือมีความยุติธรรมทางสังคมเป็นพ้ืนฐานเท่า
นั้น” อุดมการณ์เหล่านี้ได้รับการขยายความใน
ปฏิญญาฟิลาเดลเฟีย พ.ศ. 2487 ซ่ึงพิสูจน์แล้วว่า
ถูกต้องท่ีสุดในยุคแห่งโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันน้ีและ
ยังคงเปน็อุดมการณข้ั์นพ้ืนฐานของ ILO สบืมา

การโต้เถียงด้วยปัญญาและความคดิริเร่ิมของ
บุคคลสำคัญ สมาคมอาสาสมัคร รัฐบาล และขบวน
การทางสังคมและการเมืองต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อ
เนือ่งนานเกอืบหน่ึงศตวรรษนัน้เป็นส่ิงท่ีเกิดก่อน
กำเนิดของ ILO ในช่วงทศวรรษท้ายๆ ของศตวรรษ
ท่ี 19 การ เรียกร้องให้มีกฎระหว่างประเทศสำหรับ
โลกแห่งการทำงานนั้นเข้มข้นขึ้นในหมู่ประเทศ
อุตสาหกรรม ผลสำคัญของการปลุกป่ันทางปัญญา
นี้คือการก่อตั้งสมาคมนานาชาติเพื่อให้ความคุ้ม
ครองทางกฏหมายแก่ลูกจ้างที่เบเซิล เมื่อพ.ศ.
2444 สำหรับในระดบัประเทศนัน้กฎหมายสงัคม
ฉบับต่างๆ ของรัฐบาลเยอรมันถือเป็นความก้าว

หน้าทางการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงาน
ประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสองทศวรรษสุดท้าย
ของศตวรรษที ่19

ในระหว่างปี 2448 และ 2449 สวิตเซอร์แลนด์
ได้จัดการประชุมทางวิชาการและการทูตที่กรุง
เบิร์น ซึ่งทำให้มีการรับรองอนุสัญญาแรงงาน
ระหว่างประเทศสองฉบับแรก อนุสัญญาฉบับหน่ึง
วางกฎเกณฑเ์กีย่วกบัการทำงานกะกลางคนืของ
สตรี และอนุสัญญาอีกฉบับหน่ึงเกิดข้ึนเพ่ือยุติการ
ใช้ฟอสฟอรัสขาวในอุตสาหกรรมการผลิตไม้ขีดไฟ

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสหภาพแรงงาน
จากประเทศต่างๆ ได้จัดการประชุมร่วมกันขึ้น
หลายคร้ังเพ่ือสนับสนุนความริเร่ิมของผู้นำสหภาพ
แรงงานคนสำคัญซึ ่งต้องการให้สนธิส ัญญา
สันติภาพท่ีจะเกิดข้ึนในช่วง สงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง
สหภาพแรงงานจากประเทศต่างๆ ได้จัดการ
ประชุมร่วมกันขึ้นหลายครั้งเพื่อสนับสนุนความ
ริเร่ิมของ ผู้นำสหภาพแรงงานคนสำคัญซ่ึงต้องการ
ให้สนธิสัญญาสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมี
บทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมซึ่งจะวางมาตรฐาน
ระหว่างประเทศขัน้ต่ำเก่ียวกับการใช้แรงงานและ
ให้กำเนิดสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศรวมอยู่
ด้วย นอกจากน้ียังมีการเรียกร้องขอค่าชดเชยให้แก่
ผู้ทำงานจำนวนมากที่ได้เสียสละในสงครามโลก
คร้ังน้ันด้วย

ธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศใช้
เวลาร่างต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนพ.ศ.
2462 โดยคณะกรรมาธิการแรงงานระหว่างประเทศ
ซ่ึงก่อต้ังข้ึนตามสนธิสัญญาแวร์ซาย คณะกรรมาธิ
การประกอบด้วยผู้แทนจากเก้าประเทศได้แก่
เบลเยียม ควิบา เช็กโกสโลวะเกยี ฝร่ังเศส อิตาลี
ญ่ีปุ่น โปแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
โดยมีซามูเอล กอมเพอร์ส ซ่ึงเป็นประธานสมาพันธ์
แรงงานอเมริกาเป็นประธานคณะกรรมาธิการ
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เอ็ดเวิร์ด เจ ฟีแลนด์ ผู้อำนวยการใหญ่ของ ILO ลง
นามในปฏิญญาฟิลาเดลเฟียเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
พ.ศ. 2487 ในกำหนดการเข้าพบประธานาธิบดี รูสเวลต์
นัดพิเศษที่ทำเนียบขาว เขาเดินทางมาพร้อมกับ
คอร์เดล ฮัลล์ รัฐมนตรีต่างประเทศ วอลเตอร์ แนช
ประธานการประชุมที่ฟิลาเดลเฟีย ฟรานส์ เพอร์กินส์
รัฐมนตรีแรงงาน และลินเซย์ โรเจอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวย
การใหญ ่ILO

ปฏิญญาฟิลาเดลเพยี
เมื่อพ.ศ. 2487 ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศในฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาได้รับ
รองปฏิญญาฟิลาเดลเฟียซึ่งกำหนดจุดประสงค์
และเป้าหมายใหม่ขององค์การฯ
     ปฏิญญาฉบับนี้ได้กำหนดหลักการต่างๆ ขึ้น
ดังนี้
• แรงงานมิใช่สินค้า
• เสรีภาพในการแสดงออกและการสมาคม

คือปัจจัยสำคัญของความก้าวหน้าที่ยั่งยืน
• ความยากจนไม่ว่าจะเกิดขึ ้นที ่ใดจะเป็น

อันตรายต่อความมั่งคั่งทุกที่
• มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ ศาสนา หรือ

เพศใดย่อมมีสิทธิที่จะแสวงหาความสะดวก
สบายทางวัตถุและการพัฒนาทางจิตใจ ตลอด
จนมีเสรีภาพ ศักดิ ์ศร ี ความมั ่นคงทาง
เศรษฐกิจ และโอกาสที่เท่าเทียมกัน

ธรรมนญูฉบับน้ี ทำใหเ้กิดองคก์ารไตรภาคข้ึีนซ่ึง
เป็นองค์การประเภทนี้เพียงองค์การเดียวที่รวม
ผูแ้ทนของรฐับาล นายจา้ง และลูกจา้งไวใ้นคณะ
กรรมการบริหารคณะต่างๆ ขององค์การ ธรรมนูญ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กลายเป็นส่วนท่ี
13 ของ สนธิสัญญาแวร์ซาย ผู้ร่างธรรมนูญฉบับน้ี
เป็นภาษาอังกฤษ (ซ่ึงคณะกรรมาธิการใช้เป็นฉบับ
ร่างของธรรมนูญ) คือ ฮาโรลด์ บัตเลอร์และเอ็ดเวิร์ด
ฟีแลนด์ ซ่ึงต่อมาได้เป็นผู้อำนวยการใหญ่ของ ILO
ทั้งสองคน

นับต้ังแต่วันแรกๆ ของการดำเนินงานองค์การ
ได้พัฒนาลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากองค์การ
อ่ืนๆ ท่ีอยู่ภายใต้สันนิบาตชาติ (ซ่ึงเป็นองค์การท่ี
เกิดข้ึนในช่วงเวลาระหว่างสงครามโลกท้ังสองคร้ัง)
พอสมควร ในขณะท่ีสันนิบาตชาติได้เร่ิมก่อต้ังและ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง ILO
สามารถดำเนินงานจนเต็มศักยภาพได้ภายในระยะ
เวลาอนัสัน้ โดยมผีูอ้ำนวยการใหญค่นแรกทีย่อด
เย่ียมช่ืออัลเบิร์ต โธมัส มีสำนักงานเลขาธิการซ่ึงทำ
หน้าท่ีเจรจาความกับรัฐมนตรีแรงงานท้ังหลาย และ
เกิดการประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศที่เปี่ยมด้วยพลัง ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
คือระหว่างปี 2462 และ 2463 มีการรับรอง
อนุสญัญาถงึเกา้ฉบบัและขอ้แนะถึงสบิข้อ

ความเปน็ไปของ ILO จนถึงสงครามโลกครัง้ท่ี
สอง

ในช่วง 40 ปีแรกของการดำเนนิงาน ILO ได้
ใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อพัฒนามาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศขึน้และดำเนินการเพ่ือให้
มาตรฐานเหลา่นั้นมีผลบังคับใช ้ ในช่วงระยะเวลา
20 ปีตั้งแต่พ.ศ. 2462 ถึง 2482 มีการรับรอง
อนุสญัญา 67 ฉบับและข้อแนะ 66 ข้อ

แต่เดิมมาตรฐานตา่งๆ จะเน้นเร่ืองสภาพการ
ทำงานเป็นหลัก กล่าวคืออนุสัญญาฉบับแรกท่ีเกิด
ข้ึนเม่ือพ.ศ. 2462 เป็นอนุสญัญาเกีย่วกบัช่ัวโมง
การทำงานน่ันคือทำงานวันละ 8 ช่ัวโมงหรือสัปดาห์
ละ 48 ช่ัวโมงซึง่เป็นทีรู้่กนัดอียู่แล้วน่ันเอง

เมื่อพ.ศ. 2469 การประชุมใหญ่องค์การแรง
งานระหว่างประเทศได้วางระบบเพื่อติดตามการ
บังคับใช้มาตรฐานต่างๆ ซ่ึงเป็นความริเร่ิมสำคัญท่ี
ยังคงดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ระบบน้ีทำให้มีคณะ
กรรมการผู้เช่ียวชาญซ่ึงประกอบด้วยนักกฎหมาย
อิสระผู้มีความเชี่ยวชาญซึ่งจะตรวจรายงานที่
รัฐบาลต่างๆ ทำขึ้นเพื่อรายงานการบังคับใช้
อนุสัญญาฉบับต่างๆ ที ่ได้ให้การรับรองแล้ว
คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญจะส่งรายงานของตนให้ท่ี
ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศทุกปี
นับแต่น้ันคณะผู้เช่ียวชาญได้รับอำนาจมากข้ึนโดย
สามารถรายงานสถานการณ์เก่ียวกับอนุสัญญาและ
ข้อแนะท้ังหลายทีไ่ม่ไดรั้บการรบัรองไดด้ว้ย

เม่ือพ.ศ. 2475 หลังจากทีไ่ด้ทำให ้ ILO เป็น
องค์การท่ีเข้มแข็งของโลกเป็นระยะเวลานาน 13 ปี
อัลเบิร์ต โธมัสก็เสียชีวิตลง ผู้อำนวยการใหญ่คนต่อ
มาคือฮาโรลด์ บัตเลอร์ แต่หลังจากเข้ารับตำแหน่ง
ได้ไม่นานเขาก็ต้องเผชิญปัญหาคนว่างงานเป็น
จำนวนมากอันเกิดจากเศรษฐกิจโลกตกต่ำคร้ังใหญ่
(The Great Depression) ในขณะน้ันผู้แทนนายจ้าง
เผชิญหน้ากับผู้แทนลูกจ้างในเร่ืองการลดช่ัวโมงทำ
งานโดยไมมี่ผลลพัธ์สำคญัใดๆ เกดิขึน้ ในป ี2477
สหรฐัอเมริกาในสมยัของประธานาธบิดแีฟรงคลนิ
ดี รูสเวลต์ ซึ่งในขณะนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของ
สนันิบาตชาตไิด้เข้าเป็นสมาชกิของ ILO

เมื่อเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2483 สถานการณ์ที่
สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งอยู่ใจกลางทวีปยุโรปในยาม
สงครามทำให้จอห์น วินองต์ ผู้อำนวยการใหญ่คน
ใหม่ตัดสินใจย้ายองค์การฯไปที่กรุงมอนทรีออล
ประเทศแคนาดาเป็นการชั่วคราว
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ฮวน โซมาเวีย
ผูอ้ำนวยการใหญ่

ในปี 2487 ผู้ร่วมการประชมุใหญ่องคก์ารแรง
งานระหว่างประเทศได้รับรองปฏิญญา ฟิลาเดล
เฟียซ่ึงเป็นภาคผนวกของธรรมนูญฯและยังคงเป็น
กฎบัตรแห่งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของILO
ปฏิญญาฉบับน้ีคาดหวังให้มีและได้วางรูปแบบของ
กฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน

จากความร่วมมือทางวิชาการสู่ความร่วมมือ
อย่างจริงจัง

หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ILO ยุคใหม่ก็เร่ิมข้ึน
การเลือกเดวิด มอร์ส ชาวอเมริกาข้ึนเป็นผู้อำนวย
การใหญ่ของ ILO เม่ือพ.ศ. 2491 เกิดพร้อมกับการ
ปรับปรุงงานด้านมาตรฐานแรงงานครั้งใหม่ของ
ILO และการเร่ิมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ขององคก์ารฯ

อนุสัญญาฉบับต่างๆ ที ่เกิดขึ ้นภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่สองนั้นเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน
(เสรีภาพในการสมาคม การยุติแรงงานบังคับ และ
การเลือกปฏิบัติ) ตลอดจนเร่ืองแรงงานท่ีมีประเด็น
ทางวชิาการตา่งๆ มากขึน้ ในปี 2491 อนุสญัญา
สำคัญ (ฉบับท่ี 87) ซ่ึงว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม
ได้รับการรับรอง ซ่ึงเป็นการยอมรับอย่างเต็มท่ีใน
สิทธิของลูกจ้างและนายจ้างท่ีจะดำเนินการเคล่ือน
ไหวอย่างเสรีและอิสระ คณะกรรมการว่าด้วย
เสรีภาพในการสมาคมซึ ่งเป็นคณะกรรมการ
ไตรภาคีพิเศษไดท้ำคดีกวา่ 2,000 คดีในช่วงหา้
ทศวรรษที ่แล ้วมา เพ ื ่อส ่งเสร ิมส ิทธ ิทาง
ประชาธิปไตยท่ีสำคัญท่ีสุดน้ีในโลกแห่งการทำงาน
อย่างเต็มที่
     ในช่วงเวลา 22 ปีภายใตก้ารนำของเดวดิ มอร์ส
จำนวนประเทศสมาชิกเพ่ิมข้ึนสองเท่า องค์การฯเร่ิม
ดำเนนิงานอยา่งสากล ประเทศอุตสาหกรรมกลาย
เป็นสมาชิกเสียงข้างน้อยเม่ือเทียบกับจำนวนสมาชิก
ที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา งบประมาณเพิ่มพูนขึ้น
ห้าเท่าและเจ้าหน้าท่ีมีจำนวนเพ่ิมข้ึนส่ีเท่า

     ในปี 2512 ในขณะฉลองปทีี ่50 ของการดำเนนิ
งาน ILO ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในพิธีมอบ
รางวัลอันทรงเกียรติน้ีประธานคณะกรรมการรางวลั
โนเบลกล่าวว่า “ILO ได้มีอิทธิพลอย่างย่ังยืนต่อการ
ออกกฎหมายของทุกประเทศ” และเป็น “สถาบันหน่ึง
ในจำนวนนอ้ยมากท่ีได้เกิดข้ึนและทำใหม้นุษยชาติ
ภูมิใจได้” เม่ือพ.ศ. 2513 วิลเฟร็ด เจงคส์ได้รบัเลือก
เป็นผู้อำนวยการใหญ่ เขาคือผู้เขียนปฏิญญาฟิลา
เดลเฟียคนหน่ึงและเป็นคนท่ีมีบทบาทสำคัญในการ
วางกระบวนการที่ใช้ตรวจคำร้องเรื่องการละเมิด
เสรีภาพในการสมาคม
     ตั้งแต่ปี 2517 ถึง 2532 ฟรานซิส บลังคาร์ด
ผู้อำนวยการใหญ ่ประสบความสำเร็จในการปกป้อง
ILO จากความเสียหายครั้งใหญ่ที่เกิดจากวิกฤต
การณอั์นเป็นผลมาจากการทีส่หรัฐอเมริกาถอนตวั
จากการเป็นสมาชิกขององค์การฯเป็นการชั่วคราว
(ต้ังแต่พ.ศ. 2520 ถึง 2523) ILO มีบทบาทสำคัญใน
การปลดปล่อยโปแลนด์ให้เป็นอิสระจากการ
ปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์โดยสนับสนุน
ความชอบธรรมของสหภาพโซลิดานอสก์อย่าง
เต็มที่ด้วยการยึดหลักอนุสัญญาฉบับที่ 87 ซึ่งว่า
ด้วยเสรีภาพในการสมาคมซ่ึงโปแลนด์ได้ให้สัตยาบัน
รับรองเม่ือพ.ศ. 2500
     ผู้อำนวยการใหญท่ีรั่บตำแหนง่ตอ่จากฟรานซสิ
บลังคารด์คอื มิเชล ฮันแซนจากเบลเยยีม ซ่ึงเปน็ผู้
อำนวยการใหญ่คนแรกหลังส้ินสุดยุคสงครามเย็น เขา
นำ ILO สู่การกระจายอำนาจในการดำเนนิกิจกรรม
และการจัดการทรัพยากรออกจากเจนีวามากขึ้น
โดยออกนโยบายความร่วมมืออย่างจริงจัง (Active
Partnership Policy) ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ทำงานซึ่งที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศได้ลงมติรับรองเม่ือเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2541
ไดบั้นทกึเจตนารมยส์ากลแหง่พนัธะซึง่เกดิจากหมู่
สมาชิกขององค์การฯเองในอันที่จะเคารพ ส่งเสริม
และปฏิบัติตามหลักการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานท่ีเป็นประเด็นของอนุสัญญา ILO บางฉบับ
แม้ว่าอนุสัญญาเหล่าน้ันจะยังไม่ได้รับการรับรองก็
ตาม สิทธิเหล่าน้ีคือเสรีภาพในการสมาคม การยอม
รับสิทธิที่จะร่วมเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล
การขจัดแรงงานบังคับทุกรูปแบบ การยุติการใช้
แรงงานเด็กอย่างได้ผล และการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ท่ีเก่ียวข้องกับการจ้างงานและอาชพี ในขณะเดยีว
กันปฏิญญาฉบับน้ียอมรับความรับผิดชอบของ ILO
ในอันที่จะช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายต่างๆ ดังกล่าวได้
     เม่ือเดือนมีนาคมพ.ศ. 2542 ผู้อำนวยการใหญ่คน
ใหมข่อง ILO คอืฮวน โซมาเวยีจากชลีิเหน็พอ้งกบั
มตินานาชาติที ่ให้ส่งเสริมสังคมแบบเปิดและ
เศรษฐกิจแบบเปิดตราบเท่าที ่การส่งเสริมนี ้จะ
“ก่อประโยชน์ที่แท้จริงให้ประชาชนธรรมดาและ
ครอบครัวของพวกเขาอย่างเท่าเทียมกัน” นาย
โซมาเวียได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ “พัฒนาโครงสร้าง
ไตรภาคีให้ทันสมัยและช่วยควบคมุโครงสร้างน้ีเพือ่
ให้ค่านิยมต่างๆ ของ ILO ได้รับการยอมรับโดยท่ัวไป
ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีกำลังเกิดข้ึนจริงท่ัวโลก” เขา
คือผู้แทนคนแรกจากซีกโลกใต้ที่ได้เป็นผู้นำของ
องค์การฯ

สำนกังานแรงงานระหวา่งประเทศมผีูอ้ำนวย
การใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดซึ่งได้รับการแต่ง
ต้ังโดยคณะประศาสนก์าร ผู้อำนวยการใหญ่
ของ ILO ต้ังแตพ่.ศ. 2462 คอื
อัลเบิร์ต โธมัส จากฝรัง่เศส
(2462-2475)
ฮาโรลด ์บัตเลอร ์จากสหราชอาณาจกัร
(2475-2481)
จอห์น วินองต ์จากสหรฐัอเมรกิา
(2482-2484)
เอ็ดเวร์ิด ฟีแลนด ์จากไอรแ์ลนด์
(2484-2491)
เดวดิ มอร์ส จากสหรฐัอเมริกา
(2491-2513)
วิลเฟร็ด เจงคส ์จากสหราชอาณาจกัร
(2513-2516)
ฟรานซสิ บลังคารด์ จากฝรัง่เศส
(2516-2532)
มิเชล ฮันแซนจากเบลเยยีม
(2532-2542)
ฮวน โซมาเวยี จากชลิี
(มีนาคม 2542 - ปัจจุบัน)
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1.2 สำนักงานใหญ่ ILO ที่เจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โครงสรา้งไตรภาคขีอง ILO
นายจา้ง ลูกจ้าง และรฐับาลรว่มงานกนั

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ILO เป็นเวทีพิเศษท่ี
ให้รัฐบาลและหุ้นส่วนทางสังคมจากประเทศทีเ่ป็น
สมาชิกขององค์การฯท้ัง 179 ประเทศสามารถเลา่
ประสบการณ์อย่างเสรีและเปิดเผย และเปรียบ
เทียบนโยบายระดับชาติระหว่างกัน โครงสร้างแบบ
ไตรภาคีขององค์การฯทำให้ ILO แตกต่างจาก
องคก์ารระดบัโลกอืน่ๆ ในแงท่ีว่า่องคก์รนายจา้ง
และองค์ลูกจ้างมีสิทธิมีเสียงเท่ากับรัฐบาลในเร่ือง
การวางนโยบายและโครงการตา่งๆ ขององคก์ารฯ

ILO ส่งเสริมการทำงานแบบไตรภาคีภายใน
ประเทศสมาชิกด้วย โดยให้การสนับสนุนการเจรจา
ทางสังคมซ่ึงเปิดโอกาสให้สหภาพแรงงานและนาย
จ้างร่วมกันวางนโยบายระดับชาติในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
สงัคมและเศรษฐกจิและเร่ืองอ่ืนๆ อีกมาก และให้
มีส่วนร่วมในการดำเนินนโยบายเหล่าน้ันตามความ
เหมาะสม ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีสิทธิส่งผู้
แทนส่ีคนเข้าร่วมการประชุมใหญ่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ โดยผูแ้ทนสองคนมาจากรฐับาล
และอีกสองคนเป็นผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างฝ่าย
ละหนึ ่งคน ผู ้แทนเหล่านี ้มีสิทธิพูดและออก
เสียงอย่างอิสระ

การประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ จัดในเดือนมิถุนายนของทุกปีที่เจนีวา
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยที่ปรึกษาทาง
วิชาการ นอกจากผู้แทนของรัฐบาลดังกล่าวแล้ว
โดยปกติรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องแรงงานใน
ประเทศของตนก็เข้าร่วมประชุมและอภิปรายด้วย
ผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างสามารถออกความเห็น
และลงคะแนนเสียงอย่างมีอิสระจากรัฐบาลของตน
และเป็นอิสระตอ่กัน

การประชุมใหญ่นี้เป็นเวทีนานาชาติ สำหรับ
การอภิปรายเรื่องแรงงานของโลก ปัญหาสังคม
และมาตรฐานนานาชาติว่าด้วยเรื่องแรงงาน และ
ยังเป็นโอกาสในการวางนโยบายโดยทั่วไปของ
องค์การฯด้วย ทุกๆ สองปีท่ีประชุมใหญ่จะรับรอง
โครงการดำเนินงานและงบประมาณระยะสองปี
ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากประเทศสมาชกิท้ังหลาย

ในระหว่างรอการประชุมใหญ่ประจำปีงาน
ของ ILO จะกำกับโดยคณะประศาสน์การซึ่ง
ประกอบดว้ยผู้แทนรฐับาล 28 คน ผู้แทนนายจา้ง
14 คน และผู้แทนลูกจ้าง 14 คน คณะผู้บริหารของ
ILO คณะน้ีประชุมกันปีละสามคร้ังท่ีเจนีวา คณะผู้
บริหารจะตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
เพ่ือปฏิบัตินโยบายของ ILO ให้เกิดผลร่างโครงการ
และแผนงบประมาณซึ่งจะส่งให้ที ่ประชุมใหญ่
อนุมัต ิและเลอืกผูอ้ำนวยการใหญ่

ท่ีน่ังของกรรมการทีเ่ป็นผู้แทนรัฐบาลในคณะ
ประศาสน์การสิบท่ีน่ังเป็นท่ีน่ังถาวรของประเทศท่ี
มีบทบาทสำคัญทางอุตสาหกรรม (ได้แก่บราซิล จีน
ฝร่ังเศส เยอรมัน อินเดยี อิตาล ีญ่ีปุ่น สหพนัธรัฐ
รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) ผู้แทน
จากประเทศสมาชกิอ่ืนๆ จะได้รับเลือกโดยผู้แทน
รัฐบาลในที่ประชุมใหญ่ทุกสามปีโดยจะแบ่งที่นั่ง
ตามสภาพภูมิศาสตร์ นายจ้างและลูกจ้างจะเลือกผู้
แทนของตนเองในการประชมุท่ีจัดข้ึนต่างหาก

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศท่ีเจนีวาทำ
หน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการถาวร สำนักงาน
ใหญ่ ศนูย์วิจัย และโรงพิมพ์ขององคก์ารแรงงาน
ระหว่างประเทศ มีการกระจายอำนาจบรหิารและ
จัดการให้สำนักงานประจำภูมิภาค พ้ืนท่ี และสาขา
ต่างๆ ในขณะน้ีสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ
ท่ีบริหารโดยผู้อำนวยการใหญ่ซ่ึงได้รับเลือกต้ังให้

ดำรงตำแหน่งนานห้าปีและต่ออายุได้น ั ้นมี
พนักงาน และผู้เช่ียวชาญประมาณ 2,500 คนทำงา
นอยู่ที ่สำนักงานใหญ่ในเจนีวาและสำนักงาน
ประจำภมิูภาคตา่งๆ กวา่ 40 แห่งทัว่โลก

ประเทศสมาชิกของ ILO มีการประชุม
ประจำภูมิภาคเป็นครั้งคราวเพื่อพิจารณาเรื่องที่
เป็นผลประโยชน์เฉพาะในภูมิภาค งานของคณะ
ประศาสน์การและสำนักงานแรงงานระหว่าง
ประเทศได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการ
ไตรภาคีท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมหลักต่างๆ และ
คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญในเร่ืองต่างๆ เช่น การฝึก
อาชพี การพฒันาการจดัการ ความปลอดภยัและ
อาชีวอนามัยในการทำงาน อุตสาหกรรมสัมพันธ์
การศึกษาของลูกจ้าง และปัญหาพิเศษของลูกจ้าง
บางกลุม่ (ได้แกผู้่ทำงานทีมี่อายนุอ้ย สตร ีผู้พิการ
ฯลฯ)

ต้ังแต่แรก ILO สนใจภาคการขนส่งทางทะเล
เป็นพิเศษซึ่งมีลักษณะงานที่มีขอบเขตเกี่ยวข้อง
กับประเทศตา่งๆ ในการดำเนนิงานโดยผา่นคณะ
กรรมการร่วมทางพาณิชย์นาวีและการประชุม
พิเศษเก่ียวกับพาณิชย์นาวีซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการ
ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
องค์การฯได้รับรองอนุสัญญาและข้อแนะต่างๆ เป็น
จำนวนมากเพือ่แก้ปัญหาให้ชาวเรือ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศและคณะประศาสน์
การไดท่ี้
สำนักงานแรงงานระหวา่งประเทศ
Official Relations Branch
โทรศัพท์ +4122/799-7552
โทรสาร  +4122/799-8944
อีเมล ์ reloff@ilo.org
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ILO ในประวติัศาสตรข์องสงัคม
2361
โรเบิร์ต โอเวน นักอุตสาหกรรมชาว
อังกฤษขอให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ทำ
งานและคณะกรรมการด้านสังคมใน
ระหว่างการประชุมสภาพันธไมตรี
อันศกัดิสิ์ทธ ิ(Congress of the Holy
Alliance) ที ่เมืองอาเค่นประเทศ
เยอรมนี

2374-77
การกบฏของคนงานทอไหมที่โรงทอ
ไหมในลียองถูกปราบปรามอย่าง
รุนแรงในความพยายามก่อการสอง
ครั้งติดตอ่กนั

2381-2402
นักอ ุตสาหกรรมชาวฝร ั ่ ง เศสช ื ่อ
ดาเนียล เลอ กรอง พิจารณาแนว
ความคดิของโอเวน

2407
สหภาพแรงงานนานาชาติ (Workers
International) ก่อต้ังข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ี
ลอนดอน

2409
การประชุมสภาลูกจ้างนานาชาตคิร้ัง
แรกเรียกร้องให้มีกฎหมายแรงงาน
ระหวา่งประเทศ

2410
หนงัสอืช่ือ “ทนุ” (Das Kapital) เล่ม
แรกของคารล์ มาร์กซได้รับการตีพิมพ์

2426-34
กฎหมายสังคมฉบับแรกของยุโรปได้
รบัการรบัรองทีเ่ยอรมัน

2429
คนงาน 350,000 คนหยุดงานท่ีชิคาโก
เพ่ือเรียกร้องช่ัวโมงทำงานวนัละแปด
ชั่วโมง การประท้วงครั้งนี้ถูกปราบ
ปรามอย่างทารุณ (“Haymarket
Riot”)

2432
สหภาพแรงงานนานาชาติแห่งที่สอง
กอ่ตัง้ขึน้ในปารสี

2433
ผู้แทนจาก 14 ประเทศประชุมกันที่
เบอร์ลินและรวบรวมข้อเสนอแนะซึ่ง
จะมีอิทธิพลต่อการออกกฎหมายเก่ียว
กับการทำงานในประเทศต่างๆ ใน
เวลาตอ่มา

2443
การประชุมใหญ่ที ่ปารีสได้ก่อตั ้ง
สมาคมนานาชาตเิพ่ือคุ้มครองลูกจ้าง

2449
การประชุมใหญ่ที ่เบิร์นได้รับรอง
อนุสัญญาระหว่างประเทศสองฉบับ
เพื่อลดการใช้ฟอสฟอรัสขาวซึ่งมีพิษ
ในการผลิตไม้ขีดไฟและห้ามสตรีทำ
งานตอนกลางคนื

2457
เกิดสงครามข้ึนในยุโรปทำให้ไม่มีการ
รับรองอนุสัญญาเพิ่มเติม

2462
ILO ถือกำเนิดขึ้น การประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศครั้ง
แรกได ้ร ับรองอนุส ัญญาหกฉบับ
อนุสัญญาฉบับแรกจำกัดชั่วโมงทำ
งานเหลอืวันละ 8 ช่ัวโมงและสปัดาห์
ละ 48 ช่ัวโมง
อัลเบิร์ต โธมัสได้เป็นผู้อำนวยการ
ใหญค่นแรกของ ILO

2468
อนุสัญญาและข้อแนะต่างๆ ที่เกี่ยว
กบัการประกนัสังคมไดรั้บการรบัรอง

2470
คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญประชุมคร้ัง
แรกเร่ืองการบังคับใช้อนุสัญญาฉบับ
ตา่งๆ

2473
เกิดอนุสัญญาฉบับใหม่ท่ีมุ่งให้มีความ
คืบหน้าในการยติุแรงงานบงัคับ

2487
ปฏิญญาฟิลาเดลเฟียย้ำวัตถุประสงค์
หลกัขอ้ตา่งๆ ขององคก์าร

2489
ILO กลายเปน็หนว่ยงานเฉพาะดา้น
หน่วยงานแรกที่อยู่ภายใต้องค์การ
สหประชาชาติ
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ILOได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
เม่ือปี 2512

2491
เดวิด มอร์สได้รับเลือกต้ังเป็นผู้อำนวย
การใหญข่อง ILO มีการลงมตรัิบรอง
อนสัุญญาฉบบัท่ี 87 วา่ดว้ยเสรภีาพ
ในการสมาคม มีโครงการเร่งด่วน
เกี่ยวกับแรงงานในยุโรป เอเชีย และ
ละติน อเมริกา

2493
โครงการเพิ ่มความช่วยเหลือทาง
วิชาการขององค์การสหประชาชาติส่ง
เสริมความร่วมมือกับประเทศกำลัง
พัฒนาครัง้ใหม่

2494
อนุสัญญาฉบับท่ี 100 ให้แรงงานชาย
และหญงิไดรั้บค่าตอบแทนเทา่เทยีม
กันสำหร ับงานที ่ม ีค ุณค่าเท ่าก ัน
คณะประศาสนก์ารซ่ึงปฏิบัติงานร่วม
กับคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมได้
ต้ังคณะกรรมธิการหน่ึงคณะและคณะ
กรรมการหนึ่งคณะเพื่อพิจารณาคำ
ร้องเก่ียวกับการละเมิดเสรีภาพในการ
สมาคม

2495
อนุสัญญาฉบับที่ 102 การประชุม
ใหญ่องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ
รับรองอนุสัญญาการประกันสังคม
(มาตรฐานระดบัตำ่ทีสุ่ด)

2500
อนสัุญญาฉบบัที ่105 กำหนดใหย้ก
เลิกแรงงานบงัคบัทกุรปูแบบ

2501
อนุสัญญาฉบับท่ี 111 ให้ยุติการเลือก
ปฏิบัติในการจา้งงานและการทำงาน

2503
ILO ก่อต้ังสถาบันแรงงานศึกษานานา
ชาติ (International Institute for
Labour Studies)

2509
ILO เปิดศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติท่ีตูริน

2512
ILO ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

2517-2532
ILO ในสมัยที่มีฟรานซิส บลังคาร์ด
เป็นผู้อำนวยการใหญ่มีการพัฒนา
กิจกรรมเพ่ือความร่วมมือทางวิชาการ
ขนานใหญ่

2532
ผู้แทนของสหภาพโซลิดานอสก์อ้างข้อ
แนะของคณะกรรมการคณะหนึ่งของ
ILO ในการเจรจากับรัฐบาลโปแลนด์
มิเชล ฮันแซนรับตำแหน่งผู้อำนวยการ
ใหญ่ของ ILO

2534
ILO รับรองกลยุทธ์ใหม่เพื ่อต่อสู ้
ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก (โครงการ
IPEC ของ ILO)

2535
การประชุมใหญ่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศอนุมัตินโยบายใหม่
เพื่อความร่วมมืออย่างจริงจัง มีการ
ตั้งคณะสหวิทยาการคณะแรกขึ้นที่
บูดาเปส

2541
การประชุมใหญ่ร ับรองปฏิญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า
ด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน
การทำงานอันได้แก่ เสรีภาพในการ
สมาคม การเลิกใช้แรงงานเด็ก และ
การยุติแรงงานบังคับและการเลือก
ปฏิบัติ

2542
ฮวน โซมาเวียจากชิลีเป็นผู้อำนวยการ
ใหญ่ ILO คนแรกจากซีกโลกใต้
การประชุมใหญ่ฯรับรองอนุสัญญา
ฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับการห้ามและการ
ยุติการใช้แรงงานเดก็ในรูปแบบท่ีเลว
ร้ายทันที

2545
อนสัุญญาฉบบัที ่182 ซ่ึงเรยีกรอ้งให้
มีการดำเนนิงานโดยเรง่ด่วนเพ่ือห้าม
ใช้แรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวรา้ยได้
รับการรับรองจากประเทศต่างๆ กว่า
100 ประเทศ ถือเป็นการรับรองท่ีเร็วท่ี
สุดในประวัติศาสตร์ของ ILO มีการต้ัง
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยเร่ืองทาง
สังคมของกระบวนการโลกาภวิตัน์
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ประเทศสมาชกิของ ILO
กรีซ
กมัพูชา
กัวเตมาลา
กาตาร์
กานา
กาบอง
กายอานา
กินี
กินีบิสเซา
เกรเนดา
สาธารณรัฐเกาหลี
แกมเบีย
โกตดิวัวร์
คอโมโรส
คอสตาริกา
คาซัคสถาน
คีร์กิซสถาน
คิริบาส
คิวบา
คูเวต
เคนยา
เคปเวิร์ด
แคนาดา
แคเมอรูน
โครเอเชีย
โคลัมเบีย
จอร์เจีย
จอร์แดน
จาเมกา
จิบูตี
จีน
ชาด
ชิลี
ซานมารีโน
ซามัว
ซาอดุอีาระเบยี
ซิมบับเว

ซูดาน
ซูรินาเม
เซเชลส์
เซนต์คิตส์และเนวิส
เซนต์ลูเซีย
เซนต์วินเซนต์และเกรนา

ดีนส์
เซเนกัล
เซอร์เบีย
เซาโตเมและปรินซิเป
เซียร์ราลีโอน
แซมเบีย
โซมาเลีย
ไซปรัส
ญ่ีปุ่น
เดนมาร์ก
โดมินิกา
โดมินิกัน
ตรินิแดดและโตเบโก
ตุรกี
ตูนิเซีย
เติร์กเมนิสถาน
โตโก
ทาจิกิสถาน
ไทย
นอร์เวย์
นามิเบีย
นิการากวั
นิวซีแลนด์
เนเธอร์แลนด์
เนปาล
ไนจีเรีย
ไนเจอร์
บราซิล
บอตสวานา
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บังคลาเทศ

บัลแกเรีย
บาร์เบโดส
บาห์เรน
บาฮามาส
บุรุนดี
บูร์กินาฟาโซ
เบนิน
เบลเยียม
เบลารุส
เบลิช
โบลิเวีย
ปากสีถาน
ปานามา
ปาปัวนวิกนิี
ปารากวัย
เปรู
โปรตุเกส
โปแลนด์
ฝร่ังเศส
พม่า
ฟิจิ
ฟินแลนด์
ฟิลิปปินส์
มองโกเลีย
มอนเตเนโกร
มอลตา
มอริเชียส
มอริเตเนีย
มาซิโดเนีย
มาดากัสการ์
มาลาวี
มาลี
มาเลเซีย
เม็กซิโก
โมซัมบิก
โมร็อกโก
ยูกันดา

ยูเครน
เยเมน
เยอรมนี
รวันดา
โรมาเนีย
ลักเซมเบิร์ก
ลัตเวีย
ลิทัวเนีย
เลโซโท
เลบานอน
ไลบีเรีย
วานูอาตู
เวเนซุเอลา
เวียดนาม
ศรีลังกา
สเปน
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สวาซิแลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
สวีเดน
สหพันธรัฐรัสเซีย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหราชอาณาจกัร
สาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐเซอร์เบีย
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตย

คองโก
สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ติมอร์-เลสเต
สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว
สาธารณรัฐมอลโดวา
สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาชนอาหรบัลิเบีย

สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
สิงคโปร์
หมู่เกาะโซโลม
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
อัฟกานิสถาน
อาเซอรไ์บจาน
อาร์เจนตินา
อาร์เมเนีย
อิเควทอเรียลกินี
อิตาลี
อินเดีย
อินโดนีเซีย
อิรัก
อิสราเอล
อียิปต์
อุซเบกิสถาน
อุรุกวัย
เอกวาดอร์
เอธิโอเปีย
เอริเทรีย
เอลซัลวาดอร์
เอสโตเนีย
แองโกลา
แอนติกาและบาร์บูดา
แอฟริกากลาง
แอฟริกาใต้
แอลจีเรีย
แอลเบเนีย
โอมาน
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
ฮอนดูรัส
ฮังการี
เฮติ

10
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1.3

ภารกิจสำคัญแห่งสหัสวรรษใหม่:
โครงการและงบประมาณของ ILO

ในปัจจุบัน ILO หันมาให้ความสำคัญกับกลยุทธ์
การวางแผนงบประมาณระยะสองป ีโครงการและ
งบประมาณของ ILO มีจุดมุ่งหมายทางกลยทุธ์สี่
ประการเปน็พ้ืนฐานดงัน้ี

• เพ่ือส่งเสรมิให้มาตรฐานตา่งๆ ตลอดจนหลกั
การและสทิธิข้ันพ้ืนฐานในการทำงานบรรลุุผล

• เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหห้ญิงและชายมงีานและราย
ได้ท่ีเหมาะสม

• เพ่ือให้ทกุคนไดรั้บการคุม้ครองทางสงัคม
• เพื ่อส่งเสริมกระบวนการไตรภาคีและการ

เจรจาทางสงัคม

โครงการ InFocus
     จุดมุง่หมายทางกลยทุธ์แต่ละประการกอ่
ให้เกิดโครงการ InFocus เป็นจำนวนมากซ่ึง
เป็นโครงการที่ต้องเร่งปฏิบัติ ตรงประเด็น
ปัญหา และมีความชัดเจน โครงการเหล่าน้ีเน้น
และบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดผลท่ี
ดีที่สุดในแง่ผลกระทบและขอบเขต

โครงการ InFocus เกี่ยวข้องกับจุดมุ่ง
หมายทางกลยทุธท์ัง้สีป่ระการมดีงัน้ี
• มุ่งส่งเสริมปฏิญญาฉบับนี้
• ยุติการใชแ้รงงานเดก็
• แก้วิกฤตการณแ์ละฟ้ืนฟู
• พัฒนาความชำนาญ ความรู้ และความ
สามารถในการหางานทำ

• เพิ่มการจ้างงานโดยพัฒนากิจการขนาด
เล็ก

• ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในการทำงานตลอดจนสิง่แวดลอ้ม

• ส่งเสริมความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ
• ส่งเสริมการเจรจาทางสงัคม กฎหมายแรง
งาน และการบริหารแรงงาน
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1.4

งานที่มีคุณค่าคือหัวใจของการพัฒนาสังคม

“เป้าหมายสำคญัของ ILO ในวนันีค้อืการสรา้งโอกาสใหห้ญงิและชายมงีานทีมี่คณุคา่
และก่อให้เกิดความสำเร็จโดยจะต้องมีเสรีภาพ ความเสมอภาค ความม่ันคง และ ศักด์ิศรี
แหง่ความเปน็มนษุย์” ฮวน โซมาเวยี ผู้อำนวยการใหญ ่ILO

งานที่มีคุณค่าคืองานที่ทำให้ความปรารถนา
ของผู้ทำงานเปน็จริง หมายถึงงานทีท่ำแล้วได้ผล
สำเร็จ ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม มีความปลอดภัย
ในท่ีทำงาน มีความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบครัว
ให้โอกาสพัฒนาตนและสถานะทางสังคม ให้
เสรีภาพในการแสดงความหว่งใย เคล่ือนไหว และ
มีส่วนร่วมตัดสินเร่ืองต่างๆ ท่ีจะมีผลกระทบกับชีวิต
ของตน และให้โอกาสและการปฏิบัติท่ีเสมอภาคแก่
หญิงและชายทกุคน

งานท่ีมีคุณค่าควรเป็นหัวใจของกลยุทธ์ระดับ
ทอ้งถ่ิน ระดบัชาต ิและระดบัโลกเพือ่การพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม งานท่ีมีคุณค่าคือปัจจัยสำคัญ
ของความพยายามแก้ปัญหาความยากจนและเป็น
วิธีหน่ึงท่ีจะทำให้เกิดการพัฒนาท่ีมีความเสมอภาค
ให้โอกาสแก่ทุกคน และมีความย่ังยืน ILO ส่งเสริม
งานท่ีมีคุณค่าโดยดำเนินงานในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ
จ้างงาน ความคุม้ครองทางสงัคม มาตรฐาน หลัก
การและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน และการ
เจรจาทางสงัคม

ในการทำงานทุกด้านดังกล่าว ILO พบว่าผู้คน
ท่ัวโลกต้องเผชิญการขาดแคลน ช่องว่าง และการ
ถูกกีดกันต่างๆ ในรูปแบบของการว่างงานและการ
จ้างงานทีด้่อยกว่าความสามารถ งานทีมี่คุณภาพ
ต่ำและไม่ก่อใหเ้กิดความสำเรจ็ งานท่ีไม่ปลอดภัย
รายไดท้ีไ่ม่มัน่คง การถกูปฏเิสธไมใ่ห้มีสทิธติา่งๆ
ความไม่เสมอภาคทางเพศ การเอารัดเอาเปรียบคน
งานซ่ึงเป็นผู้อพยพ การขาดผูแ้ทนและไม่มีสิทธิมี
เสยีง และการขาดความคุม้ครองและความมัน่คง

เม่ือเจ็บป่วย กลายเป็นคนพิการ และถึงวัยชรา ILO
ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้

การรณรงค์เพื่องานที่มีคุณค่าจะมีความคืบ
หน้าได้นั้นต้องการ การดำเนินงานในระดับโลก
กล่าวคือต้องระดมผู ้ดำเนินการหลักในระบบ
พหุภาคีและเศรษฐกิจโลกให้เข้าร่วมการรณรงค์นี้
ในระดับประเทศโครงการงานทีมี่คุณค่าแบบบูรณา
การของประเทศซึ่งพัฒนาโดย สมาชิกของ ILO
สะท้อนภารกิจสำคัญและเป้าหมายที่อยู่ในกรอบ
การพฒันาชาต ิ ILO ซ่ึงร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ๆ
ที่อยู่ในและนอกระบบขององค์การสหประชาชาติ
ถ่ายทอดความเช่ียวชาญอย่างลึกซ้ึงและวิธีการวาง
นโยบายทีส่ำคัญเพ่ือช่วยวางและดำเนนิโครงการ
เหล่าน้ี เพ่ือสร้างสถาบันต่างๆ ท่ีจะดำเนินโครงการ
ตอ่ไป และเพือ่วัดความกา้วหนา้
     การส่งเสริมงานท่ีมีคุณค่าเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกนั ของสมาชกิของ ILO และสำนกังานแรง
งานระหวา่งประเทศ วาระงานทีมี่คณุค่าของ ILO
ซ่ึงเป็นองค์การไตรภาคีน้ัน รวบรวมความต้องการ
และทัศนะตา่งๆ ของรัฐบาล องคก์รนายจา้ง และ
องค์กรลูกจ้างซ่ึงรวมกันข้ึนเป็น ILO เข้าไว้ด้วยกัน
เป็นการระดมพลังและความสามารถของทุกฝ่าย
และวางพื้นฐานเพื่อสร้างความเห็นพ้องกันใน
นโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม
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มาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ
และหลกัการและสทิธข้ัินพืน้ฐาน
ในการทำงาน
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2.1 ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ว่า ด้วยหลกัการและ
สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน

เม่ือเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2541 การประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้รับรองปฏิญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการ
และสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทำงาน เพ่ือยืนยันพันธะ
ของประเทศสมาชิก ILO ท้ัง 179 ประเทศท่ีจะต้อง
เคารพหลักการเกี่ยวกับสิทธิขั ้นพื้นฐานในการ
ทำงานทั้งสี่ประการ ตลอดจนส่งเสริมและปฏิบัติ
ตามหลักการเหล่าน้ันในระดับสากลให้ได้ผลอย่าง
แท้จริง

ความตั้งใจที่จะส่งเสริมปฏิญญาฉบับนี้เกิด
จากความกังวลรอบโลก เกี่ยวกับกระบวนการ
โลกาภิวัตน์และผลทางสังคมท่ีเกิดจากการเปิดเสรี
ทางการคา้ มีการสนบัสนนุบทบาทของมาตรฐาน
ทางแรงงานที่ได้การยอมรับในระดับสากลในการ
ประชุมสุดยอดระดับโลกเพ่ือการพัฒนาสังคมของ
องค์การสหประชาชาต(ิโคเปนเฮเกน พ.ศ. 2538)
ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกที่
สงิคโปร ์(พ.ศ. 2539) ไดร้ื้อฟ้ืนพันธะกจิเพ่ือสรา้ง
มาตรฐานหลักทางแรงงานซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดับ
สากลและได้ระบุว่า ILO เป็นองค์การท่ีสามารถวาง
และจัดการมาตรฐานเหล่าน้ันได้ และปฏิเสธการใช้
มาตรฐานทางแรงงานเพือ่ปกป้องอุตสาหกรรมใน
ประเทศ

ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า
ด้วยหลักการและ สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำ
งานและการตดิตามผล

ปฏิญญาฉบบัน้ีของ ILO ถือเป็นการยนืยันว่า
ประเทศสมาชิกขององค์การฯ เต็มใจจะ “เคารพ
สง่เสรมิและปฏบัิต ิดว้ยความจรงิใจ” ซึง่หลักการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการ
สมาคมและการยอมรับอย่างมีประสิทธิผลในสิทธิท่ี
จะร่วมเจรจาต่อรอง การขจัดแรงงานบังคับหรือการ
เกณฑ์แรงงานทุกรูปแบบ การเลิกล้มการใช้แรง
งานเด็กอย่างได้ผล และการยุติการเลือกปฏิบัติใน
แง่การจ้างงาน และการทำงาน

ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน
น้ีเน้นว่าประเทศสมาชกิทุกประเทศจะตอ้งเคารพ
หลักการข้ันพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีระบุไว้ไม่ว่าจะได้รับรอง
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับ

โครงการส่งเสริมปฏิญญาแรงงานระหว่าง
ประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิข้ันพ้ืนฐาน
ในการทำงาน
โครงการนีมี้วัตถุประสงคส์ามประการคอื
• เพื่อกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ ภูมิภาคต่างๆ
และสังคมโลกไดต้ระหนักถงึปฏิญญาฉบบัน้ี

• เพ่ือให้เกิดความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงว่าหลักการ
และสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้สามารถ
สง่เสรมิการพฒันาประชาธปิไตย และความ
เสมอภาค และช่วยให้หญิงและชายทุกคน
เข้มแข็งข้ึนไดอ้ย่างไร

• เพื่อส่งเสริมนโยบายต่างๆ ที่ทำให้เกิดการ
ปฏิบัติตามหลักการและสิทธิเหล่าน้ีในกระบวน
การพฒันาของแตล่ะประเทศ

ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งแลว้หรือไม่กต็าม
ปฏิญญาฉบับน้ียังยอมรับหน้าท่ีขององค์การฯ

“ที่จะต้องช่วยประเทศสมาชิกที่ได้ร้องขอความ
ช่วยเหลือ และพิสูจน์แล้วว่าต้องการความช่วยเหลือ
อย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายต่างๆ
ดังกล่าว” โดยใช้ทรัพยากรขององค์การฯ อย่างเต็ม
ท่ี ซ่ึงรวมถึงการระดมทรัพยากรท้ังหลายจากนอก
องค์การฯ และขอความสนับสนุนจากองค์การ
ระหว่างประเทศอืน่ๆ

ปฏิญญาฉบับน้ี “เน้นว่ามาตรฐานทางแรงงาน
ไม่ควรถูกใช้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ
และปฏิญญาฉบับนี้ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อ
ติดตามผลของปฏิญญาฉบับน้ี จะต้องไม่ถูกใช้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกจากนี้ปฏิญญาฉบับนี้
และการดำเนินงานเพื่อติดตามผลของปฏิญญา
ฉบับนี้จะต้องไม่ใช้จับผิดจุดเด่นของประเทศใด
เป็นอันขาด”

การประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศได้ติดตามผลของปฏิญญาฉบับนี้ ซึ่ง
รายงานการติดตามผลมีอยู ่ในภาคผนวกของ
ปฏิญญาน่ันเอง รายงานการติดตามผลส่วนแรกได้
ประมวลส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในรอบปีในประเทศท่ียัง
ไม่ได้รับรองอนุสัญญาสักฉบับหรือ หลายฉบับที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งสี่ประการ การติด
ตามผลนี้จะมีขึ้นปีละหนึ่งครั้งด้วยการดำเนินการ
ต่างๆ ตามทีค่ณะประศาสนก์ารกำหนด

สว่นทีส่องเปน็รายงานระดบัโลกทีจ่ะจัดทำขึน้
ปีละหน่ึงคร้ัง ว่าด้วยเร่ืองสิทธิข้ันพ้ืนฐานหน่ึงในส่ี
ประการ สิทธิแต่ละประการจะได้รับการติดตามผล
ไปตามลำดับโดยจะศึกษาสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนท้ัง
ในประเทศท่ีได้รับรองอนุสัญญาฉบับต่างๆ ท่ีเก่ียว
ข้องแล้วและในประเทศทียั่งไม่ไดรั้บรอง รายงาน
ระดับโลกฉบับแรกซ่ึงจัดทำข้ึนเม่ือพ.ศ. 2543 เน้น
เร่ืองเสรภีาพ ในการสมาคมและการยอมรบัอย่าง
จริงจัง ซ่ึงสิทธิท่ีจะร่วม เจรจาต่อรอง รายงานฉบับ
ต่อๆ มาไดศึ้กษาหรอืต้ังใจจะศกึษาการยติุการใช้
แรงงาน บังคับ การเลิกล้มการใช้ แรงงานเด็กอย่าง
มีประสิทธิผล และการยุติการเลือกปฏิบัติในการจ้าง
งาน

การติดตามผลของปฏิญญาฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อ

เป็นการส่งเสริม และเป็นช่องทางที่จะคอยรับ
ข้อมูลที ่เกี ่ยวกับความต้องการการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมซ่ึงสัมพันธ์กับสิทธิและหลักการ
เหล่านี้ ดังนั้นการติดตามผลจึงช่วยวางโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการซ่ึงเป็นโครงการเป้าหมาย
ดำเนินโครงการ และประเมินโครงการด้วย

ความร่วมมือทางวิชาการในการติดตามผล
ของปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า
ด้วยหลักการและสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทำงาน

ความร่วมมือทางวิชาการเป็นเคร่ืองมือสำคัญ
อย่างหนึ่ง ในอันที่จะทำให้หลักการและสิทธิขั้น
พื้นฐานในการทำงานมีผลในทางปฏิบัติ ซึ่งจะ
ประกันว่าการพัฒนาทางสังคมจะเกิดควบคู่ไปกับ
ความเจริญทางเศรษฐกิจ โครงการเพื่อส่งเสริม
ปฏิญญาฉบับดังกล่าวซึ่งเร่ิมดำเนินงาน เม่ือพ.ศ.
2542 ได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
แบบใหม่และมีส่วนระบุ ออกแบบ และระดมทุน
เพ่ือโครงการเหล่าน้ี ความร่วมมือทางวิชาการน้ีได้
รับการสนับสนุนจากกองทนุแบบทวิภาคีเป็นส่วน
ใหญ่และได้รับความช่วยเหลือจากบริการทาง
วิชาการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องของสำนกังานฯ ท้ังจาก
สำนกังานใหญเ่องและสำนกังานสาขา ความชว่ย
เหลือมีตั้งแต่การแนะนำเรื่องการปฏิรูปกฎหมาย
และการฝกึอบรมเจา้หน้าทีรั่ฐไปจนถึงการพฒันา
ความสามารถของฝา่ยต่างๆ ในโครงสร้างไตรภาคี
(ไดแ้กรั่ฐบาล องคก์รนายจา้ง และองคก์รลกูจา้ง)
เกือบทุกโครงการมีการคำนึงถึง เร่ืองเพศและการ
พัฒนา และมีความรว่มมือแบบไตรภาคี
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2.2

มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศคืออะไร

มาตรฐานหลักด้านแรงงานที่อยู่ในปฏิญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการ
และสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทำงานน้ัน เป็นส่วนหน่ึง
ของมาตรฐานที่องค์การฯได้วางไว้เท่านั้น ตั้งแต่
พ.ศ. 2462 ILO และโครงสร้างไตรภาคีของ
องค์การฯ ซึ่งประกอบด้วยรัฐบาลของประเทศ
สมาชกิองคก์รนายจา้ง และองคก์รลูกจ้างไดส้ร้าง
ระบบของมาตรฐานระหว่างประเทศทั้งหลายที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานทั้งหมด

มาตรฐานเหล่านี ้ของ ILO อยู ่ในรูปของ
อนุสัญญาและข้อแนะระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
เรื่องแรงงาน อนุสัญญาของ ILO เป็นข้อตกลง
ระหว่างประเทศซึง่สมาชกิของ ILO จะต้องรับรอง
ข้อแนะนั้นไม่บังคับว่าจะต้องปฏิบัติตาม และมัก
เป็นเร่ืองเดยีวกนักบัท่ีอยู่ในอนสุญัญา ข้อแนะให้
แนวทางแก่การวางนโยบายและการปฏิบัติในระดับ
ชาติ ทั้งข้อแนะและอนุสัญญามีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสภาพการ
ทำงานและวธีิปฏิบัติต่างๆ ทัว่โลก
     เม่ือปลายเดอืนมิถนุายนพ.ศ. 2546 ILO ได้
อนุมัติอนุสัญญากว่า 180 ฉบับและข้อแนะกว่า 190
ข้อ ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ เป็นจำนวนมาก
เช่น เสรภีาพในการสมาคมและการรว่มเจรจาตอ่
รอง ความเสมอภาคทางการกระทำและโอกาส
การยุติแรงงานบังคับและแรงงานเด็ก การส่งเสริม
การจ้างงานและการฝึกอาชีพ การประกันสังคม
สภาพในการทำงาน การบริหารแรงงานและการ
ตรวจแรงงาน การปอ้งกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
ความคุ้มครองกรณีคลอดบุตร การคุ้มครองแรงงาน
ข้ามชาติ และผู้ทำงานประเภทอ่ืน เช่น ชาวเรือ เจ้า
หน้าท่ีพยาบาล หรือผู้ทำงานในไร่นา บัดน้ีมีการให้
สตัยาบนัรบัรองกวา่ 7,000 กรณแีล้ว

มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศมีบทบาท
สำคญัในการอธบิายกฎหมาย นโยบาย และการ
พิพากษาในประเทศต่างๆ ตลอดจนมีบทบาท

สำคัญในเง่ือนไขต่างๆ ของข้อตกลง เก่ียวกับการ
ร่วมเจรจาต่อรอง ไม่ว่าประเทศหนึ่งจะได้รับรอง
อนุสัญญาฉบับหนึ่งแล้วหรือไม่ก็ตาม มาตรฐาน
เหล่านั้นก็ให้แนวทางปฏิบัติแก่สถาบันและกลไก
ระดับประเทศ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกับเร่ืองแรงงานและ
ให้แนวทางปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับเร่ืองแรงงาน และการ
จ้างงาน ดังนั้นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
จึงส่งผลกับทั้งกฎหมายและแนวทางปฏิบัติใน
ประเทศตา่งๆ ซ่ึงเป็นประโยชนท์ีม่ากกวา่การแก้
กฎหมายใหต้รงกับความประสงคข์องอนุสัญญาท่ี
ได้รับการรบัรอง

กระบวนการตรวจสอบของ ILO
ILO ต้องตรวจสอบการใช้มาตรฐานแรงงาน

ระหว่างประเทศ อย่างต่อเน่ือง ประเทศสมาชิกทุก
ประเทศต้องรายงาน มาตรการต่างๆ ท่ีได้กำหนด
ขึ้นทั้งทางกฎหมายและทางปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาทุกฉบับท่ีตนได้รับรอง ในขณะเดียว
กันก็จะต้องส่งสำเนารายงานให้องค์กรนายจ้าง
และองค์กรลูกจ้างซ่ึงมีสิทธิท่ีจะให้ข้อมูลต่างๆ  ด้วย
ในขั้นแรก รายงานของรัฐบาลจะได้รับการตรวจ
สอบโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการ
ปฏิบัติตาม อนุสัญญาและข้อแนะ ซ่ึงประกอบด้วย
ผูท้รงคณุวุฒทิางกฎหมายและสงัคม 20 ทา่น ซึง่
มีอสิระจากรัฐบาลต่างๆ และได้รับการแต่งต้ังเน่ือง
ด้วยความสามารถส่วนตัวของตนเอง คณะกรรม
การฯจะส่งรายงานประจำปีให้ที ่ประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ ในการประชมุน้ี
คณะกรรมการที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญา และข้อแนะซึ่งเป็นคณะกรรมการ
ไตรภาคี ท่ีประกอบด้วยผู้แทนจากรฐับาล นายจ้าง
และลูกจ้างจะตรวจรายงานดังกล่าวอย่างละเอียด

นอกจากกระบวนการตรวจสอบที่กระทำเป็น
ประจำดังกล่าวแล้ว องค์กรนายจ้างและองค์กร
ลูกจ้างยังสามารถริเร่ิมกระบวนการโต้แย้งซ่ึงเรียก
ว่า “การคดัคา้น” เพ่ือกลา่วหารฐับาลของประเทศ

สมาชิกในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาท่ีได้รับรอง
ไว้ได้

ถ้าคณะประศาสนก์ารพิจารณาวา่การคดัค้าน
นั้นรับฟังได้แล้ว คณะประศาสน์การจะตั้งคณะ
กรรมการไตรภาคีขึ ้นคณะหนึ่ง เพื ่อสอบสวน
จากนั้นคณะกรรมการคณะนี้จะรายงานผลการ
สอบสวนและข้อแนะต่างๆ ให้คณะประศาสน์การ
ทราบ

นอกจากน้ีประเทศสมาชิกทุกประเทศ สามารถ
ร้องทุกข์กับสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศเพ่ือ
กล่าวหาประเทศสมาชิกอื่นใด ที่ตนคิดว่าไม่ได้
ปฏิบัติตามอนุสัญญาที่ทั้งสองประเทศได้รับรอง
ไว้แล้วอย่างน่าพอใจ คณะประศาสน์การอาจตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบสวนและเสนอ
รายงานผลการสอบสวนในประเด็นที่เป็นปัญหา
คณะประศาสน์การอาจดำเนินการสอบสวนเองหรือ
ดำเนินการตามคำร้องทุกข์ของผู ้เข้าร่วมการ
ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศคนใด
คนหนึ่งก็ได้ ถ้าจำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถออกข้อแนะเก่ียวกับมาตรการต่างๆ ท่ีเห็น
ควรให้ปฏิบัติได้ ถ้ารัฐบาลต่างๆ ไม่ยอมรับข้อแนะ
รัฐบาลนัน้ๆ กส็ามารถฟอ้งศาลโลกได้

เสรีภาพในการสมาคม:
กระบวนการตรวจสอบพเิศษ

ILO วางกระบวนการพิเศษเพื่อตรวจสอบ
เสรีภาพในการสมาคมเม่ือพ.ศ. 2493 กระบวนการ
นี้เกิดขึ้นจากข้อร้องเรียนของรัฐบาล องค์กรนาย
จ้าง หรือองค์กรลูกจ้างที่ประท้วงประเทศสมาชิก
ท้ังท่ีประเทศสมาชิกท่ีถูกร้องเรียน ยังไม่ได้รับรอง
อนุสญัญาตา่งๆ การรอ้งเรียนน้ีเกิดข้ึนได ้ เพราะ
ประเทศทีเ่ป็นสมาชกิของ ILO จะต้องปฏิบัติตาม
หลักการแห่งเสรีภาพในการสมาคม ที่ระบุไว้ใน
ธรรมนูญขององค์การฯ กระบวนการทีเ่กิดข้ึนเพ่ือ
การนี ้ประกอบดว้ยคณะกรรมการสองคณะ
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อนุสญัญาหลกัฉบับตา่งๆ ของ ILO

ฉบับท่ี 29 อนุสัญญาว่าด้วยการเกณฑแ์รงงานหรอืแรงงานบงัคับ พ.ศ. 2473
กำหนดให้มีการปราบปรามการใชแ้รงงานบังคับหรือการเกณฑแ์รงงานทกุรูปแบบ มีข้อยกเว้นบาง
ประการ เช่น การเกณฑ์ทหาร การใช้แรงงานนักโทษที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เหตุการณ์
ฉุกเฉนิต่างๆ เช่น สงคราม การเกดิไฟไหม ้และแผน่ดนิไหว

ฉบับท่ี 87 อนุสญัญาวา่ด้วยเสรภีาพในการสมาคมและการคุม้ครองสทิธิในการเคลือ่นไหว
พ.ศ. 2491
ให้ลูกจ้างและนายจ้างทุกคนมีสิทธิก่อตั้งและร่วมองค์กรตามใจชอบโดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า
และให้หลักประกนัว่าองคก์รตา่งๆ น้ีมีสทิธิทีจ่ะดำเนนิงานอยา่งอสิระโดยไมถู่กรัฐบาลแทรกแซง

ฉบับท่ี 98 อนุสัญญาวา่ด้วยการปฏบัิตติามหลกัการแหง่สิทธิในการรวมตวักันและการรว่ม
เจรจาตอ่รอง พ.ศ. 2492
ให้ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติเพื่อต่อต้านสหภาพแรงงาน ป้องกันไม่ให้องค์กรลูกจ้างและ
องคก์รนายจา้งกา้วกา่ยซึง่กนัและกนั และวางมาตรการสง่เสรมิการรว่มเจรจาตอ่รอง

ฉบับท่ี 100 อนุสัญญาว่าด้วยคา่ตอบแทนทีเ่ท่าเทียมกนั พ.ส. 2494
เรียกร้องความเสมอภาคในค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ สำหรับลูกจ้างชายและหญิงซ่ึงทำงาน
มีคา่เทา่กนั

ฉบับท่ี 105 อนุสัญญาวา่ด้วยการยกเลกิแรงงานบงัคับ พ.ศ. 2500
ห้ามการใช้แรงงานบังคับหรือเกณฑ์แรงงานทุกรูปแบบเพ่ือการบีบบังคับหรือการให้การศึกษาทางการ
เมือง การลงโทษเนือ่งจากการแสดงความเหน็ทางการเมอืงหรือลัทธิ การระดมแรงงาน การลงโทษ
แรงงาน การลงโทษเนือ่งจากรว่มหยุดงาน หรือการเลอืกปฏบัิติ

ฉบับท่ี 111 อนุสญัญาวา่ด้วยการเลอืกปฏบิตัใินการจ้างงานและการทำงาน พ.ศ. 2501
ให้มีนโยบายระดับประเทศเพ่ือยุติการเลือกปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการจ้างงาน การฝึกอบรม และสภาพการ
ทำงานเนือ่งดว้ยเผา่พนัธ์ุ สผีวิ เพศ ศาสนา ทศันะทางการเมอืง เช้ือชาต ิหรือช้ันทางสงัคม และ
สนับสนนุความเสมอภาคทางโอกาสและการกระทำ

ฉบับที ่138 อนุสญัญาวา่ด้วยอายข้ัุนต่ำท่ีใหจ้้างงานได้ พ.ศ. 2516
มุ่งล้มเลิกการใช้แรงงานเด็กโดยระบุว่า อายุข้ันต่ำท่ีให้จ้างงานได้จะต้องไม่น้อยกว่าอายุท่ีจะสำเร็จการ
ศึกษาภาคบงัคับ

ฉบับท่ี 182 อนุสญัญาวา่ด้วยรปูแบบทีเ่ลวรา้ยของการใชแ้รงงานเด็ก พ.ศ. 2542
เรียกร้องให้ออกมาตรการเร่งด่วนท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือห้ามและยุติการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย
ต่างๆ เช่น การใช้แรงงานเย่ียงทาสหรือการกระทำในลักษณะคล้ายกัน การเกณฑ์แบบบังคับเพ่ือให้
เข้าร่วมความขัดแย้งท่ีมีการใช้อาวุธ ค้าประเวณี ทำส่ือลามก และทำกิจกรรมผิดกฎหมาย ตลอดจน
การทำงานทีอ่าจเปน็อันตรายตอ่สขุภาพ ความปลอดภยั และจริยธรรมของเดก็

ขอข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศและปฏญิญาของ ILO ไดท้ี่
International Labour Standards Department
(แผนกมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ)
โทรศัพท์ +4122/799-7155
โทรสาร +4122/799-6771
อีเมล์ normes@ilo.org
รายละเอยีดของปฏญิญา
โทรสาร +4122/799-6561
อีเมล์ declaration@ilo.org

คณะหนึ่งคือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จ
จริงและไกล่เกลี่ย ซึ่งต้องขอความยินยอมจาก
รัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการน้ี มีกระบวนการ
ทำงานคล้ายกับกระบวนการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานของคณะกรรมการจะไดรั้บ
การตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ ได้มีการต้ังคณะกรรมการ
แบบน้ีข้ึนหกคณะแลว้

อีกคณะหน่ึงคือคณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพ
ในการสมาคม คณะกรรมการฯแบบไตรภาคีคณะน้ี
ได้รับการแต่งต้ังโดยคณะประศาสนก์าร โดยเลือก
จากกรรมการในคณะประศาสน์การเอง ต้ังแต่ก่อต้ัง
ข้ึนมาคณะกรรมการวา่ด้วยเสรีภาพในการสมาคม
ได้ทำคดตีา่งๆแลว้กวา่ 2,150 คดทีีเ่กีย่วข้องกบั
เรื่องเสรีภาพในการสมาคมอย่างมากมายหลาย
ลักษณะ เช่น การจับกุม หรือการหายสาบสญูของ
สมาชิกสหภาพแรงงาน การแทรกแซงกจิการของ
สหภาพแรงงาน การออกกฎหมายทีไ่ม่สอดคลอ้ง
กับหลักแห่งเสรีภาพในการสมาคม ฯลฯ คณะกรรม
การฯ มีการประชุมประจำปีในเดือนมีนาคม
พฤษภาคม และพฤศจกิายน

สิทธิของคนพื้นเมือง
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า
ดว้ยชนพืน้เมืองและชนเผา่ตา่งๆ (ฉบับที ่169)
และอนุสัญญาทีอ่อกกอ่นหน้าน้ันคือฉบับท่ี 107
พ.ศ. 2500 เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศเพียง
สองฉบับที่คุ้มครองประชาชนที่เสียเปรียบและ
ตกอยู่ในสภาพท่ีอ่อนแอมานานเหล่าน้ี ในกรณี
น้ี ILO ต้องการใหป้ระเทศสมาชกิวางนโยบาย
และโครงการต่างๆ เพ่ือบรรเทาความยากจนใน
หมู่ชนพื้นเมืองกลุ่มต่างๆ เพิ่มโอกาสแห่งการ
พัฒนา ปรับปรุงสภาพการจา้งงาน และส่งเสริม
ความสามารถในการเจรจาต่อรองและการ
เคลื่อนไหวด้านแรงงานให้พวกเขา

ขอขอ้มูลเพิ่มเติมได้ที่
Equality and Employment Branch
(สาขาความเสมอภาคและการจา้งงาน)
โทรศัพท์ +4122/799-7115
โทรสาร +4122/799-6344
อีเมล์ egalite@ilo.org
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2.3

ยุติการใช้แรงงานเด็ก

ในวันนี้ทั่วโลกมีเด็กเกือบ 218 ล้านคนที่ต้อง
ทำงาน และเด็กจำนวนมากต้องทำงานเต็มเวลา
เด็กเหล่าน้ีไม่ได้ไปโรงเรียนและแทบจะไม่มีเวลาได้
เล่นเลย เด็กหลายคนไม่ได้ทานอาหารที่มีคุณค่า
และไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ พวกเขาไม่มีโอกาสได้
เป็นเด็ก สำหรับพวกเขาส่วนใหญ่ วันพรุ่งนี้ก็จะ
เหมือนเดมิ และจะเปน็เช่นเดิมในวันมะรืนน้ี และ
วันมะเรื่อง

เด็กเหล่านี้จำนวนหลายสิบล้านคนคือเหยื่อ
ของการใชแ้รงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวร้าย
• ทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายในที่ซึ ่ง

ต้องสัมผัสสารเคมีที ่มีพิษ เครื ่องจักรกล
อันตราย หรือความรอ้นจัด

• ถูกใช้ทำงานผิดกฎหมาย เช่น ค้ายาเสพติด
คา้ประเวณ ีหรือผลิตส่ือลามก

• ถูกขายหรือบังคับให้เป็นทาสหรือตกอยู่ใน
สภาพเยีย่งทาส เหย่ือการคา้มนษุย์

• การใช้เด็กในภาวะสงคราม

การใช้แรงงานเด็กเป็นการทารุณเด็กท่ีเกิดข้ึน
มากทีสุ่ดในโลก ในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษ
ใหม่น้ีการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กต้องเป็นภารกิจ
ทีส่ำคญัทีส่ดุอยา่งหนึง่ของมนษุย์

ประสบการณ์ท่ีประเทศต่างๆ ได้ส่ังสมมาตลอด
ทศวรรษท่ี 90 คือพ้ืนฐานท่ีม่ันคงสำหรับการดำเนิน
งานทีจ่ะพัฒนาต่อไป ในช่วงทศวรรษดังกล่าวโลก
มีความตระหนักต่อการใช้แรงงานเด็ก เหตุผล
สำคัญคือประชาชนท่ัวไปมีการสนับสนุนสิทธิต่างๆ
ของเด็กมากข้ึนและมีความสนใจเก่ียวกับมาตรฐาน
การใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม และงานที่มีคุณค่า
สำหรบัผู้ใหญ่ในระบบเศรษฐกจิโลกมากขึน้

นานาชาติสนับสนุนอนุสัญญาว่าด้วยเรื ่อง
แรงงานเด็กของ ILO อย่างแพร่หลาย

ทัศนะเรื่องแรงงานเด็กโดยเฉพาะการใช้แรง
งานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายได้เปล่ียน ไปอย่างมาก
ภาคการเมอืงระดับนานาชาต ิได้ให้การสนบัสนุน
อย่างมาก เพ่ือยุติการใช้แรงงานเดก็ ข้อพิสูจน์ท่ีดี
ท่ีสุดคืออัตราการรบัรองอนุสัญญาฉบับท่ี 182 ของ
ILO ซ่ึงเรียกร้องให้มีการดำเนนิงานอยา่งเรง่ด่วน
เพื่อยุติการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

กว่า 130 ประเทศซ่ึงถือเป็นเสียงส่วนใหญ่ของ
ประเทศสมาชิก ILO ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับ
น้ีแล้ว ซ่ึงเป็นอนุสัญญาท่ีได้รับการรับรองเร็วท่ีสุด
ในประวติัศาสตรข์อง ILO และเร็วกวา่การรบัรอง
อนุสัญญาฉบับอ่ืนมาก อนุสัญญาว่าด้วยอายุข้ันต่ำ
ท่ีให้จ้างงานได้ พ.ศ. 2516 (ฉบับท่ี 138) ได้รับการ
สนบัสนนุมากขึน้และ ในปัจจุบันไดรั้บการรบัรอง-
จากประเทศต่างๆ กว่า 120 ประเทศแล้ว อนุสัญญา
ฉบับน้ีย่ิงย้ำให้เห็นว่าท่ัวโลกตระหนักถึงปัญหาการ
ใช้แรงงานเด็กมากข้ึน การรับรองอนุสัญญาเหล่าน้ี
คอืสิง่บ่งช้ีทีชั่ดเจนและวดัปรมิาณไดแ้ละแสดงให้
เห็นว่าเจตนารมย์ท่ีจะกำหนดเร่ือง การใช้แรงงาน
เด็กเป็นเร่ืองสำคัญท่ีนานาชาติต้องแก้ไขน้ันกำลัง
แพร่หลายขึ้นทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

ILO มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนเจตนารมย์ทางการ
เมืองประการนี้ของประเทศสมาชิกทั้งหลาย

โครงการ ILO-IPEC (In Focus Programme on
Child Labour)

โครงการระหว่างประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาแรง
งานเดก็ (IPEC) ของ ILO ได้พัฒนาขึน้พร้อมกับ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อต่อต้านการใช้
แรงงานเด็ก จากผู้สนับสนุนซึ่งเป็นรัฐบาลของ
ประเทศหน่ึงและประเทศท่ีร่วมโครงการหกประเทศ
ในปี 2535 ในวันนี้ IPEC ดำเนินงานอยู่ 80
ประเทศ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก 30
ประเทศ
      IPEC มีจุดมุ่งหมายเพ่ือยุติการใชแ้รงงานเดก็
ท่ัวโลกโดยเน้นการหยุดใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี
เลวร้ายให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ มีการดำเนินงาน
หลายอย่างเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ กล่าวคือมี
การดำเนนิโครงการในประเทศตา่งๆ เพ่ือส่งเสริม
การปฏิรูปนโยบายและออกมาตรการเพ่ือยุติการใช้
แรงงานเด็กอย่างเป็นรูปธรรม และมีการรณรงค์
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อเปลี่ยนทัศนคติใน
สังคม และสนับสนุนการรับรองและการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กฉบับ
ตา่งๆ ของ ILO อย่างมปีระสิทธผิล สิง่ทีส่ง่เสรมิ
ความพยายามเหล่านี้คือการวิจัยเชิงลึก ความ
เชี่ยวชาญทางกฎหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล การ
วิเคราะห์นโยบาย และการประเมินผลของ
โครงการต่างๆ ในภาคสนามทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับสากล
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ประเทศทีเ่ข้าร่วมโครงการ IPEC
(ประเทศทีไ่ด้ลงนามในบนัทึกความเขา้ใจ)

ตัง้แตพ่.ศ. 2535
บราซลิ อินเดยี อินโดนเีซีย เคนยา ไทย ตรุกี

ตัง้แตพ่.ศ. 2537
บังคลาเทศ เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์
แทนซาเนยี

ตัง้แตพ่.ศ. 2539
อาร์เจนตินา โบลิเวีย ชิลี คอสตาริกา อียิปต์
เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา นิการากัว ปานามา
เปรู ศรลีงักา เวเนซเุอลา

ตัง้แตพ่.ศ. 2540
เบนิน กมัพูชา โดมนิิกนั เอกวาดอร ์ฮอนดรัูส
เซเนกลั แอฟริกาใต้

ตัง้แตพ่.ศ. 2541
มาดากัสการ์ มาลี ยูกันดา ปารากวัย

ตัง้แตพ่.ศ. 2542
แอลเบเนยี บูร์กนิาฟาโซ มองโกเลยี เฮติ

ตัง้แตพ่.ศ. 2543
กานา จาเมกา จอร์แดน ลาว เลบานอน
โมร็อกโก ไนเจอร์ นิการากัว โรมาเนีย โตโก
เยเมน แซมเบยี

ตัง้แตพ่.ศ. 2545
โคลมัเบีย ยเูครน
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ประเทศทีส่นับสนนุงบประมาณ IPEC

ตัง้แตพ่.ศ. 2534
เยอรมันนี

ตัง้แตพ่.ศ. 2535
เบลเยียม

ตัง้แตพ่.ศ. 2538
ออสเตรเลยี ฝร่ังเศส นอร์เวย์ สเปน
สหรัฐอเมริกา

ตัง้แตพ่.ศ. 2539
แคนาดา เดนมารก์ อิตาล ีลกัเซมเบร์ิก
เนเธอร์แลนด ์สหราชอาณาจกัร

ตัง้แตพ่.ศ. 2540
คณะกรรมาธกิารยโุรป Italian Social Partners
Initiative สวติเซอรแ์ลนด์

ตัง้แตพ่.ศ. 2541
ออสเตรยี ฟินแลนด ์ญ่ีปุ่น สหพันธ์สหภาพแรง
งานแหง่ญ่ีปุ่น (RENGO) โปแลนด์

ตัง้แตพ่.ศ. 2542
สวเีดน Comunidad Autonóma de Madrid

ตัง้แตพ่.ศ. 2543
ฮังการ ีAyuntamiento de Alcala de Henares

ตัง้แตพ่.ศ. 2544
นิวซีแลนด์

ตัง้แตพ่.ศ. 2545
เกาหลีใต้ Cocoa Global Issues Group (CGIC),
Eliminating Child Labour in Tobacco
Foundation (ECLT) สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ
(FIFA)
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ประเทศทีมี่ส่วนร่วมในโครงการ IPEC
(ประเทศท่ีมีส่วนร่วมในโครงการ IPEC โดยร่วม
กจิกรรมตา่งๆ ในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค
หรือระดับระหว่างภูมิภาค)

แอฟริกา บุรุนด ีแคเมอรนู คองโก เอธิโอเปยี
กาบอง โกตดิวัวร์ มาลาวี นามิเบีย รวันดา
ซิมบับเว

รัฐอาหรับ ซเีรีย เวสตแ์บงกแ์ละกาซา

เอเชีย จีน เวียดนาม

ยุโรป บัลแกเรีย เอสโตเนีย จอร์เจีย คาซัค
สถาน ครีก์ซิถาน มอลโดวา สหพนัธรฐัรัสเซยี

ละตนิอเมรกิาและประเทศในหมูเ่กาะคาริ
เบยีน บาฮามาส บารเ์บโดส เบลีซ โคลมัเบยี
กายอานา ซูรินาเม เม็กซิโก ตรินิแดด และ
โตเบโก อุรุกวยั

สำหรบัโครงการ IPEC น้ันการนำเดก็ๆ ออก
จากที่ทำงานเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ ILO และ
องค์การต่างๆ ท่ีร่วมงานกนั กำลังดำเนินงานเพ่ือ
ให้โอกาสทางการศึกษา การดูแลสุขภาพ และ
โภชนาการท่ีเหมาะสมให้เด็กๆ ท่ีเคยทำงาน นอก
จากน้ี IPEC ยังดำเนินงานเพ่ือ ป้องกันเด็กท่ีอยู่ใน
กลุ่มเส่ียงไม่ให้ตกเป็นเหย่ือของ การใช้แรงงานเด็ก
และให้ครอบครัวของเด็ก มีทางเลือกในการหาราย
ได้และหางานทำ

IPEC ดำเนินการแก้ปัญหาโดยยึดความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนในสังคม
เป็นสำคัญ ปัจจุบัน IPEC ร่วมงานกับหุ้นส่วนต่างๆ
ท่ัวโลกอย่างแข็งขัน หุ้นส่วนเหล่าน้ีมีต้ังแต่รัฐบาล
ไปจนถึงหน่วยงานตา่งๆ ในระดบัท้องถ่ิน ต้ังแต่
บริษัทข้ามชาติและสมาคม นายจ้างไปจนถึงธุรกิจ
ขนาดเล็ก ต้ังแต่สมาพันธ์ุสหภาพแรงงานนานาชาติ
ไปจนถึงสหภาพแรงงานท้องถ่ิน และต้ังแต่องค์การ
ระหว่างประเทศอย่าง UNICEF และธนาคารโลกไป
จนถึงองค์กรการกุศลระดับท้องถ่ิน หุ้นส่วนทุกราย
มีความมุง่ม่ันท่ีจะต่อต้านการใชแ้รงงานเดก็

แนวโน้มที่น่าจะนำไปสู่ผลสำเร็จมากที่สุด
สำหรับช่วงทศวรรษต่อไปคือการที่ประเทศต่างๆ
จำนวนมากได้แสดง ความปรารถนาออกมาแล้วว่า
ต้องการยุติการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย
ลงท้ังหมดภายในกำหนดเวลาท่ีแน่นอน ส่ิงน้ีได้ทำ
ให้ ILO คดิ “แนวทางการแกปั้ญหาภายใตก้รอบ
เวลาท่ีชัดเจน” ข้ึนเพ่ือยุติการใช้แรงงานเด็กในรูป
แบบที่เลวร้ายภายในสิบปีหรือเร็วกว่านั้น

นี่เป็นความพยายามแก้ปัญหาใหญ่ให้สำเร็จ
โดยอยู่บนพื้นฐานของความมุ่งมั่นทางการเมือง
อย่างแรงกลา้จากรฐับาลตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ความ
ริเร่ิมน้ีมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการบรรเทา
ปัญหาความยากจนและการให้การศึกษาขั้นพื้น
ฐานในระดับสากล แผนการน้ีต้องพ่ึงพาการพัฒนา
ความร่วมมือแบบใหม่กับบรรดานายจ้าง ลูกจ้าง
และภาคประชาสังคม ต้องอาศัยมาตรการแก้ปัญหา
อย่างเร่งด่วนเพ่ือปกป้อง ช่วยเหลือ และฟ้ืนฟูเหย่ือ
ของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายต่างๆ
และช่วยให้ครอบครัวของเด็กเหล่าน้ันมีทางเลือกท่ี
จะหารายไดอ้ย่างย่ังยืน

แผนการพัฒนาเหล่าน้ีทำให้เกิดความหวัง แต่
การแก้ปัญหา การใช้แรงงานเด็กในวันนี้ยังเป็น
ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ และเด็กยังคงถูกทารุณ
อย่างสุดจะทนได ้ดังน้ันโครงการเกีย่วกับแรงงาน
เด็กของ ILO โครงการนี้จึงกำลังรณรงค์เพื่อให้
ทกุประเทศรบัรองอนุสญัญาฉบบัที ่182 และ 138
และให้ประเทศที ่ได้รับรองอนุสัญญานี ้แล้วใช้
หลักการของอนุส ัญญาเหล่านี ้ออกกฎหมาย
นโยบาย และภารกิจสำคัญต่างๆ ในประเทศตน
อย่างจริงจัง

ขอข้อมูลเพ่ิมเติมเกีย่วกบัเร่ืองแรงงานเด็กไดท้ี่
International Programme on Child Labour
(IPEC)
(โครงการระหว่างประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาแรง
งานเด็ก)
โทรศัพท์ +4122/799-8181
โทรสาร +4122/799-8771
อีเมล์ ipec@ilo.org



21

การจ้างงานที่เหมาะสม
และโอกาสแห่งรายได้
จำนวนคนว่างงานและคนที่ทำงานซึ่งด้อยกว่าความสามารถของตนที่มีอยู ่ทั ่วโลกไม่เคยสูง

อย่างท่ีกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน จำนวนคนเหล่าน้ีกำลังเพ่ิมข้ึนในขณะท่ีอัตราการเจริญเติบโตในประเทศ
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจทุกประเทศในโลกกำลังช้าลงในสหัสวรรษใหม่น้ี และจำนวนคนว่างงานก็เป็น
ประเด็นท่ีไม่อาจละเลยได้ ในปี 2545 คนงานประมาณหนึง่พันล้านคน(เท่ากับหน่ึงในสามของจำนวน
แรงงานในประเทศกลุ่มโลกท่ีสาม)ยังคงว่างงานหรือไม่ก็ต้องทำงานท่ีด้อยกว่าความสามารถของตน ใน
จำนวนนีค้นงานประมาณ 180 ล้านคนกำลงัหางานหรอืพร้อมทำงาน
     ILO มีบทบาทพิเศษเพ่ือบรรเทาผลกระทบทางสังคมท่ีเป็นผลกระทบทางลบอันเกิดจากวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจของโลก การสร้างงานได้กลายเป็นภารกิจเร่งด่วนที่สุดของภาคการเมืองทั่วโลกแล้ว
ภารกิจน้ีจะต้องเป็นภารกิจเร่งด่วนอันดับแรกของภาคเศรษฐกิจด้วย ถ้าปราศจากการจ้างงานท่ีสามารถ
สร้างผลผลิตแล้วเป้าหมายแหง่มาตรฐานความเปน็อยู่ท่ีเหมาะสม การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกจิ
และความสำเร็จของบุคคลก็ไม่อาจบรรลุได้

นอกเหนือไปจากการทำกจิกรรมและการดำเนนิงาน
ต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบโดยตรงขององค์การ
แล้ว ILO ในฐานะ ที่เป็นหน่วยงานหลักเกี่ยวกับการ
จ้างงานยังมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมหลากหลาย
ประเภทร่วมกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศและ
หน่วยงานอื่นๆ ขององค์การสหประชาชาติด้วย
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3.1

กลยุทธ์เกี่ยวกับการจ้างงาน
การสง่เสรมิการจา้งงานคอืภารกจิสำคญัของ

ILO องคก์ารฯ ได้ทำการวจัิยและสนบัสนนุการ
เจรจาระดับโลกเกี่ยวกับกลยุทธ์การจ้างงานที่มี
ประสิทธิผล ในขณะเดียวกันบริการให้คำแนะนำ
และกิจกรรมเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ
ของ ILO คือวิธีการสำคัญท่ีจะสนับสนุนการสร้าง
งานอย่างมีคุณภาพในระดับประเทศ

ที ่ประชุมการจ้างงานระดับโลก (Global
Employment Forum) ซ่ึงจัดขึน้ที ่ILO เม่ือเดอืน
พฤศจกิายนพ.ศ. 2544 ไดเ้รียกรอ้งให้มีการแก้
ปัญหาวิกฤตการณเ์ก่ียวกับงาน ซ่ึงกำลงัลุกลาม
ข้ึนท่ัวโลกอย่างเร่งด่วนและได้วางแผนสิบข้อ เพ่ือ
แก้ปัญหาการวา่งงานและความยากจนทีเ่พ่ิมข้ึน
เนื ่องด้วยสาเหตุสองประการคือ เศรษฐกิจที ่
ตกต่ำท่ัวโลก และการก่อการร้ายในเหตุการณ์ 11
กันยายน วาระการจ้างงานทั ่วโลก (Global
Agenda for Employment) ซ่ึงไดรั้บการรบัรอง
โดยผู้นำทางการเมืองและเศรษฐกิจประมาณ 700
รายที่เข้าประชุมในครั้งนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
บรรเทา วิกฤตการณ์แห่งเศรษฐกิจโลกท่ีไม่มีใคร
คาดคิด และอาจทำให้ประชาชนประมาณ 24 ล้าน
คนตกงานและอีกหลายล้านคนกลายเป็นคน
ยาก จน

วาระการจ้างงานท่ัวโลกซ่ึงต้องการสร้างงาน
และบรรเทาความยากจนน้ัน มีจุดมุ่งหมายให้การ
จ้างงานเป็นหัวใจของนโยบายทางเศรษฐกจิและ
สังคมโดยส่งเสริมปัจจัยสำคัญท่ีจะทำให้เกิดความ
เจริญอย่างย่ังยืน เช่น การค้า เทคโนโลยี และการ
สร้างธุรกิจ และบริหารปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีอย่างถูก
ต้องด้วยเศรษฐศาสตร์มหัพภาค และนโยบาย
ด้านตลาดแรงงาน วาระน้ีจะทำให้ ILO มีกรอบการ
ดำเนินงานเพื ่อพัฒนาความร่วมมือในระบบ
พหุภาคีน้ีและดำเนินงานระดับภูมิภาค และระดับ
ประเทศร่วมกับรัฐบาลและหุ้นส่วนทางสังคมทั้ง
หลายเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานท่ีทำให้เกิดผลสำเร็จ

รายงานการจ้างงานทั ่วโลก (World
Employment Report – WER) เป็นเอกสารที่
สำคัญท่ีสุดของ ILO ในด้านการจา้งงาน รายงาน
WER ปี 2544 ระบุว่า แม้จะเกิดการปฏิวัติทาง
การสื่อสารขึ้นทั่วโลกแต่ผู้ทำงานที่ไม่อาจหางาน
ทำได้กลับมีจำนวนเพ่ิมข้ึน ประชาชนจำนวนมาก
มีอุปสรรคในการหาทรัพยากรทางเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้เพ่ือคงความสามารถในการทำงานใน
ระบบเศรษฐกิจโลกที่พึ่งพากระบวนการปฏิบัติ
งานแบบดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ รายงานฉบับนี้ยัง
ระบุด้วยว่าการปฏิวัติเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
และสารสนเทศทำให้ “ความเหลื ่อมล้ำทาง
เทคโนโลย”ี ขยายวงกวา้งข้ึนเพราะการเผยแพร่
เทคโนโลยีนั้นกินเวลาแตกต่างกันในประเทศที่
ร่ำรวยและยากจน รายงานกลา่ววา่ถา้สภาพนีไ้ม่
ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วความต้องการจ้างงาน
และความสามารถ ในการทำงานของผู้ทำงาน
หลายล้านคนในประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมาก
จะไม่อาจเกิดข้ึนได้

ดรรชนีสำคัญของตลาดแรงงาน (Key
Indicators of the Labour Market – KILM) ซ่ึง
เป็นส่ิงบ่งช้ีท่ีครอบคลุมประเด็นต่างๆ อย่างกว้าง
ขวางอีกอย่างหน่ึงสามารถใช้อธิบายและวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตลาดแรงงานทั้งหลายใน
โลกได้ KILM ซึ่งใช้ข้อมูลจำนวนมากจากแหล่ง
ข้อมูลนานาชาติและสถิติต่างๆ ในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศนั้นคือดรรชนีสำคัญของตลาด
แรงงาน 18 อย่างซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถ
เปรียบเทียบความเหมือน และความต่างท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างประเทศและในภูมิภาคท้ังหลาย ได้ตลอด
เวลา
ขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี
Employment Strategy Department
(แผนกกลยุทธ์การจ้างงาน)
โทรศัพท์ +4122/799-6434
โทรสาร +4122/799-7678
อีเมล์ empstrat@ilo.org

กลยทุธ์เก่ียวกบัความยากจนและการลงทนุ
ศักยภาพของการสรา้งงานในภาคการกอ่สร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐานน้ันมีมากแต่ไม่ค่อยเป็นจริง วิธีก่อ
สร้างแบบต้องอาศัยเคร่ืองมือก่อสร้างเป็นหลักท่ีผู้รับ
เหมา จากต่างประเทศมักใช้นั้นอาจจำเป็นสำหรับ
การก่อสร้างสนามบิน ทางด่วน หรือสะพานขนาด
ใหญ่ แต่การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานสำหรับท้องถ่ิน
น้ันก็มีวิธีก่อสร้างท่ีเน้นการใช้แรงงาน ให้เลือกใช้และ
เป็นวิธีก่อสร้างท่ีมีประสิทธิภาพ และมีข้อดีท่ีสำคัญ
หลายประการ

โครงการลงทุนเพ่ือเน้นการจ้างงาน (Employment
Intensive Investment Programme – EIIP) ได้ช่วย
ประเทศสมาชิกของ ILO กว่า 40 ประเทศสร้าง
งานอย่างยั่งยืนด้วยการดำเนินโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ
กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการน้ีมุ่งเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมา
ก่อสร้าง ท่ีใช้แรงงานคนเปน็หลักได้เข้าร่วมประมูล
โครงการของรัฐ นอกจากสรา้งงานแล้วกลยุทธ์น้ียัง
ส่งเสริมสภาพการทำงาน ที่เหมาะสมด้วย

EIIP ใช้เทคโนโลยีท่ีเน้นการใช้แรงงานคนมาก
ท่ีสุดในขณะทีรั่บรองความคุม้ค่าของเงินลงทุนและ
มาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยระบบการวางแผนและ
การหาผู้รับเหมาก่อสร้างภายในท้องถิ่นและเปิด
โอกาสให้การมีส่วนร่วม โครงการนีท้ำให้ประชาชน
มีงานทำและมีสิทธิมีเสียง นอกจากน้ียังจะแก้ปัญหา
ความยากจนในระยะยาว ด้วยการลงทุนท่ีสร้างงาน
และนำโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน ประปา
สุขาภิบาล ท่อระบายน้ำ ที่อยู่อาศัย โรงเรียน และ
ศูนย์สุขภาพสู่ประชาชน

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ILO EMP/INVEST
โทรศัพท์ +4122/799-6546
โทรสาร +4122/799-8422
อีเมล์ eiip@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/eiip
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3.2

การพัฒนาทักษะ
โครงการเกี่ยวกับทักษะ ความรู้ และความ
สามารถ ในการท่ีจะได้งานทำ

การให้การศึกษาและการฝึกอบรมคือปัจจัย
สำคัญท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สงัคมอยา่งยัง่ยืน การลงทนุเพือ่พัฒนา ให้ผูท้ำ
งานมทีกัษะ และความสามารถทีจ่ะได้งานทำจะ
ช่วยปรับปรุงความสามารถในการผลติและแข่งขัน
และช่วยให้เกิดความเสมอภาคและเปดิโอกาสใน
การมสีว่นร่วมซ่ึงเป็นเป้าหมายของสงัคม

โครงการเกี่ยวกับทักษะ ความรู้ และความ
สามารถท่ีจะได้งานทำ (InFocus Programme on
Skills, Knowledge and Employability – IFP/
SKILLS) ของ ILO พยายามสง่เสรมิให้เพ่ิมการ
ลงทนุเพ่ือพัฒนาทกัษะ และจัดการฝกึอบรมเพือ่
ทีห่ญิงและชาย จะมีโอกาสมากขึน้และเทา่เทยีม
กันในการไดท้ำงานทีมี่ผลสำเรจ็และมีคุณค่า

โครงการซึง่ให้คำแนะนำ พัฒนาความรู ้และ
ให้บริการตา่งๆ แก่สมาชกิของ ILO น้ีส่งเสรมิให้
มีการปรับปรุงนโยบาย และโครงการที่เกี่ยวกับ
การฝึกอบรมทั่วโลกให้ดีขึ ้น โดยเน้นกลยุทธ์
การฝึกอบรมซึ่งจะส่งเสริมให้กลุ่มคนที่อาจเป็น
ผู้เสียเปรียบในตลาดแรงงานไดร้วมพลังกัน

โครงการเก่ียวกับทักษะ ความรู้ และความ
สามารถ ท่ีจะทำงานได้
ในประเทศส่วนใหญ่ท้ังภาครัฐและเอกชนยังมี
การลงทุน เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์น้อยเกิน
ไป โครงการเพือ่การลงทนุสร้างความรู ้ทักษะ
และความสามารถที่จะได้งานทำหาทางเพิ่ม
การลงทุนเพ่ือพัฒนาทรัพยากร มนุษย์เพ่ือช่วย
เพ่ิมการจ้างงาน โครงการน้ีให้ความสนใจ เป็น
พิเศษกับความต้องการการฝึกอบรมของกลุ่ม
ผู้ทำงานท่ีอยู่ในสภาพอ่อนแอซ่ึงรวม ถึงผู้ท่ีอยู่
ในภาคเศรษฐกจินอกระบบด้วย

งานหลักของ IFP/SKILLS
• หาวิธีการใหม่ๆ เพ่ือฝึกและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล (ร่างแก้ไขข้อแนะเรื ่องการพัฒนา
ทรพัยากรบคุคล พ.ศ. 2518 (ฉบับที ่150))

• ส่งเสริมการจ้างงานเยาวชนและนโยบายการ
ฝึกอบรม (สนับสนุนเครือข่ายการจ้างงาน
เยาวชนขององคก์ารสหประชาชาต ิองค์การ
แรงงานระหวา่งประเทศและธนาคารโลก)

• ส่งเสริมการขยายขอบเขตของนโยบายและ
โครงการฝึกอบรมต่างๆ สำหรับภาคเศรษฐกิจ
นอกระบบ (การเตรียมการสำหรับการ
อภิปรายท่ัวไปในการประชุมใหญ่องค์การแรง
งานระหว่างประเทศคร้ังท่ี 90 ว่าด้วยเร่ืองการ
จ้างงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
ภาคเศรษฐกจินอกระบบ)

• พัฒนากลยุทธ์เพื่อให้ประชาชนที่ไร้ความ
สามารถในตลาดแรงงาน ได้รวมกลุ ่มกัน
(การพัฒนาหลักปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการไร้
ความสามารถในทีท่ำงาน)

• ให้คำแนะนำทางวิชาการเพื ่อปรับปรุง
นโยบายและโครงการ ฝึกอบรมตา่งๆ

• พัฒนาบทบาทของผูใ้ห้บริการจัดหางานของ
ภาครฐัและ เอกชนใน การใหค้ำปรกึษาเรือ่ง
งานและจัดหางาน

• ปรับปรุงนโยบายเพื่อการพัฒนาทักษะของ
คนงานที่มีอายุมาก (สนับสนุนสมัชชาแห่ง
โลกว่าด้วยความชราครั้งที่สองซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
เดือนเมษายนพ.ศ. 2545 ทีม่าดรดิ)
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ขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี
InFocus Programme on Skills, Knowledge
and Employability (IFP/SKILLS)
(โครงการเก่ียวกับทักษะ ความรู้ และความ
สามารถทีจ่ะได้งานทำ)
โทรศัพท์ +4122/799-7512
โทรสาร +4122/799-6310
อีเมล์ ifpskills@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/employment/skills
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3.3

การสร้างงานและการพัฒนากิจการ
กิจการที่เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนคือปัจจัย

สำคัญของการสร้างงาน ILO ดำเนินการเพ่ือสนับ
สนุนการสรา้งงานทีมี่คุณค่า และย่ังยืนในกิจการ
ทุกประเภทโดยให้ความสำคัญกับกิจการขนาด
เล็กและกิจการท่ีมีลักษณะเป็นกลุ่มเป็นพิเศษ และ
สนับสนุนการยกระดับกิจการขนาดเล็กมากใน
ภาคเศรษฐกิจนอกระบบซึ่งเป็นภาคที่สร้างงาน
ใหม่มากทีส่ดุทัว่โลก

การจดัการและคณุธรรมของบรษิทั
ILO ช่วยสร้างระบบสนับสนุนดังกล่าวและ

สร้างความสามารถในด้านการจัดการ ซึ่งทำให้
กิจการต่างๆ สามารถเพิ่มความสามารถในการ
ผลิตและแข่งขันและมีคุณธรรมในการดำเนิน
กิจการ ส่วนหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อวัตถุ
ประสงค์นี้คือการช่วยให้หุ้นส่วนทางสังคมและ
กิจการต่างๆ เดินไปบน “เส้นทางหลัก” ท่ีจะนำไป
สูค่วามสามารถในการผลติและแขง่ขัน เป็นการ
ดำเนินงานแบบไตรภาคีโดยร่วมมือกับหลายภาค
ส่วนและกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้มีการปรับโครงสร้างกิจการที่ส่งผล
กระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มด้วย

เน่ืองจากประเทศตา่งๆ มีความคาดหวงัจาก
ภาคธุรกิจมากข้ึนเร่ือยๆ กิจกรรมต่างๆ จึงเกิดข้ึน
เพื่อช่วยให้กิจการทั้งหลายรู้จัก “การจัดการที่
ร ับผิดชอบทุกสิ ่ง” (Total Responsibil ity
Management – TRM) ซ่ึงเป็นลักษณะการบริหาร
จัดการแบบองค์รวมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมหลาย
ประการ

มีการรณรงค์ให้กิจการต่างๆ เข้าใจว่า
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศเป็นวิธีการ
บริหารจัดการท่ีดี ILO จัดอบรมการบริหารจัดการ
และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อเพิ่มทุน
มนุษย์และทุนทางสงัคมให้แก่กิจการ

ILO เป็นหน่วยงานหลักแห่งหนึ่งที่สนับสนุน
สัญญาระดับโลก (Global Compact) สัญญาน้ีเป็น
หลักพ้ืนฐานของการใหค้ำแนะนำและการเรยีนรู้
โดยส่งเสริมให้กิจการต่างๆ ที่เข้าร่วมได้รับรอง
และใช้ “หลักสากล” หลายประการในการวาง
กลยทุธแ์ละการปฏบัิติงานประจำวนัของตนและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน หลักสากล
ของสัญญาระดับโลกสี่ในเก้าประการเกิดจาก
ปฏิญญาองค์การแรงงานระหวา่งประเทศวา่ด้วย
หลักการและสทิธิข้ันพ้ืนฐานในการทำงาน

สหกรณ์
ในระบบขององคก์ารสหประชาชาต ิILO รับ

ผิดชอบโครงการขนาดใหญ่ที่สุดและหลากหลาย
ที่สุดเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ที่ก้าวหน้าอยู่
ได้ด้วยตัวเอง และก่อตั้งขึ้นทั่วโลกโดยผู้ผลิต
ผูบ้ริโภค ผูท้ำงาน และนักธรุกจิไดพิ้สจูน์แล้วว่า
มีศักยภาพมหาศาลในการสร้างและรวบรวม
โอกาสแห่งการจ้างงาน การพัฒนาคนให้มีความ
สามารถมากขึ้น การให้ความคุ้มครอง และการ
บรรเทาความยากจน

โครงการใหค้วามชว่ยเหลือทางวชิาการเพือ่
พัฒนาสหกรณ์ของ ILO เน้นเร่ืองนโยบาย การให้
คำปรกึษาทางกฎหมาย การสรา้งความสามารถ
ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบรรเทาความ
ยากจนด้วยกลไกการให้บริการสังคมแบบใหม่
และพึ่งตนเองได้ และกิจกรรมพิเศษในระดับ
ภูมิภาคเพ่ือช่วยเหลือคนพ้ืนเมืองและชนเผ่าต่างๆ

ข้อแนะใหม่ว่าด้วยการส่งเสริมสหกรณ์ (ซึ่ง
เป็นประเด็นอภิปรายในการประชมุใหญ่องค์การ
แรงงานระหวา่งประเทศเมือ่เดอืนมิถุนายน พ.ศ.
2545) เกิดขึน้เพือ่เป็นหลักการขัน้พ้ืนฐานใหก้บั
กิจกรรมความรว่มมือทางวิชาการท้ังหลายท่ี ILO
ปฏิบัติในสายงานนี้

โครงการเพื่อเพิ่มการจ้างงานและพัฒนากิจ
การขนาดเล็ก

กิจกรรมต่างๆ ของ ILO ที่มุ่งสนับสนุน
กิจการขนาดเลก็น้ันทำผ่านโครงการเพือ่เพ่ิมการ
จ้างงานด้วยการพัฒนากิจการขนาดเล็ก (InFocus
Programme on Boosting Employment through
Small Enterprise Development) โครงการนี้มุ่ง
เพิ่มโอกาสแห่งงานในกิจการขนาดเล็กและเล็ก
มากโดยสนบัสนนุโครงการตา่งๆ เพ่ือเปิดโอกาส
ให้กิจการเหล่าน้ีได้รับความช่วยเหลือท่ีคุ้มค่ามาก
ข้ึน และสร้างกฎระเบียบต่างๆ ท่ีอำนวยประโยชน์
แก่กิจการเหล่าน้ี โครงการนียั้งสนใจการปรบัปรุง
คุณภาพของงานในกจิการขนาดเลก็และคำนึงถึง
ประเด็นทางเพศในการพัฒนากิจการขนาดเล็ก
เป็นพิเศษอีกด้วย นอกจากน้ีโครงการยังสนับสนุน
ให้มีการสร้างเครือข่ายและผู้แทนของกิจการขนาด
เล็กเพ่ือให้กิจการเหล่าน้ีมีอำนาจโน้มน้าวกระบวน
การตัดสินใจทางการเมืองและเศรษฐกิจซ่ึงจะส่งผล
กระทบกับตน

โครงการสำคัญนี ้ช่วยให้ประเทศสมาชิก
สามารถปฏิบัติตามข้อแนะ เก่ียวกับการสร้างงาน
ในกิจการขนาดกลางและเล็กซึ่งที่ประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหวา่งประเทศได้อนุมัติเม่ือพ.ศ.
2541 ข้อแนะน้ีเผยแพร่ประสบการณ์ท่ี ILO ได้จาก
การคิดและทำโครงการพัฒนากิจการขนาดเล็ก
หลายโครงการ เช่น การอบรมการเปน็ผู้ประกอบ
การดว้ยหลักการ “เร่ิมและปรบัปรงุธุรกจิของคณุ”
(Start and Improve Your Business)

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
InFocus Programme on Boosting
Employment through Small Enterprise
Development
(โครงการเพ่ือเพ่ิมการจ้างงานด้วยการพัฒนา
กิจการขนาดเล็ก)
โทรศัพท์ +4122/799-6862
โทรสาร +4122/799-7978
อีเมล์ ifp-seed@ilo.org
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การพฒันาเศรษฐกจิในทอ้งถิน่
การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ ่น (Local

Economic Development – LED) เป็นกระบวน
การแห่งการมีส่วนร่วมซึ่งส่งเสริมการเจรจาทาง
สังคมและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาค
เอกชนในพ้ืนท่ีเฉพาะ LED ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถ่ินสามารถร่วมกันคิดและปฏิบัติกลยุทธ์เพ่ือ
การพัฒนาซึ่งจะใช้ทรัพยากรและความสามารถ
ของท้องถิ่นอย่างเต็มที่และได้ประโยชน์ สูงสุด
จากจดุเดน่ของพืน้ท่ีน้ัน

โครงการ LED ในสายงานทีเ่ก่ียวกับสหกรณ์
ทำให้เกิดโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
ต่างๆ ในหลายภูมิภาคของโลก โครงการส่วนหน่ึง
ได้ก่อต้ังหน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถ่ิน
หลายหน่วยงานซึ ่งให้ความสนับสนุนหลาย
อย่างแก่ชุมชนท้องถิ ่นซึ ่งรวมถึงเงินทุนด้วย
การดำเนินงานโครงการแบบ LED นั้นประสบ
ความสำเร็จอย่างดีในการให้ความช่วยเหลือหลัง
เกิดวิกฤตการณต่์างๆ
     วิธีการทางการเงนิและสถาบนัทางการเงนิท้ัง
หลายช่วยสร้างงานและลดสภาพความอ่อนแอ
ของผู ้ทำงานซึ ่งเป็นคนจนและช่วยส่งเสริม
นโยบายตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัตลาดแรงงาน งานทีมี่
คุณค่าเกดิจากภาคการเงนิท่ีทำหน้าทีเ่พ่ือความ
ยุติธรรมในสังคม งานที่มีคุณค่าสนับสนุนความ
ร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ โดยเฉพาะ
สถาบันการเงินที่ประสานเป้าหมายทางการเงิน
และสังคมเข้าด้วยกัน

     ตัวอย่างทีดี่ของการสนบัสนนุดังกล่าวคอืการ
เงินระดับฐานรากซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เกิดการ
ออม การประกนั และเงินกู้เพ่ือช่วยให้ผู้ทำงานที่
เป็นคนจนและครอบครัวของพวกเขามคีวามมัน่
คงทางการเงินและรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ได้
     โครงการเงนิทนุเพ่ือสังคม (Social Finance
Programme) ให้บริการต่างๆ แก่สมาชิกของ ILO
ในส่ีลักษณะดงัน้ี
1. ประสานนโยบายด้านการเงินและสังคมเข้า
ด้วยกันโดย
• สร้างความร่วมมือกับธนาคารชาติในประเทศ

ต่างๆ
• แลกหน้ีกับการเงนิระดับฐานราก
• วิเคราะห์ทุนทางสงัคมและผลดขีองนโยบาย

จากภาคการเงนิ
2. สร้างสภาพที่เอื้อการลงทุนและการจ้างงาน
โดย
• ปรับปร ุงการดำเน ินงานของเง ินทุนค ้ำ

ประกนัและ กระบวนการกระจายความเสีย่ง
อ่ืนๆ ในหมู่กิจการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ธนาคารทัง้หลาย

• ปรับปรุงการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิแห่ง
ทรัพย์สินต่างๆ การลงทะเบียน และกระบวน
การยุติธรรมที่เกี่ยวกับความล้มละลายของ
บริษทั

• เพิ่มความสามารถของสมาคมค้ำประกันร่วม
(mutual guarantee associations – MGAs)
เพ่ือช่วยเหลือผู้ทำงานท่ีมีทักษะให้ได้มากข้ึน

3. แก้ปัญหาความอ่อนแอของคนยากจนโดย
• เชื่อมโยงการส่งเงินของผู้ทำงานซึ่งเป็นแรง

งานข้ามชาติเข้ากับ การเงินระดับฐานราก
และการลงทุนต่างๆ ที่ให้ผลสำเร็จ

• แก้ไขปัญหาแรงงานขัดหนี้ด้วยแหล่งเงินกู้
ฉุกเฉนิอ่ืนๆ

• โอนเงินท่ีส่งให้ลูกหรือเงินโอนอ่ืนๆ เข้าบัญชี
ออมทรัพย์ที ่อยู ่ในเครือข่ายของธนาคาร
ทอ้งถ่ินต่างๆ ทัว่ประเทศ

4. พัฒนาศักยภาพของหุ้นส่วนทางสังคมให้
สามารถจา้ง แนะนำ และช่วยผู้ทีอ่ยู่ในพ้ืนทีข่อง
ตนได้โดย
• ทำโครงการเงินกู้สำหรับการบริโภคอุปโภค

และการสร้างบ้านแบบผ่อนชำระด้วยการหัก
เงินเดือน

• ป้องกันไม่ให้ผู้ทำงานมหีน้ีสนิเกินตัว
• พัฒนาธนาคารของผูท้ำงาน
• สง่เสริมการถอืหุ้น
• ต้ังกองทนุคุม้ครองคา่แรง
• ตัง้กองทนุเงินบำนาญและลงทนุเพ่ือสังคม

ขอขอ้มูลเพิ่มเตมิไดท้ี่
Social Finance Programme
(โครงการเงนิทุนเพือ่สังคม)
โทรศัพท์ +4122/799-6070
โทรสาร +4122/799-6896
อีเมล์ SFP@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/socialfinance

เงินทุนเพื่อสังคมเพื่อการสร้างงานที่มีคุณค่า
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3.4

การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่
วิกฤตการณ์ต่างๆ ทำลายสังคมอย่างใหญ่

หลวงโดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศท่ียากจนและ
อ่อนแอ ความขัดแย้งท่ีมีการใช้อาวุธ ภัยธรรมชาติ
วิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมที่มีปัญหา
กำลังทำลายโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมซ่ึง
เป็นปัจจัยสำคัญของการผลิต และทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์และงาน
จำนวนมาก โศกนาฏกรรมท่ีเกิดกับมนุษย์อย่างรุน
แรง แพร่หลายและใหญห่ลวงทำให ้ILO ตอ้งหัน
มาสนใจเป็นพิเศษ

โครงการเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์และการสร้างใหม่
(InFocus Programme on Crisis Response and
Reconstruction – IFP/Crisis) เป็นความพยายาม
ของ ILO ท่ีจะรับมือกับภัยซ่ึงกำลังทวีความรุนแรง
ข้ึนดังกล่าว โครงการนีมุ่้งแก้ไขอุปสรรคของงาน
ท่ีมีคุณค่าอันเกิดจากวกิฤตการณต่์างๆ ด้วยการ
พัฒนาความรู้ ให้คำแนะนำทางวิชาการและ
นโยบาย ให้การสนับสนุน สร้างความสามารถ
และแทรกแซงอย่างทันท่วงทีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ไปพร้อมๆ กัน โครงการน้ีมุ่งเอ้ือการฟ้ืนฟูวิถีการ
ดำเนินชีวิตและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
สังคมในหมู่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤต
การณ์ทั้งหลาย ส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
ประเทศขึ ้นใหม่ และลดวิกฤตการณ์และผล
กระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

วิธีการดำเนินงานท่ีมีลักษณะเฉพาะชอง IFP/
Crisis คือความรวดเร็ว ความยืดหยุ่นในการดำเนิน
งาน และการทำงานแบบบูรณาการหรือการทำ

โครงการเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์และการ
สร้างใหม่

โครงการนีเ้น้นแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดจาก
วิกฤตการณ์อันเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์
เช่น สงคราม การเกษตรที่ล้มเหลว ความ
ผันผวนของเศรษฐกิจมหัพภาคหรือภัยพิบัติอัน
เกิดจากสภาพภมิูอากาศ โดยปกตกิารรกัษา
ระดับรายได้ภายใต้สถานการณ์เหล่าน้ีต้องการ
โครงการต่างๆ ท่ีได้รับการประยุกต์ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชากรเป้า
หมายกลุ่มต่างๆ ได้ ในการฟ้ืนฟูและสร้างราย
ไดท้ีม่ัน่คงนัน้การแทรกแซงแบบนีซ้ึง่มักเปน็
การแทรกแซงระยะส้ันจำเป็นต้องเช่ือมโยงกับ
การลงทุนระยะยาวเพ่ือสร้างความสามารถใน
การผลิตซ่ึงเป็นสายงานท่ี ILO มีความชำนาญ
อย่างยิง่

ขอขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี่
Recovery and Reconstruction Department
(แผนกฟ้ืนฟูและสรา้งใหม)่
โทรศัพท์ +4122/799-6892
โทรสาร +4122/799-6489
อีเมล์ emprecon@ilo.org

งานท่ีเก่ียวข้องกับหลายสาขาวิชาซ่ึงเหมาะสมกับ
สถานการณพิ์เศษของเหตุฉุกเฉินต่างๆ

โครงการนีด้ำเนนิงานโดยไดรั้บความรว่มมอื
ทางกลยทุธ์อย่างใกลชิ้ดจากหนว่ยงานระดบัชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับสากลที่เกี่ยวข้องและ
สถาบันต่างๆ ทั้งที ่อยู ่ในและนอกระบบของ
องค์การสหประชาชาติตลอดจนสื ่อมวลชน
โครงการนียั้งอาศยัเครือข่ายของผูเ้ก่ียวข้องโดย
ตรงในแผนกเฉพาะตา่งๆ ของ ILO และผูเ้ช่ียว
ชาญจากภายนอก ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไข
และปรับปรุงวิธีการแก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้
อย่างทนัทว่งทแีละรอบคอบ
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3.5

การส่งเสริมทางเพศ
และความเสมอภาค ทางเพศ
ความเสมอภาคทางเพศ

ความเสมอภาคทางเพศเป็นองค์ประกอบ
สำคญัอย่างหนึง่ของวาระของ ILO ทีว่า่ดว้ยงาน
ท่ีมีคุณค่าสำหรับหญิงและชายทุกคน และเม่ือเกิด
ร่วมกับการพัฒนาแล้วจะเป็นทางลัดหนึ่งในสอง
ทางท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จทางกลยุทธ์ส่ีประการ
ของงานท่ีมีคุณค่า ความเสมอภาคทางเพศยังเป็น
เป้าหมายร่วมประการหนึ่งของแผนงบประมาณ
และโครงการในป ี2547-48 ของ ILO เพ่ือให้เกิด
ความเสมอภาคทางเพศนัน้ ILO จะรวมเร่ืองเก่ียว
กับเพศเข้าไว้ในนโยบายและโครงการต่างๆ
ทั้งหมดขององค์การฯ ซึ่งรวมถึงการแทรกแซง
ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศโดยอยู่บนพื้นฐานของการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งอาจสนใจ
เฉพาะหญงิหรือชายหรอืสนใจทัง้หญิงและชาย

สำนักงานเพ ื ่อความเสมอภาคทางเพศ
(Bureau for Gender Equality) ซ่ึงข้ึนตรงกบัผู้
อำนวยการใหญข่อง ILO มีอำนาจสง่เสรมิความ
เสมอภาคใหห้ญิงและชายทกุคนทีอ่ยู่ในโลกของ
การทำงาน สำนักงานนี้ปฏิบัติหน้าที่เหมือนเป็น
ผู้ให้คำปรึกษา ผู้กระตุ้น ผู้ให้การสนับสนุน และผู้
ส ื ่อสารเพื ่อรวมเร ื ่องเพศเข้าไว ้ในนโยบาย
โครงการและกจิกรรมทัง้หมดของ ILO หน้าทีน้ี่
รวมถึงการประสานงานเพ่ือใช้แผนปฏิบัติการของ
ILO อันว่าดว้ยเรือ่งความเสมอภาคทางเพศและ
การรวมเรือ่งเพศไวใ้นงานตา่งๆ ดว้ย

ในปัจจ ุบ ันสำนักงานนี ้ม ีก ิจกรรมต่างๆ
หลายอยา่ง เช่น ตดิตามและรายงานการปฏบัิติ
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายเพ่ือความเสมอภาค
ทางเพศซ่ึงเป็นเป้าหมายร่วมดังกล่าว กำกับการ
ตรวจสอบเรื่องเพศในสำนักงาน สนับสนุนเครือ
ข่ายที่เกี ่ยวกับเรื่องเพศของ ILO และบริหาร

งานทีม่ากขึน้และดขีึน้สำหรบัผู้หญงิ
โครงการนานาชาตเิพ่ืองานท่ีมากข้ึนและดี

ข้ึนสำหรับผู้หญิง เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์ของ
ILO เพ่ือบรรลุความเสมอภาคทางเพศ การยุติ
ความยากจน และการพัฒนาอย่างย ั ่งย ืน
โครงการน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือขยายโอกาสการจ้าง
งานใหผู้้หญิงท้ังหลาย ปรับปรุงสภาพการจา้ง
งานของผู้หญิงและ ยุติการเลือกปฏิบัติทางเพศ
ในการทำงาน โครงการน้ีให้ความสำคัญกับความ
ต้องการของผู้หญิงที่ ยากจนและอ่อนแอเป็น
พิเศษ และต้องการแสดงให้เห็นว่าความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ ของผู้หญิงนั้นก่อประโยชน์ให้
ครอบครัว ชุมชน และสังคมของพวกเธอเช่นกัน

โครงการซ่ึงดำเนินงานท้ังในระดับชาติและ
ระดับสากลน้ีส่งเสริม การทำงานแบบบูรณาการ
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสามารถ
การวิเคราะห์นโยบาย การสร้างจิตสำนึก และการ
แทรกแซงทีเ่ป็นประโยชน์และมีเป้าหมาย เป็น
การทำงานท่ีแก้ปัญหาหลายอย่างท่ีเก่ียวข้องกัน
และ เป็นปัญหาท่ีผู้หญิงประสบท้ังในและนอกท่ี
ทำงาน โครงการน้ียังมุ่งสร้างความสำนึกในเร่ือง
ท่ีเก่ียวกับ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความ
คุ้มครอง กรณีคลอดบตุร และการคกุคามทาง
เพศ ประเด็นสำคัญที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งอีก
ประเด็นหน่ึงคือการมีส่วนร่วม ของผู้หญิงในการ
ตัดสินใจและการบริหารตลอดจนการส่งเสริมให้
ผู้หญิงเป็นผู้ประกอบการซ่ึงดูเหมือนจะยังคงเห็น
ความอยุติธรรมที่แก้ไขได้ยากที่สุดอยู่ ผู้หญิง
ส่วนใหญ่ยังถูกกีดกันทางอาชีพและมีน้อยรายนัก
ท่ีสามารถฝ่า “เพดานแก้ว” ท่ีก้ันไม่ให้พวกตนข้ึน
ไปถึงระดับผู้บริหาร และตำแหน่งสูงสุดทาง
วิชาชีพได้

ขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี
Gender Promotion Department
(แผนกการสง่เสรมิทางเพศ)
โทรศัพท์ +4122/799-6090
โทรสาร +4122/799-7657
อีเมล์ genprom@ilo.org

เว็บไซต์ Gender Equality Tool (วิธีการเพ่ือความ
เสมอภาคทางเพศ) ของ ILO เพ่ือเผยแพรข้่อมูล
และเพ่ิมพูนความรู้

สำนักงานนี้มีบทบาทและความรับผิดชอบ
หลายประการ เช่น อำนวยความสะดวกในการ
วางกระบวนการเพื่อรวมเรื่องเพศไว้ในทุกส่วน
แผนก โครงการ และสำนักงานสาขาของ ILO เพ่ือ
ให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทุกส่วนเหล่านี้ใช้ในการวาง
แผน ปฏิบัติแผน ติดตามและประเมินผลงาน
ของตน สำนักงานนี้ให้คำแนะนำแก่โครงการ
อบรมและพัฒนาความสามารถของเจา้หน้าท่ี ILO
ส่งเสริมความพยายามเพ่ือพัฒนาแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับเร่ืองเพศ ตลอดจนพัฒนาดรรชนแีละวิธี
วิเคราะหแ์ละวิธีวางแผนเรือ่งเพศ และให้คำแนะ
นำสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องความเสมอภาคทางเพศ
และการรวมเรือ่งท่ีเก่ียวกับเพศไวใ้นงานตา่งๆ

ขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
Bureau for Gender Equality
(สำนักงานเพ่ือความเสมอภาคทางเพศ)
โทรศัพท์ +4122/799-6730
โทรสาร +4122/799-6388
อีเมล์ gender@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/gender
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3.6

บริษัทข้ามชาติ
เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นว่าการลงทุนโดย

ตรงจากต่างประเทศโดยบริษัทข้ามชาติต่างๆ
สามารถส่งเสริมการพัฒนาอย่างได้ผลเนื่องจาก
การถ่ายทอดทางเทคโนโลยีและวิธีการบริหาร
สมัยใหม่ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศ
ท่ีกำลังเกิดการเปล่ียนแปลงท้ังหลายสามารถผลิต
สนิคา้และใหบ้ริการตา่งๆ ทีไ่ดม้าตรฐานโลก ใน
ปัจจุบันกจิการขา้มชาตปิระมาณ 50,000 บริษัท
และบริษัทลูกของกิจการเหล่านี ้อีก 450,000
บริษัทจ้างคนกว่า 200 ล้านคนทั่วโลก กิจการ
เหล่านี ้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม การค้า
การบริการ และกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ แทบ
ทกุอยา่ง ดังน้ันไมว่า่บรษิทัขา้มชาตทิัง้หลายจะ
บริหารกิจการอย่างไรก็ย่อมส่งผลกระทบกบัโลก
ของการทำงานไปทั่วทั้งโลกทั้งสิ้น

     เม่ือพ.ศ. 2520 คณะประศาสนก์ารของ ILO
ได้รับรองปฏิญญาไตรภาคีแห่งหลักการต่างๆ อัน
เกี่ยวกับกิจการข้ามชาติและนโยบายทางสังคม
เพื่อแนะแนวทางปฏิบัติให้แก่บริษัทข้ามชาติ
กระตุ้นให้ปฏิบัติตามแนวทางน้ัน และให้คำแนะนำ
วา่บรษิทัเหลา่นีค้วรเกีย่วขอ้งกบัรัฐบาล องคก์ร
นายจ้าง และองค์กรลูกจ้างในประเทศต่างๆ
ท่ีบริษัทไปดำเนินกิจการอยู่อย่างไร หลักการของ
ปฏิญญาฉบับนี้สะท้อนนโยบายและการปฏิบัติ
ที่ดีในแง่ต่างๆ เช่น การจ้างงาน การฝึกอบรม
สภาพของงาน ความปลอดภัย สุขภาพ และ
อุตสาหกรรมสมัพันธ์ ILO ทำการสำรวจเปน็คร้ัง
คราวเพือ่หาขอ้มูลจากประเทศสมาชกิตา่งๆ ว่า
หลักการของปฏิญญาฉบับนี้ได้รับการปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง ซ่ึงถือเป็นการดำเนินงานเพ่ือติดตาม
ผลอย่างหนึง่ นอกจากนีป้ฏิญญาฉบับน้ียังได้รับ
การทบทวนเป็นประจำเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ขอขอ้มูลเพิม่เตมิได้ที่
Multinational Enterprises Programme
(โครงการกิจการข้ามชาต)ิ
โทรศัพท์ +4122/799-7458
โทรสาร +4122/799-6354
อีเมล์ multi@ilo.org
เว็บไซต ์www.ilo.org/multi
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ความคุ้มครองทางสังคมเพื่อทุกคน
การได้รับความคุ้มครองทางสังคมอย่างพอเพียงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของ
บุคคลทุกคนตามปฏิญญาฟิลาเดลเฟีย (2487) ของ ILO และมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศจำนวนมาก แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในหลายประเทศยงัต่างจากอุดมการณ์
ของปฏิญญาฉบับนี้อยู่มาก ILO ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อทำให้ประเทศต่างๆ
สามารถให้ความคุ้มครองทางสังคมแก่ประชาชนทุกกลุ่มและปรับปรุงสภาพการทำ
งานและความปลอดภัยในการทำงาน
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4.1

การขยายขอบเขตและประสิทธิผล
ของระบบประกนัสังคม

ประชากรส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้รับความคุ้ม
ครองจากระบบประกนัสังคมใดๆ เลย ความคุม้
ครองทางสังคมแบบเดิมในหลายประเทศไม่ได้ผล
เท่าที่ควร ความไม่มั่นคงนี้ทำให้เกิดความกลัว
ความยากจน และพฤติกรรมที่ไม่รับผิดชอบต่อ
สังคม และทำให้ประชาชนไม่มีโอกาสได้ใช้
ศักยภาพของตนในฐานะผู้ทำงานและสมาชิกของ
สงัคม

ความมั ่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ศตวรรษที ่21

โครงการความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ในศตวรรษที ่21 ของ ILO ตระหนักว่า แม้ความ
ม่ันคงท่ีมากเกินควรอาจทำให้ ข้ีเกียจแต่ความม่ัน
คงทางเศรษฐกิจและสังคมที่พอเพียงเป็นปัจจัย
สำคัญของการทำงานที่ได้ผลและมีศักดิ์ศรีแห่ง
ความเปน็มนุษย์ในระบบเศรษฐกจิโลกในอนาคต
โครงการนีต้อบปัญหาห้าข้อดังน้ี
1. ทำไมบุคคลและกลุ่มสังคมต่างๆ จึงขาดความ
มัน่คงทางสงัคมทีเ่หมาะสม
2. โครงการประกันสังคมแบบใหม่ในประเทศ
สมาชิก    สามารถส่งเสริมหรือทดแทนระบบเดมิ
ทีใ่ช้มานานแลว้ได้อย่างไร
3. ระบบจัดการและขอบเขตของโครงการให้
ความคุ้มครองทางสังคมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
อย่างไร
4. องค์ประกอบท่ีสำคัญของการประกนัสังคมมี
อะไรบ้าง
5. เราจะหาความพอดีระหว่างตลาดแรงงานที่
ต้องการความคล่องตัวกับการให้ความคุ้มครอง
ทางสงัคมอยา่งเหมาะสมไดอ้ย่างไร

โครงการความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
ในศตวรรษที ่21

คำสำคัญคำหนึ่งในช่วงทศวรรษที่แล้วคือ
“ความไม่มั่นคง” ในประเทศกำลังพัฒนาทั้ง
หลายคนส่วนใหญ่ต้องประสบปัญหาความไม่
มั ่นคงมาเป็นเวลานาน แต่แม้ในประเทศ
อุตสาหกรรมเองประชาชนหลายคนก็ยังรู้สึกไม่
สบายใจและไม่มั่นใจว่าตนมีสิทธิใดบ้างใน
สังคมและท่ีทำงาน ILO พยายามศกึษาปัจจัย
ตา่งๆ ทีบ่อ่นทำลายความมัน่คงและนโยบาย
ต่างๆ ที่อาจเสริมความมั่นคงได้โดยสนใจ
โครงการต่างๆ ในประเทศและชุมชนท่ีมีรายได้
น้อยและคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของ
ผู้หญิงเป็นพิเศษ

ดังแนวโน้มที่เกิดขึ ้นเมื ่อไม่กี ่ปีที ่แล้วมา
ประชากรท่ีมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจจำนวน
มากจะทำงานนอกระบบซ่ึงทำให้พวกเขาต้องการ
ระบบให้ความคุ้มครองทางสังคมแบบอ่ืน นอกจาก
น้ีประชาชนท่ีมีชีวิตการทำงานท่ีคล่องตัว เปล่ียน
สถานะงานบ่อยขึ้น พัฒนาทักษะเป็นครั้งคราว
และเข้าและออกจากโลกแรงงานหลายคร้ังในช่วง
ชีวิตจะมีจำนวนมากข้ึน ผู้วางนโยบาย องค์กรนาย
จ้าง และองคก์รลูกจ้างจะตอ้งทำใหน้โยบายของ
ประเทศสามารถตอบสนองความคล่องตัวและการ
ประกันสังคมไดใ้นเวลาเดยีวกัน

การปฏรูิปและพฒันาระบบประกนัสงัคม
ILO ได้คิดโครงการปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกัน

สามโครงการเพ่ือพัฒนาระบบประกันสังคมท่ัวโลก
ดังน้ี
• การปฏรูิปและพัฒนาระบบประกนัสงัคม
• การปรับปรุงระบบจัดการ บริหาร และปฏิบัติ

โครงการประกนัสังคมต่างๆ
• การสรา้งโครงขา่ยความคุม้ครองดว้ยการให้

ความช่วยเหลือแก่สังคม การป้องกันความ
ยากจน และการขยายขอบเขตของความคุม้
ครองทางสงัคม
ILO ไดพั้ฒนากรอบการทำงานเพื่อการวาง

โครงการประกันสังคมท่ีย่ังยืนซ่ึงรวมถึงการปฏิรูป
และการขยายขอบเขตของโครงการเหลา่น้ันด้วย
กิจกรรมต่างๆ ของ ILO มุ่งช่วยให้ประเทศสมาชิก
สามารถปรับปรุงและขยายความคุ้มครองที่มีให้
สมาชิกทุกคนของชุมชนเพื่อรับมือกับเหตุที่ไม่
คาดคดิทกุรปูแบบ ความคุม้ครองเหลา่นีค้อืการ
ประกันรายได้ข้ันต่ำ การดูแลรักษาสุขภาพ ความ
คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย ชรา ไร้ความสามารถ ว่าง
งาน ได้รับบาดเจ็บจากงาน คลอดบุตร มีครอบครัว
และเสยีชีวิต

ขอขอ้มูลเพิ่มเติมไดท้ี่
Social Security Policy and Development
Branch (แผนกนโยบายและการพัฒนาการ
ประกันสังคม)
โทรศัพท์ +4122/799-6635
โทรสาร +4122/799-7962
อีเมล์ socpol@ilo.org
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4.2

การคุ้มครองแรงงาน:
สภาพของงานและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ความม่ันคงและความสามารถในการผลิตอัน
เกิดจาก ความปลอดภยัและอาชวีอนามัยใน
การทำงาน

อุบัติเหตุและโรคที่เกี ่ยวข้องกับงานยังคง
เป็นปัญหาใหญข่องทัง้ประเทศทีพั่ฒนาแลว้และ
ประเทศทีก่ำลงัพัฒนา ILO ประเมินว่าผูท้ำงาน
ประสบอุบัติเหตุ 270 ล้านคร้ังทุกปี อุบติัเหตุจาก
การทำงานทำให้เกิดการบาดเจ็บท่ีเป็นอันตรายถึง
ชีวิตอย่างน้อย 335,000 คร้ัง เกิดการเจ็บป่วย 160
ล้านกรณี เนื่องด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานซึ่ง
อันท่ีจริงสามารถปอ้งกันได้ เม่ือรวมอุบัติเหตุเข้า
กับการเจ็บป่วยแล้วประเมินว่ามีการเสียชีวิตเน่ือง
ด้วยการทำงานปีละ 2 ล้านรายท่ัวโลกและอาจเป็น
การประเมนิทียั่งน้อยกว่าความเปน็จริง

แต่นานาชาติยังกลับสนใจและตระหนักถึง
ปัญหาสำคญัน้ีไม่มาก การดำเนนิการต่างๆ โดย
เฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่มี
“การเปลี่ยนแปลง”นั้นยังมีอุปสรรคอันเกิดจาก
การขาดความรูแ้ละข้อมูล

ILO มีวิธีดำเนินงานท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทำงานสองทางด้วยกัน
ประการแรกองค์การฯสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือโดยการทำกิจกรรมนำร่องต่างๆ ซ่ึง
รัฐบาล หุ้นส่วนทางสังคม และกลุ่มอ่ืนๆ สามารถ
ใช้ในการรณรงค์เพื่อให้คำแนะนำได้ ประการที่
สองโครงการของ ILO สนับสนนุการดำเนนิงาน
ระดับชาติด้วยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
โดยตรงโดยเน้นงานอันตรายเป็นหลัก ความช่วย
เหลือนี้รวมถึงการพัฒนาวิธีการบริหาร การเฝ้า
ติดตาม และการบริการข้อมูลเพ่ือป้องกันอุบติเหตุ
และโรคเก่ียวกับงานและรักษาสุขภาพและสวสัดิ
ภาพของผูท้ำงานและสิง่แวดลอ้ม

ศูนย์ข้อมูลนานาชาติด้านความปลอดภัยและ
อาชวีอนามยัในการทำงาน

ศูนย์ข้อมูลนานาชาติด้านความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยในการทำงาน (The International
Occupational Safety and Health Information
Centre – CIS) ให้บริการรวบรวมและเผยแพร่
ข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันอุบัติเหตุและโรคท่ีเกิด
จากการทำงานท่ัวโลก ศูนย์แห่งน้ีได้รับความช่วย
เหลือจากสถาบนัระดบัชาตกิว่า 120 แห่งท่ัวโลก

นอกจากนี้ CIS ยังตีพิมพ์สารานุกรมเรื่อง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
(Encyclopaedia of Occupational Safety and
Health) ให้ ILO สารานุกรมซึ่งรวมเรื่องความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานกว่า
1,000 เร่ืองในฉบับท่ี 4 (2541) น้ีเป็นแหล่งข้อมูล
ช้ันเย่ียมของโลกในเร่ืองท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทำงานทุกด้าน

สภาพของงาน
สภาพการทำงานทีเ่หมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญ

ที่จะทำให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน มาตรฐาน
การดำรงชีวิตที่ดี และความปรองดองในสังคม
กจิกรรมหลกัของ ILO เพ่ือการนีมี้ดงัน้ี

ความคุ้มครองกรณีคลอดบุตร
ผู้หญิงจำนวนมากได้รับการปฏิบัติอย่างไม่

เป็นธรรมในแง่การจ้างงานท้ังน้ีเน่ืองด้วยความเป็น
หญิงของตนหร ือถ ้าจะระบ ุให ้ช ัดเจนก ็ค ือ
บทบาทในการให้กำเนิดของพวกตนน่ันเอง ความ
คุ้มครองในการทำงานกรณีคลอดบุตรคือองค์
ประกอบที่สำคัญยิ่งของการต่อสู้เพื่อความเสมอ
ภาคระหว่างผู้ทำงานท่ีเป็นชายและหญิง และเป็น
องค์ประกอบสำคัญของการให้ความคุ้มครองขั้น
พ้ืนฐานแก่สตรีและเด็ก ILO คือผู้บุกเบิกในงานน้ี
ในปีแรกของการกอ่ต้ังคอืพ.ศ. 2462 องคก์ารได้
รับรองอนสุญัญาฉบบัท่ี 3 ว่าดว้ยความคุม้ครอง
กรณคีลอดบตุร คณะประศาสนก์ารไดบ้รรจุเร่ือง
ความคุ้มครองกรณีคลอดบุตรไว้ในวาระการ
ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหวา่งประเทศเมือ่
พ.ศ. 2542 และแสดงความม่ันใจในขณะน้ันว่าถึง
เวลาแล้วที่จะต้องมีมาตรฐานใหม่ในระดับนานา
ชาตเิก่ียวกบัเร่ืองน้ี เม่ือประมวลเหตกุารณต่์างๆ
ทีเ่กิดข้ึนในช่วง 50 ปีทีแ่ล้วมาทีป่ระชุมใหญ่ฯได้
รับรองมาตรฐานใหม่ที่ทันสมัยอันว่าด้วยความ
คุม้ครองกรณคีลอดบตุรในอนสุญัญาฉบบัที ่ 183
เม่ือพ.ศ. 2543

ความรุนแรงในการทำงาน
ILO ได้ศกึษาความรนุแรงในการทำงานโดย

ถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกและศึกษาการใช้ข้อมูล
ส่วนตัวที่เกี่ยวกับงานของผู้ทำงาน หลักปฏิบัติ
เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ทำงานของ
ILO ตลอดจนอนุสัญญาว่าด้วยผู้ทำงานกับความ
รับผิดชอบต่อครอบครวัพ.ศ. 2524 (ฉบับท่ี 156)
และข้อแนะพ.ศ. 2524 (ข้อที ่165) วางแนวทาง
สำคัญสำหรับกรณีเหล่านี้ สภาพการทำงานที่
เหมาะสมซ่ึงคุ้มครองศักด์ิศรีและความเสมอภาค
ของผู้ทำงานคือปัจจัยสำคัญท่ีจะทำให้บรรลุความ
เจริญอย่างย่ังยืน มาตรฐานการดำรงชีวิตท่ีดี และ
ความปรองดองในสงัคม
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โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การทำงานและสิง่แวดลอ้ม

โครงการ SafeWork มุ่งทำใหป้ระชาชนทัว่
โลกตระหนักถึงขอบเขตและผลของอุบัติเหตุ
การบาดเจ็บ และโรคที่เกี่ยวกับงาน โครงการนี้
สนับสนุนการให้ความคุ้มครองข้ันพ้ืนฐานแก่ผู้ทำ
งานทุกคนตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
และเพิ่มความสามารถของประเทศสมาชิกและ
ภาคอุตสาหกรรมในการคิดและปฏิบัตินโยบาย
และโครงการเพ่ือการคุ้มครองและป้องกันโดยให้
ความสำคัญกับผู้ทำงานอันตรายเป็นหลัก
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ความเปลีย่นแปลงทีเ่กิดกับงาน
ILO ได้ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการจัด

เวลาทำงาน การจัดระบบงาน การจ้างงาน รูปแบบ
การทำงาน(รวมท้ังผลท่ีเกิดจากกระบวนการโลกา
ภิวัตน์) การทำให้งานอยู่นอกระบบ และความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และศึกษาว่าความ
เปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะสามารถช่วยปรับปรุงสภาพ
การทำงานหรือจะคุกคามความยุติธรรมและศักด์ิศรี
ในการทำงาน ความมั่นคงของงานและรายได้
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตลอดจนความปลอดภัย
และอาชวีอนามยัไดห้รือไม่

การปรับปรงุงานในกจิการขนาดเลก็
หลายประเทศที่มีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมนั้น ให้กิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็กมี
บทบาทสำคัญในการพัฒนา กิจการเหล่านี ้มี
ศักยภาพมากในแง่การสร้างงาน การพัฒนาแรง
งานมีฝ ีม ือเพื ่อตอบสนองการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมในอนาคตและการสง่เสริมอุตสาหกร
รมในชนบท ลักษณะหน่ึงของกิจการเหล่าน้ีท่ีมักถูก
ละเลยคืองานของกิจการเหล่าน้ีเป็นงานท่ียากท่ีสุด
มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงท่ีสุดและมีสภาพของงาน
ท่ีน่าทำน้อยท่ีสุด ILO พบว่ามีวิธีท่ีสามารถปรับปรุง
ความสามารถในการผลิตและสภาพการทำงานให้ดี
ข้ึนได้ไม่ยากแต่ได้ผลและประหยัด ได้มีการจัดทำ
คู่มือสำหรับผู้ประกอบการและวิทยากรโดยใช้หลัก
การอบรมทีเ่รียกวา่ “Higher Productivity and a
Better Place to Work” หรือ “ความสามารถในการ
ผลิตที่มากขึ้นและสถานที่ทำงานที่ดีขึน้” (ซึ่งมัก
เรียกว่า WISE โดยย่อมาจาก Work Improve
ments in Small Enterprises หรือการปรับปรุงงาน
ในกิจการขนาดเลก็)

ขอข้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี่
Conditions of Work Branch
(แผนกสภาพของงาน)
โทรศัพท์ +4122/799-6754
โทรสาร +4122/799-8451
อีเมล์ condit@ilo.org

การตรวจแรงงาน
ในแง่การตรวจแรงงาน ILO ช่วยวางระบบการ

ตรวจแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับ
ประเทศสมาชิกเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้ม
ครองแรงงาน ILO ยังชักชวนให้นายจ้างและลูกจ้าง
ร่วมกิจกรรมการตรวจแรงงานและส่งเสริมการ
ประสานงานระหว่างกลุ่มผู้ตรวจแรงงานกับองค์กรท่ี
มีความชำนาญเร่ืองการป้องกันอุบัติเหตุ และโรคอัน
เกิดจากงาน จุดมุ่งหมายคือการต่อต้านการจ้างงาน
ที ่ผ ิดกฎหมายและป้องกันไม่ให้มีการละเมิด
กฎหมายแรงงานในแงอุ่ตสาหกรรมสมัพันธ์ สภาพ
โดยทั่วไปของงาน การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เป็น
ต้น

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
InFocus Programme on Safety and Health at
Work and the Environment (Safework)
(โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การทำงานและสิง่แวดล้อม)
โทรศัพท์ +4122/799-6715
โทรสาร +4122/799-6878
อีเมล์ safework@ilo.org

ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ
ประชาชนประมาณ 90 ล้านคนทำงานและ

อาศัยอยู่นอกประเทศท่ีตนถือสัญชาติ ประชาชน
เหล่านี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบาง
ภูมิภาคเพราะรายได้และโอกาสหางานทำเสีย
สมดุลมากข้ึน วิธีการควบคุมแรงงานข้ามชาติซ่ึง
เคยได้ผลในอดีต เช ่น การทำข้อตกลง
แบบทวิภาคี ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์
การอพยพในปัจจุบันได้มากนัก แรงงานข้ามชาติ
จำนวนมากในปัจจุบันเป็นผลงานของนายหน้าท่ี
ต้องการกำไรและเกิดขึ้นอย่างลับๆ

ในกรณน้ีี ILO ต้องการปกปอ้งสทิธิข้ันพ้ืน
ฐานเกี่ยวกับการจ้างงานและเสรีภาพของแรง
งานขา้มชาต ิองคก์ารฯเปน็ห่วง แรงงานทีเ่ป็น
ผู้หญิงเป็นพิเศษเพราะ มักจะได้งานท่ีใช้ ทักษะ
น้อยในภาคธุรกิจที่ไม่อยู่ภายใต้มาตรฐานแรง
งานของประเทศอยา่งแท้จริงและอาจถกูเอารดั
เอาเปร ียบได้ง ่าย ILO ดำเนินก ิจกรรม
หลายอยา่ง เช่น สง่เสริมอนสุญัญาตา่งๆ เกีย่ว
กับแรงงานขา้มชาต ิให้คำแนะนำดา้นนโยบาย
แก่ประเทศต้นทางและประเทศที่แรงงานข้าม
ชาติทำงานอยู่ ประเมินผลของกระบวนการ
โลกาภิวัตน์ท่ีทำให้เกิดการอพยพข้ามชาติแบบ
ใหม่ ให้ความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อช่วยลด
ความจำเป็นที่จะต้องอพยพออกนอกประเทศ
และโยกเงินออมของแรงงานข้ามชาติมาใช้ใน
การลงทุนและการจ้างงาน เมื่อเดือนเมษายน
พ.ศ. 2540 การประชุมไตรภาคีของผู้เช่ียวชาญ
ว่าด้วยกิจกรรมในอนาคตของ ILO ท่ีเก่ียวกับแรง
งานข้ามชาติได้วางแนวทางให้ประเทศต่างๆ
ออกกฎหมายอย่างเหมาะสมเพ่ือคุ้มครองลูกจ้าง
ที่เป็นแรงงานข้ามชาติและถูกจัดหาโดยนาย
หน้าเอกชน

ขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี
International Migration Branch
(แผนกแรงงานข้ามชาติ)
โทรศัพท์ +4122/799-6667
โทรสาร +4122/799-8836
อีเมล์ migrant@ilo.org
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“เอดส์และเอชไอวีมีผลกระทบต่อประชาชนทุกระดับใน
สังคม” ฮวน โซมาเวีย ผู้อำนวยการใหญ่ ILO กล่าว “แต่ส่งผล
กระทบอย่างหนักหน่วงแก่ลูกจ้างและครอบครัวของพวกเขา ตลอด
จนกิจการ นายจ้าง และเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ”
นายโซมาเวียมอบ หลักปฏิบัติเรื่องเอชไอวี/เอดส์และโลกของงาน
ให้นายโคฟี อนันัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

ต่อต้านการใช้วัตถุออกฤทธิ์ในทางที่ผิด
ในปัจจุบันมีคนติดยามากกว่า 50 ล้านคนท่ัว

โลกและผู้ใหญ่ประมาณร้อยละ 12-15 ด่ืมสุราใน
ระดับท่ีเป็นอันตรายกับตนเองและผู้อ่ืน ในท่ีทำ
งาน การใช้ยาและสุราในทางที่ผิดทำให้เกิด
อุบตัิเหตุ การหยุดงาน การลักขโมย การด้อย
ประสิทธิภาพในการผลติ และการตกงาน หลัก
ปฏิบัติเรื่องการจัดการเรื่องสุราและยาเสพ
ติดในที่ทำงาน (2538) เป็นหลักสำคัญของ
โครงการการใช้วัตถุออกฤทธิ์ในทางที่ผิด และ
แนวคิดสำคัญหลายประการของหลักปฏิบัติน้ีได้
รับการบรรจุไว้ในปฏิญญาว่าด้วยวิธีลดความต้อง
การยาเสพติดซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็น
เอกฉันท์ในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 20 ของ
สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือน
มิถุนายนพ.ศ. 2541 การท่ี ILO เน้นการป้องกัน
เป็นอันดับแรกเม่ือไม่ก่ีปีท่ีแล้วมาทำใหส้มาชิก
ของ ILO ร่วมส่งเสริมกิจกรรมในกิจการต่างๆ
มากข้ึน และการรณรงค์ของ ILO ยังเกิดข้ึนพร้อม
กับความเข้าใจท่ีแพร่หลายข้ึนท่ีว่า โครงการใน
ท่ีทำงานมิได้มีประโยชน์กับผู้ทำงานและกิจการ
ต่างๆ เท่าน้ันแต่ยังสามารถแก้ปัญหายาเสพติด
และสุราในระดบัชุมชนและระดบัประเทศไดอี้ก
ด้วย

ขอขอ้มูลเพิ่มเตมิได้ที่
InFocus Programme on Safety and Health
at Work and the Environment (Safework)
(โครงการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั-
ในการทำงานและสิง่แวดลอ้ม)
โทรศัพท์ +4122/799-6715
โทรสาร +4122/799-6878
อีเมล์ safework@ilo.org

โครงการของ ILO เก่ียวกบัเอชไอว/ีเอดส์และ
โลกของงาน

ผู้ทำงานท่ีมีอายุระหว่าง 15-49 ปีอย่างน้อย 23
ล้านคน ติดเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์คุกคามสิทธิขั้น
พื ้นฐานในการทำงานและบ่อนทำลายความ
พยายามทีจ่ะให้หญิงและชายมงีานทีมี่คุณค่าและ
ประสบผลสำเร็จ โรคน้ีลดจำนวนแรงงานและทอน
ความม่ันคงของกิจการ โรคระบาดน้ียังทำร้ายกลุ่ม
คนทีอ่่อนแอทีส่ดุในสงัคม เช่น เด็กและสตร ีทำให้
ปัญหาความคุ ้มครองทางสังคมที ่ไม่เพียงพอ
ความอยุติธรรมทางเพศ และการใช้แรงงานเด็กท่ีมี
อยู่แล้วน้ันเลวรา้ยลง

การดำเนินงานของ ILO ในเร่ืองเอชไอว/ีเอดส์
โครงการของ ILO เกีย่วกบัเอชไอวี/เอดสแ์ละ

โลกของงาน (ILO Programme on HIV/AIDS and
the World of Work – ILO/AIDS) เกิดข้ึนเม่ือเดือน
พฤศจิกายนพ.ศ. 2543 โครงการน้ีเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและโครงสร้างของ ILO ให้ดียิ่งขึ้นและ
ดำเนินงานร่วมกับสมาชิกไตรภาคีขององค์การฯ
เพื่อส่งเสริมการป้องกันในที่ทำงาน ต่อต้านการ
เลือกปฏิบัตแิละบรรเทาผลกระทบทางสังคมและ
เศรษฐกิจอันเกิดจากโรคน้ี โครงการน้ีเน้นการให้คำ
แนะนำ การกระตุ้นจิตสำนึก การให้คำแนะนำ เก่ียว
กบันโยบาย การวางมาตรฐาน และการเพิม่ความ
สามารถของหุ้นส่วนทางสังคมด้วยการให้ความร่วม
มือทางวชิาการ

ILO ได้รับรองหลักปฏิบัติเรื่องเอชไอวี/เอดส์
และโลกของงานแล้ว เป็นการวางแนวทางปฏิบัติใน
ที่ทำงาน แนะแนวการพัฒนา นโยบายในระดับ
กจิการ ระดบัชุมชนและระดบัประเทศ และให้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเรื่องเอชไอวี/

เอดสใ์นทีท่ำงาน หลักปฏบัิติน้ีไดรั้บการเหน็ชอบ
อย่างเป็นเอกฉันท์ สามารถประยุกต์ใช้ก ับ
สถานการณต่์างๆ ได้มากมาย และให้หลักสำหรับ
การเจรจาทางสังคมในเรื่องที่อ่อนไหวและเจรจา
ยาก

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้กำลังได้รับการ
บรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงานของทุกส่วนท่ีเก่ียว
ข้องใน ILO ต้ังแต่ ส่วนท่ีรับผิดชอบเร่ืองการประกัน
สังคม ความปลอดภัยและสุขภาพ ไปจนถึงเรื่อง
ความเสมอภาคทางเพศและการใชแ้รงงานเดก็ มี
การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การผลิตคู่มือสำหรับ
การอบรมและอุปกรณ์สื่อสารเพื่อแนะนำการทำ
ตามหลักปฏิบัติดังกล่าว และการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อปรับปรุงกฎหมายการจ้างงานเพื่อแก้ปัญหา
เร่ืองเอชไอวี/เอดส์ในประเทศต่างๆ เป็นจำนวน
มาก มีการดำเนินโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการและโครงการอืน่ๆ เพ่ือประเทศตา่งๆ ใน
แอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกาและยโุรปตะวันออก

ILO เป็นผู้ร่วมสนับสนุนหนึ่งในแปดรายของ
โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Joint United
Nations Programme on HIV/AIDS – UNAIDS)

ขอข้อมูลเพิม่เตมิได้ที่
ILO Programme on HIV/AIDS and the World
of Work
(โครงการของ ILO เก่ียวกับเอชไอวี/เอดส์และ
โลกของงาน)
โทรศัพท์ +4122/799-6486
โทรสาร +4122/799-6349
อีเมล ์iloaids@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/aids
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การส่งเสริมแนวความคดิไตรภาคี
และการเจรจาทางสงัคม
เง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรม สภาพการทำงานท่ีเหมาะสม และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือประโยชน์ของ
ทกุคนจะเปน็จริงไดก้ด็ว้ยความพยายามของทกุฝ่ายและการเหน็พ้องร่วมกนั ของลูกจ้าง นายจา้งและรฐับาลเทา่
นั้น

“การส่งเสริมแนวความคิดแบบไตรภาคีและการเจรจาทางสงัคม” คือวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์หน่ึง ในส่ีประการของ
ILO วัตถปุระสงคน้ี์เนน้และสง่เสรมิการสนบัสนนุขององคก์ารฯเพือ่ให้สมาชกิไตรภาคขีอง ILO ไดมี้บทบาทและ
ทำกจิกรรมตา่งๆ และสามารถรว่มและสง่เสรมิการเจรจาทางสงัคมอยา่งแทจ้ริง

ILO ช่วยให้รัฐบาล องค์กรลูกจ้าง และองค์กรนายจ้างพัฒนาความสัมพันธ์ทางแรงงานท่ีม่ันคง ใช้กฎหมายแรงงาน
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลงไป และปรับปรุงการบรหิารแรงงาน
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การส่งเสริมการเจรจาทางสงัคม
โครงการเก ี ่ยวก ับการเจรจาทางส ังคม

กฎหมายแรงงาน และการบริหารแรงงาน (InFocus
Programme on Social Dialogue, Labour Law
and Labour Administration - IFP/DIALOGUE)
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมประโยชน์ของการเจรจา
ทางสังคมท้ังเพ่ือให้ได้ข้อยุติในตัวและเพ่ือเป็นวิธีท่ี
จะนำไปสู่การดำเนินการท่ีจำเป็นเพ่ือให้บรรลุวัตถุ
ประสงค์ทางกลยุทธ์ทุกประการของ ILO โครงการ
น้ีส่งเสริมให้สมาชกิไตรภาคขีอง ILO มีการเจรจา
ทางสงัคมทกุระดบั

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและใช้
กรอบการดำเนนิงานทางกฎหมาย สถาบัน ระบบ
และกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดการเจรจาทาง
สงัคมอย่างยัง่ยืนในประเทศสมาชกิทัง้หลาย

โครงการนี ้เน ้นการกำหนดปัจจัยและวิธ ี
ปฏิบัตที่ดีที่จะปรับปรุงภาพพจน์และประสิทธิผล
ของสมาชิกไตรภาคีทั้งหลายและช่วยให้สมาชิก
เหล่านี้เป็นผู้แทนที่ดีขึ้น โครงการนี้ส่งเสริมการ
เจรจาทางสังคมด้วยการรณรงค์คำแนะนำและ
สาธติการเจรจาทางสงัคมในภาคปฏบัิติ

โครงการนี ้ย ังส่งเสริมการบริหารแรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตอบสนองสภาพ
เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปล่ียนแปลงไป และให้การ
สนับสนุนที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศและการ
ปรับปรุงสภาพการทำงานอกีดว้ย

ILO ช่วยประเทศต่างๆ คิดและพัฒนากฎหมาย
แรงงานและการบรหิารแรงงาน

โครงการเก ี ่ยวก ับการเจรจาทางส ังคม
กฎหมายแรงงาน และการบริหารแรงงานให้บริการ
ต่างๆ อย่างแขง็ขันเป็นพิเศษเพือ่ท่ีกระทรวงแรง
งานและหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องจะ
สามารถสนับสนุนและร่วมการเจรจาทางสังคมได้ดี
ขึ้น โครงการนี้ให้การสนับสนุนหลายอย่างแก่
กระทรวงแรงงานและหน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือโน้มน้าวนโยบายทางเศรษฐกจิและสังคม

นอกจากนี ้โครงการยังให้ความสำคัญกับ
กระบวนการปฏิรูปกฎหมายแรงงาน โดยถือว่า
กระบวนการนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง
ของ การส่งเสริมแนวความคิดแบบไตรภาคีและการ
เจรจาทางสงัคม

ขอขอ้มูลเพิม่เตมิได้ที่
InFocus Programme on Social Dialogue,
Labour Law and Labour Administration
(โครงการเก่ียวกบัการเจรจาทางสงัคม
กฎหมายแรงงาน และการบรหิารแรงงาน)
โทรศัพท์ +4122/799-7035
โทรสาร +4122/799-8749
อีเมล์ ifpdialogue@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/ifpdial
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ILO ช่วยรัฐบาล
องค์กรนายจ้าง
และองค์กรลูกจ้าง
สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกันแก้
กฎหมายแรงงานเพือ่
ตอบสนองความต้อง
การทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป
และปรับปรุงการบริหาร
แรงงาน
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กิจการที่ประสบความสำเร็จคือหัวใจของทุก
กลยุทธท์ีมุ่่งสรา้งงาน และปรับปรุงมาตรฐานการ
ดำรงชีวิต องค์กรนายจ้างมีบทบาทสำคัญย่ิงในการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่จะทำให้กิจการมีความ
สามารถในการแข่งขัน ยั่งยืนและช่วยให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม องค์กรนายจ้างสามารถ
ให้บริการต่างๆ ที่จะปรับปรุงและแนะแนวการ
ดำเนินงานของกิจการต่างๆ ได้ องค์กรนายจ้างคือ
องค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการเจรจาทาง
สังคมทุกกระบวนการที่สามารถช่วยวางวัตถุ
ประสงค์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลและได้รับการสนับ
สนุนอย่างกว้างขวางจากภาคธรุกิจท่ีองค์กรเป็นผู้
แทน

องค์กรนายจ้างในระดับประเทศและระดับ
สากลยังเป็นช่องทางที่คุ้มค่าที่สุดที่กิจการต่างๆ
จะใช้เพ่ือเข้าถึงข้อมูลเก่ียวกับปัญหาเศรษฐกิจ แรง
งานและสังคมจำนวนมาก ข้อมูลและทักษะในการ
เป็นผู้แทนขององค์กรนายจ้างสามารถช่วยให้
กิจการหน่ึงเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของตน
และโน้มน้าวให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจนั้นได้ ช่วยให้กิจการนั้นสามารถคว้า
โอกาสจากการค้าที่กำลังขยายตัว และช่วยให้
กิจการมีโอกาสประสบความสำเร็จจากการลงทุน
และการแข่งขันในโลกท่ีมีลักษณะไร้พรมแดนมาก
ข้ึนเร่ือยๆ

สำนักงานกิจกรรมนายจ้างของ ILO ทำงาน
รว่มกับองค์กรนายจ้างเพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านี้

สามารถสน ับสน ุนสมาช ิกของตนอย ่างม ี
ประสทิธผิล สำนกังานนีด้ำเนนิโครงการใหค้วาม
ช่วยเหลือองค์กรนายจ้างในประเทศกำลังพัฒนา
ประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาด และประเทศทีเ่กดิขึน้จากสถานการณ์
แห่งความขัดแย้ง โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และ
การเจรจาเชิงลึกซ่ึงจะทำให้เข้าใจความจำเป็นเร่ง
ด่วนของประเทศเหล่าน้ีได้ โครงการน้ีช่วยให้องค์กร
นายจ้างพัฒนาบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
กิจการท้ังหลายและยังอาจช่วยเพ่ิมจำนวนสมาชิก
ขององค์กรได้ด้วยซึ ่งก็จะช่วยส่งเสริมความ
พยายามขององค์กรในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจท่ีจะ สนับสนุนให้กิจการต่างๆ เจริญก้าว
หน้า

ในฐานะทีเ่ป็นสมาชิกหน่ึงในสามฝา่ยของ ILO
องค์กรนายจ้างมีความสัมพันธ์พิเศษกับองค์การฯ
สำนกังานกจิกรรมนายจา้งของ ILO มีหน้าทีส่นบั
สนุนและพัฒนาความสมัพันธ์น้ี สำนักงานฯรกัษา
ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับองค์กรนายจ้างท่ีอยู่ใน
ประเทศสมาชกิ ILO ทกุประเทศและใหก้ารสนบั
สนุนองค์กรนายจา้งในการร่วมงานกับ ILO

ขอข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่
Bureau for Employers’ Activities
(สำนักงานกิจกรรมนายจา้ง)
โทรศัพท์ +4122/799-7748
โทรสาร +4122/799-8948
อีเมล์ actemp@ilo.org

5.2
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กจิกรรมของลกูจา้งใน ILO
สหภาพแรงงานที่มีเสรีภาพคือสถาบันที่เป็น

ประชาธิปไตย และมีการเคลื ่อนไหวด้านแรง
งานอย่างอิสระ เป็นสถาบันของผู้ทำงานท่ีต้องการ
รณรงค์เพ่ือสิทธิของตนในฐานะท่ีเป็นผู้ทำงานและ
พลเมือง แม้การเคล่ือนไหวด้านแรงงานจะเป็นส่ิงท่ี
ต้องห้ามในหลายประเทศแต่ขบวนการของสหภาพ
แรงงานในระดับสากลเป็นการเคลื่อนไหวที่กว้าง
ขวางทีสุ่ดและมีบทบาทแหง่การเปน็ตัวแทนทีดี่ท่ี
สุดของโลกเพราะเกดิจากการมสีมาชิกแบบสมัคร
ใจ สหภาพแรงงานเป็นสถาบันสำคัญของภาค
ประชาสงัคมในประเทศประชาธปิไตยสว่นใหญ่

ในขณะที่กระบวนการโลกาภิวัตน์กำลังแพร่
ขยายอย่างรวดเร็ว งานที่มีคุณค่า งานที่มีความ
ปลอดภัย ค่าแรงที ่พอเพียงแก่การดำรงชีวิต
การประกนัสงัคมขัน้พ้ืนฐาน ความเสมอภาคทาง
เพศและการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมจะเกิดข้ึนได้

ก็ต่อเมื่อมีการปกครองที่ดีขึ้นทั่วโลกและมีการใช้
และบังคับใช้มาตรฐานแรงงานระหว่าง ประเทศใน
ระดับสากล

นับต้ังแต่ ILO ได้กอ่ต้ังข้ึนสหภาพแรงงานทัง้
หลายถอืว่า ILO เป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทสำคญัใน
การส่งเสริมความคุ้มครองสำหรับผู้ทำงานด้วยการ
เจรจาทางสงัคมและการวางมาตรฐานตา่งๆ

สำนักงานกิจกรรมลูกจ้างสนับสนุนความ
สัมพันธ์ระหว่าง ILO กับผู้มีส่วนได้เสียสำคัญหน่ึง
ในสามฝ่ายน่ันคือสหภาพแรงงาน สำนักงานน้ีช่วย
ให้สหภาพแรงงานทั้งหลายสามารถได้ประโยชน์
จากศักยภาพของสำนักงานแรงงานระหว่าง
ประเทศอย่างเต็มท่ี สำนักงานกิจกรรมลูกจ้างร่วม
มือกับองค์กรลูกจ้างในระดับประเทศและระดับ
สากลและชว่ยให้องค์กร เหล่าน้ีเป็นกระบอกเสยีง
ท่ีมีประสิทธิผลของผู้ทำงาน และครอบครัวของผู้ทำ
งาน ขณะน้ีสหภาพแรงงานได้รับการสนับสนุนจาก

โครงการต่างๆ ซึ่งมีจุดมุง่หมายดงัน้ี
• คุ้มครองสทิธิข้ันพ้ืนฐานในการทำงาน
• ปรับปรุงความสามารถในการให้การศึกษา

และฝึกอบรม
• จัดตั้งสหภาพแรงงานให้แก่ผู้ทำงานที่ยังไม่

ได้รับความคุม้ครอง
• พัฒนานโยบายทางสังคมและการจ้างงานเพือ่

ความยติุธรรมในสงัคมและความเจรญิท่ีย่ังยืน
และ

• ส่งเสรมิมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ

นอกจากนี้สำนักงานกิจกรรมลูกจ้างซึ่งสังกัด
สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศยังทำหน้าท่ีเป็น
สถาบันที ่ให้บริการช่วยเหลือและส่งเสริมให้
แผนกอืน่ๆ ทำงานรว่มกับสหภาพแรงงานเพือ่ให้
เกดิผลสำเรจ็ต่างๆ ดว้ย

ขอข้อมูลเพิม่เตมิได้ที่
Bureau for Workers’ Activities
(สำนักงานกิจกรรมลกูจ้าง)
โทรศัพท์ +4122/799-7021
โทรสาร +4122/799-6570
อีเมล์ actrav@ilo.org
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ไม่วา่บคุคลหนึง่จะทำงานทีใ่ด จะเปน็ในหอ้ง
เรียนหรือโรงงาน ในสถานที่ก่อสร้างหรือธนาคาร
ในเหมืองหรือในไร่ ทุกคนล้วนทำงานอยู ่ใน
เศรษฐกิจภาคใดภาคหน่ึงซ่ึงมีลักษณะทางวิชาการ
เศรษฐกิจและสังคมเฉพาะที่ไม่เหมือนภาคอื่น
ปัญหาแรงงานหลายอย่างมีลักษณะพิเศษตามภาค
เศรษฐกิจท่ีเก่ียวข้อง และปัญหาท่ัวไปเช่นปัญหาท่ี
เก่ียวกับโลกาภิวัตน์ การพัฒนา อย่างย่ังยืน เอชไอ
วี/เอดส์และเพศอาจมีลักษณะต่างๆ กันไปใน
เศรษฐกจิภาคต่างๆ

กจิกรรมของ ILO ในภาคเศรษฐกจิต่างๆ มุ่ง
เพิ ่มความสามารถของผู ้ที ่ทำงานอยู ่ในภาค
เศรษฐกิจน้ันๆ เพ่ือแก้ปัญหาแรงงานอย่างยุติธรรม
และได้ผล การประชุมรายภาคเศรษฐกิจแบบ
ไตรภาคีระดับนานาชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำได้
เป็นเวทีสำหรับการเจรจาทางสงัคมว่าด้วยปัญหา
สังคมและปัญหาแรงงานเฉพาะเศรษฐกิจภาคต่างๆ
มาเป็นเวลานานแล้ว การเจรจาน้ีทำให้เกิดกิจกรรม
ตา่งๆ ทีส่ามารถแกป้ญัหาเหลา่นัน้อยา่งไดผ้ลใน
ระดับชาต ินับจากนีก้ารดำเนนิงานจะมเีป้าหมาย
ชัดเจนมากข้ึน เน้นกิจกรรมท่ีตรงกับความต้องการ
ของสมาชิกมากขึ้น และปฏิบัติการร่วมกับหน่วย
งานอืน่ๆ ของ ILO ซึง่อยูท่ีส่ำนกังานใหญแ่ละอยู่
ในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและเร่งให้เกิดหนทาง
ที่จะนำไปสู่งานที่มีคุณค่าในที่ทำงาน นอกจากนี้
การประชุมท้ังหลายจะเน้นผลลัพธ์ท่ีนำไปปฏิบัติได้
มากข้ึน เช่น การวางแนวทางหรอืหลักปฏิบัติต่างๆ

การประชมุรายภาคเศรษฐกจิและแผนปฏิบัติ
การสำหรับภาคเศรษฐกิจต่างๆ เม่ือเกิดข้ึนรวมกัน
แลว้จะทำใหเ้กิดผลสำเรจ็แห่งวาระงานทีมี่คุณค่า
สำหรบัเศรษฐกจิภาคตา่งๆ มากขึน้

ILO เผยแพร่รายงานการประชุมรายภาค
เศรษฐกิจท่ีจัดข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ีและรายงานการ
ดำเนนิงานในภาคเศรษฐกจิต่างๆ ทีเ่ว็บไซต์ของ
องค์การฯ

กิจกรรมเกีย่วกบัการพาณชิยน์าวี
วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมที่เกี ่ยวกับการ
พาณิชย์นาวีของ ILO คือการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางสังคมและเศรษฐกิจของการขนส่งสินค้าทาง
ทะเล การประมง ทา่เรอื และการขนสง่ทางนำ้ใน
แผ่นดินโดยเน้นสภาพการทำงานและความเป็นอยู่
ของลูกจ้างทีอ่ยู่ในธุรกิจเหล่าน้ีเป็นพิเศษ

การประชุมคณะกรรมการพาณิชย์นาวีร่วม
คร้ังท่ี 29 (มกราคม 2544) ได้พิจารณาความเปล่ียน
แปลงต่างๆ ที่เกิดกับอุตสาหกรรมการขนส่งทาง
ทะเล ที่ประชุมได้ประกาศสัญญาฉบับใหม่คือ
สัญญาเจนีวา (Geneva Accord) ซ่ึงทำข้ึนเพ่ือปรับ
ปรุงความปลอดภยัและสภาพการทำงานในธรุกิจ
การพาณิชย์นาวี สัญญาฉบับน้ีเรียกร้องให้รวมวิธี
การต่างๆ อันเก่ียวกับการพาณิชย์นาวีท่ี ILO มีอยู่
เข้าเป็นอนุสัญญา “กรอบการดำเนินงาน” ฉบับใหม่
ฉบับเดียว อนุสัญญาฉบับใหม่ตามข้อเสนอน้ีจะให้
“หลักการทางสงัคม” ของ ILO แก่ภาคการขนสง่
สินค้าทางทะเลเพ่ือส่งเสริมหลักความปลอดภัยใน
การพาณิชย์นาวีและหลักเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization – IMO) คณะประศาสน์
การได้ให้ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศจัดการประชุมเก่ียวกับการพาณิชย์นาวีเม่ือ
พ.ศ. 2548  เพ่ือทำอนสุญัญาดงักลา่วใหเ้สรจ็ ซ่ึง
อนุส ัญญานี ้ได ้ร ับการรองร ับต่อมาในเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ท้ังน้ี  การรับรองและปฏิบัติ
ตามมาตรฐานตา่งๆ ทีเ่ก่ียวข้องและมอียู่แล้วโดย
เฉพาะอนุสัญญาการขนส่งทางทะเล(มาตรฐานข้ัน
ต่ำ) พ.ศ. 2519 (ฉบับท่ี 147) และพิธีสารพ.ศ. 2539
ของอนุสญัญาฉบับนี ้ทำใหป้ระเทศสมาชกิพร้อม
รับรองอนสุญัญาฉบบัใหม่นี้

เม่ือเดอืนมิถุนายนพ.ศ. 2546 ILO ไดรั้บรอง
อนุสัญญาว่าด้วยเอกสารแสดงเอกลักษณ์ของชาว
เรือพ.ศ. 2546 (ฉบับท่ี 185) และเม่ือเดือนมีนาคม

5.4

กจิกรรมภาคตา่งๆ: นำ ILO สู่ทีท่ำงาน
และนำทีท่ำงานสู ่ILO

พ.ศ. 2547 คณะประศาสน์การได้รับรองมาตรฐาน
การระบุเอกลัษณ์ด้วยลักษณะปลีกย่อยทาง
สรีรวิทยาของมนุษย์เพ่ือให้ประเทศท้ังหลายปฏิบัติ
ตามอนสุญัญาฉบบัน้ี อนุสญัญาฉบบัท่ี 185 ต้อง
การคุ้มครองสิทธิของชาวเรือ เอื้อการค้าระหว่าง
ประเทศ และให้หลักประกันต่างๆ ที่ประเทศทั้ง
หลายตอ้งการ

ตามท่าเรือต่างๆ นั้นการใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์อัตโนมัติขนถ่ายสนิค้า การปรบัโครงสรา้ง
และการแปรรูปคือปัญหาใหม่และปัญหาสำคัญและ
ไดล้ดจำนวนผูท้ำงานลง ILO ยงัคงใหค้ำแนะนำ
เรื่องผลกระทบทางสังคมของการแปรรูปท่าเรือ
อย่างต่อเนื่องและได้คิดโครงการพัฒนาพนักงาน
ท่าเรอื (Portworker Development Programme –
PDP) ซ่ึงได้มีการดำเนิน งานตามท่าเรือต่างๆ ท้ัง
ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา
ส่งผลให้มีการปรับปรุงทักษะ สภาพการทำงานและ
สถานภาพของพนกังานทา่เรอื ตลอดจนปรบัปรุง
ประสิทธิภาพและความสามารถในการดำเนนิงาน
ของท่าเรอืต่างๆ ดว้ย

เมื่อเดอืนมีนาคมพ.ศ. 2547 คณะประศาสน์
การของ ILO ได้อนุมัติหลักปฏิบัติสองฉบับใหม่
ฉบับหน่ึงว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
ท่าเรือและอีกฉบับหนึ่งว่าด้วยความคุ้มครองใน
ทา่เรอื
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ภาคบริการ
ภาคบริการได้กลายเป็นแหล่งงานใหญ่ใน

หลายประเทศ เมื่อไม่นานมานี้มีการจ้างงาน
เพ่ิมข้ึนมากสำหรับงานท่ีต้องการความรู้ ความ
ท้าทายสำคัญท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกคือการให้บริการ
สาธารณะทีต้่องมีมากข้ึนและดีข้ึน (เช่น การให้
การศึกษา) และการเปล่ียนแปลงของธุรกิจบาง
ภาคจากท่ีอยู่แต่ในภาครัฐบาลเท่าน้ันกลายมา
มีลักษณะ “ผสม” คอืมีองคป์ระกอบทัง้ทีเ่ปน็
ภาครัฐและเอกชนทั ้งนี ้เนื ่องจากเส้นแบ่ง
ระหว่างบริการภาครัฐและเอกชนเริ่มพร่ามัว
บริการด้านสุขภาพ การขนส่ง สาธารณูปโภค
ไปรษณีย์ และโทรคมนาคมคือตัวอย่างที่เห็น
ได้ชัด

บริการภาคเอกชน เช่น บริการพาณิชย์
การเงิน บริการวิชาชีพต่างๆ โรงแรม บริการ
อาหาร การท่องเที่ยว สื่อมวลชน วัฒนธรรม
และการวาดเขยีน ตอ้งเผชญิเงือ่นไขตา่งๆ อัน
เกิดจากตลาดโลกที่มีการแข่งขันอย่างดุเดอืด
ขึ ้น ตลอดจนการยกเลิกกฎระเบียบต่างๆ
การเปิดเสรีทางธุรกิจ การควบรวมกิจการ
การซ้ือกิจการ และความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี
เช่น การใช้ระบบดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลง
เหล่าน้ีทำให้ย่ิงต้องมีการเจรจาทางสังคมในภาค
ธุรกิจดังกล่าว

การประชุมเก่ียวกับภาคธุรกิจต่างๆ เม่ือไม่
นานมานี้ได้พิจารณาปัญหาที่เกิดกับบริการ
ต่างๆ ดังกล่าวอันได้แก่ ปัญหาการใชค้วามรุน
แรง ผลกระทบตอ่การจา้งงานอนัเกดิจากการ
ควบรวมกจิการและการซือ้กจิการ ผลกระทบ
ของวิกฤตการณ์ในธุรกิจโรงแรมและการท่อง
เที ่ยว และปัญหาที ่เก ิดกับบริการต่างๆ
ของเทศบาล สาธารณูปโภคและบริการฉุกเฉิน
เพือ่สาธารณะ แผนปฏบัิตกิารใหมห่ลายแผน
มุ่งแกปั้ญหาเหลา่นีโ้ดยเฉพาะ

กจิกรรมตา่งๆ ในภาคอตุสาหกรรม
การประชุมไตรภาคีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำได้

พจิารณา ปัญหาของภาคการผลติ และกอ่สร้างใน
ชนบทซ่ึงแบ่ง ประเภทได้สิบประเภท และได้คำนึงถึง
กระบวนการโลกาภิวัตน์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การจ้าง
งาน การฝึกอบรม การเตรียมงาน ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย การประชุมบางคร้ังทำให้เกิดหลัก
ปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทำงานและการตรวจแรง
งานในธุรกิจภาคต่างๆ การประชุมบางคร้ังทำให้เกิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติและระดับภูมิ
ภาค การให้คำปรึกษาทางวิชาการ การออก
จดหมายขา่วและ รายงานการดำเนนิงานในหลาย
ประเด็น เช่น อุตสาหกรรมสัมพันธ์ เวลาทำงาน
การตรวจแรงงาน การจ้างงานกับ ความยากจน
งานบ้านและเพศในภาคเศรษฐกจิต่างๆ แผนปฏิบัติ
การท้ังหลายสำหรับภาคเกษตรกรรม ก่อสร้าง ส่ิงทอ
และเคร่ืองนุ่งห่มจะอำนวยให้เกิดการพัฒนาในธุรกิจ
ภาคตา่งๆ เหลา่นัน้ในระดบัชาติ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Sectoral Activities Department
(แผนกกจิกรรมรายภาค)
โทรศัพท์ +4122/799-7513
โทรสาร +4122/799-7296
อีเมล์ sector@ilo.org
เวบ็ไซต ์www.ilo.org/sector
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กิจกรรมในภมิูภาคต่างๆ
ของ ILO

ILO ทำกิจกรรมในพื้นที ่ต่างๆ ทั้งที ่เป็นกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณประจำและ
กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณพิเศษโดยมีการปรึกษาหารืออย่างเต็มที ่กับสมาชิก
ไตรภาคีใน ระดับภูมิภาค ระดับอนุภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับ
มาตรฐานตลอดจนหลักการและสิทธิข ั ้นพื ้นฐานในการทำงาน  การจ้างงาน
ความคุม้ครอง ทางสงัคมและการเจรจาทางสงัคม

เครอืข่ายของสำนกังานในพืน้ทีต่า่งๆ  และผูเ้ช่ียวชาญทางเทคนคิทัง้หลายสนบัสนนุให้
ILO สามารถส่งเสริมวาระงานที ่ม ีค ุณค่าในฐานะที ่เป ็นองค์ประกอบสำคัญ
ของนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ
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วิกฤตการณ์ที่กินเวลานานหลายปีทำให้คน
จำนวนมากวา่งงาน หรือไม่กไ็ดค้า่แรงนอ้ย และ
เผชิญความขัดแย้ง ทางสังคม ประชากรเกือบคร่ึง
หน่ึงในทวีปแอฟริกาส่วนท่ีอยู่ใต้ทะเลทรายซาฮารา
มีชีวิตท่ียากจน ในขณะท่ีมีการปฏิรูปเศรษฐกิจและ
ยุติความขัดแย้งในแอฟริกา การฟื้นฟูที ่เป็น
ประโยชน์ก็เริ่มปรากฏให้เห็นขึ้นเรื่อยๆ รายงาน
ของ ILO และ UNDP (งานสำหรบัแอฟริกา หรือ
Jobs for Africa) ท่ีจัดทำข้ึนเม่ือไม่นานมาน้ียืนยัน
ว่าหลายประเทศในภมิูภาคน้ีสามารถหลุดพ้นจาก
ความยากจน และการฟ้ืนฟูท่ีเพ่ิงเร่ิมข้ึนน้ีควรถือว่า
เป็น “จุดเร่ิมต้นของการพุ่งทะยานข้ึนถ้ามีการออก
นโยบายท่ีถูกต้องและดำเนินงานตามนโยบายนัน้”

อย่างไรกต็ามปัญหาความยากจนในแอฟรกิา
นั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับนโยบายที่
ไม่มีเหตุผล ตลอดจนกลยุทธ์และโครงการที่ไม่
สอดคล้องกัน ทำให้ไม่มีนโยบายเพ่ือการสร้างงาน
และความคุ ้มครองทางส ังคมอย่างพอเพียง
นโยบายในปัจจุบันและในอดีตอาจกระตุ้นให้เกิด
การสร้างงานได้แต่ก็ไม่สามารถทำให้เกิดงานที่มี
ผลสำเร็จพอท่ีจะสร้างรายไดท่ี้พอเพียงให้แก่ผู้ทำ
งานและครอบครัว และไม่อาจสร้างหลักประกันทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนเหล่าน้ันได้ ดังน้ัน
การสร้างงานที่จะนำสู่ผลสำเร็จจะต้องเป็นเป้า
หมายหลักของนโยบายเศรษฐกิจมหัพภาคและ
ยุทธศาสตรแ์ห่งการพฒันาทัง้หมด

ในฐานะที่เป็นโครงการที่สำคัญที่สุดของ ILO
เพ่ือแก้ไขปัญหาการจ้างงาน การจ้างงานท่ีด้อยกว่า

ความสามารถ และความยากจนที่ลุกลามขึ้นใน
แอฟริกา โครงการ Jobs for Africa มุ่งเพ่ิมความ
สามารถของสมาชกิของเราตลอดจนผูด้ำเนินการ
อ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะได้โน้มน้าวนโยบายทางเศรษฐกิจและ
ทำให้ภาครัฐและเอกชนลงทุนเพ่ือส่งเสริมการจ้าง
งานและบรรเทาความยากจนอยา่งมีประสทิธิผล

งานนี้ยังดำเนินต่อไปโดยมีการสนับสนุนการ
ใช้นโยบาย ช่วยเหลือคนยากจนให้มีสภาพแวด
ล้อมท่ีเอ้ือผลสำเรจ็ และประสทิธิภาพของการทำ
งาน ซ่ึงจะทำให้เศรษฐกิจเจริญและมีความสามารถ
ในการแข่งขันมากขึ้น ตลอดจนเอื้อให้แรงงานมี
ความคล่องตัวและสามารถพัฒนาทักษะได้ นอก
จากน้ีความพยายามดังกล่าวยังทำให้หลายประเทศ
ในแอฟริกาให้ความสำคัญกับการจ้างงานท่ีคำนึงถึง
ความถกูต้องในเร่ืองเพศ กลยุทธ์และโครงการแก้
ปัญหาความยากจนเพือ่การสรา้งงานจำนวนมาก
ข้ึนและดีข้ึน การส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการ และ
การพัฒนาและปกป้องทรัพยากรมนุษย์(จากเอชไอ
วี/เอดส)์

ขอขอ้มูลเพิ่มเติมได้ที่
ILO Regional Office for Africa in Abidjan
(สำนักงานแรงงานระหวา่งประเทศประจำภมิู
ภาคแอฟริกาท่ีอาบิดจัน)
โทรศัพท์ +225/2031-8900
โทรสาร +225/2021-2880
อีเมล์ abidjan@ilo.org

6.1
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การดำเนนิงานของ ILO
ต่อวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย:
การส่งเสริมให้สมาชิกสามารถสร้างงานท่ีมีคุณค่า

ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ทาง
การเงินต่อประเทศในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ยังคงมีอยู่ในหลายพ้ืนท่ี ประเทศในเอเชยี
ใต้ซึ่งมีเศรษฐกิจแบบเปิดน้อยกว่าอาจได้รับผล
กระทบจากวิกฤตการณ์น้ีน้อยกว่าประเทศอ่ืนแต่ก็
ยังคงต้องเผชิญความท้าทายท่ีน่าวิตกในแง่การแก้
ปัญหาความยากจนและการว่างงาน ประเทศที่
กำลังมีความเปลี่ยนแปลงยังคงเผชิญปัญหาการ
ปฏิรูปตลาดแรงงานที่หนักหน่วงและต้องเร่งช่วย
เหลือลูกจ้างท่ีเป็นผู้พลัดถ่ิน ในขณะเดียวกันลูกจ้าง
และนายจ้างมีแนวโน้มที่จะยอมรับสภาพการทำ
งานทีอั่นตรายขึน้และเลวลงทัง้น้ีเพ่ือความอยูร่อด
ผู้ท่ีเป็นเหย่ือของอุบัติเหตุอันเกิดจากงานและครอบ
ครัวของพวกเขาอาจกลายเป็นคนยากจนได้
ประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิค

เผชิญปัญหาเพราะแข่งกับการผลิตจำนวนมากซ่ึง
ประหยัดต้นทุนไม่ไหว ดังน้ันจึงจำเป็นต้องพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์และทำกจิกรรมทางเศรษฐกจิให้
หลากหลายขึน้

แม้ว่ากำลังมีสัญญาณท่ีแสดงให้เห็นว่าค่าเงิน
และตลาดการเงนิมีเสถียรภาพแต่เราไม่อาจพอใจ
กับส่ิงน้ีได้ วิกฤตการณ์ดังกล่าวได้ทำให้ตระหนักว่า
ข้อบกพร่องในระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดก่อน
วิกฤตการณน้ั์นจะต้องได้รับการแกไ้ข

ILO พยายามแก้ไขปัญหาที ่ เก ิดจาก
วิกฤตการณ์น้ันตลอดจนปัญหาอ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย
ซึ่งมีคนยากจนเกือบสองในสามของโลกอาศัยอยู่
ความพยายามแก้ไขปัญหาโดย ILO น้ันคือผลลัพธ์
จากการประชุมประจำภูมิภาคเอเชียคร้ังท่ี 13 เม่ือ
พ.ศ. 2544 ตามผลการประชุมซ่ึงได้ข้อสรุปเป็นแนว
ทางปฏิบัตินั้น ILO ทำงานร่วมกับสมาชิกเพื่อ
ปฏิบัติตามวาระงานท่ีมีคุณค่าในระดับประเทศ โดย
ทำให้งานท่ีมีคุณค่าเป็นองค์ประกอบสำคัญประการ
หนึ่งของโครงการและภารกิจเร่งด่วนในประเทศ
ต่างๆ เพ่ือบรรเทาความยากจน ILO เน้นการสนับ
สนุนนโยบายทางเศรษฐกิจที่สร้างงานที่ดี ขยาย
การประกนัสังคมให้ครอบคลมุถึงลูกจ้างส่วนใหญ่
ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและเศรษฐกิจที่ยังไม่
เป็นระบบซึ่งยังไม่ได้รับความคุ้มครองในปัจจุบัน
และส่งเสริมแนวความคิดไตรภาคีและการเจรจา
ทางสังคม นอกจากน้ีองค์การฯยังมุ่งเพ่ิมกิจกรรมใน
พื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่อ่อนแอโดย
เฉพาะ สนับสนุนโครงการงานโยธาท่ีใช้แรงงานคน
เป็นหลัก และส่งเสริมสภาพการทำงานทีเ่หมาะสม

ขณะนี ้ได้เกิดทัศนคติทั ่วไปเกี ่ยวกับการ
ปฏิรูปข้ึน ซ่ึงเป็นทัศนคติท่ียอมรับความสำคัญของ
ระบอบประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นหลักประกัน
แห่งสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน (รวมถึงหลักการและ

สิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทำงาน) และคุณค่าแห่งการ
เจรจาทางสังคม ในข้ันน้ีควรถือว่าการส่งเสริมระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง
ควรมีมาตรการต่างๆ มาตรการหน่ึงคือการดำเนิน
โครงการให้ความคุ้มครองทางสงัคมแก่คนว่างงาน
เช่น การประกันการว่างงานตามควร มาตรการอ่ืนๆ
คือการขยายโครงการให้ความช่วยเหลือทางสังคม
เพ่ือช่วยคนท่ียากจนมาก เน้นให้ความช่วยเหลือข้ัน
พ้ืนฐาน เช่น ให้บริการดแูลสขุภาพ พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐาน วางกรอบกฎหมายเพื่อการประกัน
สังคมในประเทศที่ยังไม่มีการประกันสังคม และ
ดำเนนิข้ันตอนตา่งๆ เพ่ือปรับปรุงความปลอดภยั
สุขภาพและสภาพการทำงานอย่างได้ผลเพื ่อ
ป้องกันอุบัติเหตุและโรคอนัเกดิจากงาน

นอกจากการร่วมงานกับองค์กรอื่นๆ ภายใน
ระบบขององค์การสหประชาชาติตามปกติแล้ว ILO
ยังมีความร่วมมืออย่างจริงจังกับผู้บริจาคแบบ
ทวิภาคีตลอดจนธนาคารโลกและธนาคารเพือ่การ
พัฒนาเอเชียอีกด้วย ธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย
เน้นความร่วมมือพิเศษกับ ILO โดยเม่ือไม่นานม
น้ีได้ร่วมดำเนนิโครงการทางวชิาการ วางกลยทุธ์
และร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ(เมื่อเดือน
พฤษภาคมพ.ศ. 2545)

ขอข้อมูลเพิม่เติมไดท้ี่
ILO Regional Office for Asia and the Pacific
in Bangkok
(สำนักงานแรงงานระหวา่งประเทศประจำภมิู
ภาคเอเชียและแปซิฟิค ท่ีกรุงเทพฯ)
โทรศัพท์ +662/288-1234
โทรสาร +662/288-3062
อีเมล์ bangkok@ilo.org
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ทวีปอเมรกิา: การตอ่สูเ้พ่ือการจา้งงานทีม่คีณุภาพ
การกระจายรายไดท้ีดี่ข้ึน และความคุม้ครองทางสงัคม

เม่ือพ.ศ. 2546 ILO ระบุในรายงานประจำภมิู
ภาค (Panorama Laboral) ว่าการว่างงานใน
ละตินอเมริกามีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ILO
ประเมินว่าอัตราการว่างงานในทวีปน้ีจะลดลงเหลือ
ร้อยละ 10.5 จากร้อยละ 10.9 เม่ือพ.ศ. 2545 แนว
โน้มน้ีเกิดจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ี
แม้จะไม่รวดเรว็แต่กม่ั็นคง

ความพยายามรวมกลุ่มในระดับอนุภูมิภาคมี
ความคืบหน้า และมุ่งไปสู่การตั้งกลุ่ม NAFTA
MERCOSUR และ CARICOM และยังมีความริเร่ิม
ที่จะก่อตั้งกลุ่มอื่นๆ อีก เนื่องจาก เศรษฐกิจมี
ลักษณะเปิดมากข้ึนเร่ือยๆ ดังกล่าว โครงการต่างๆ
ของ ILO จึงต้องมีบทบาทสำคัญมากข้ึนเพ่ือประกัน
ว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะเกิดควบคู่ไปกับ
ความเจรญิทางสงัคม

ILO ร่วมมือกับประเทศสมาชิกที่มีโครงการ
แก้ไขปัญหาการว่างงานและปรับปรุงคุณภาพของ
การจ้างงาน มีการกระตุ้นให้ประเทศสมาชิกพัฒนา
ระบบและกฎหมายต่างๆ ท่ีจะให้ความคุ้มครองแก่
ลูกจ้างท่ีอยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ นอกจากน้ี
ยังต้องให้องค์กรนายจา้งและองคก์รลูกจ้างมีส่วน
ร่วมในการปฏรูิปเศรษฐกิจและการวางนโยบายที่

เก่ียวข้องกับการรวมกลุ่มในระดับอนุภูมิภาค และ
กระบวนการโลกาภวัิตน์

ในปัจจุบันภูมิภาคนี้ได้ก้าวสู่การปฏิรูปแรง
งานในยคุทีส่องแล้ว ซึ่งเป็นยุคทีม่คีวามพยายาม
เพ่ือหลีกเล่ียงผลลัพธ์ อันไม่พึงปรารถนาและแก้ไข
จุดอ่อนในประเทศที่ร่วมโครงการ กับ ILO เป็น
ประเทศแรกๆ และเพ่ือเพ่ิมผลสำเรจ็ของประเทศ
เหล่าน้ี

ILO ดำเนินงานเพือ่ประกันว่าการปฏรูิปตา่งๆ
ดังกล่าวมีการเปล่ียนแปลงทางนโยบายร่วมอยู่ด้วย
ทั ้งนี ้เพื ่อส่งเสริมสิทธิขั ้นพื ้นฐานของแรงงาน
การจ้างงานและความคุ้มครองทางสังคมสำหรับ
ทกุคน ตลอดจนการเจรจาทางสงัคม

ขอขอ้มูลเพิม่เติมได้ที่
ILO Regional Office for Latin America and
the Caribbean in Lima
(สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำ
ภูมิภาคละตนิอเมรกิาและคารเิบียน ท่ีลิมา)
โทรศัพท์ +511/215-0300
โทรสาร +511/421-5292
อีเมล์ oit@oit.org.pe
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รัฐอาหรบั: การปรบัปรุงนโยบายการจา้งงาน
การเจรจาทางสงัคม และความคุม้ครองทางสงัคม

รัฐอาหรับที่มีรายได้น้อยประสบปัญหาการ
ว่างงาน การจ้างงานด้อยกว่าความสามารถ ความ
ยากจนและความคุม้ครองทางสังคมท่ีมีไม่เพียงพอ
ปัญหาเหล่านี้ยิ่งรุนแรงขึ้นเนื่องจากประชากรมี
จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเศรษฐกิจถดถอย
ประเทศท่ีมีรายได้มากกว่าสามารถรักษามาตรฐาน
ความเป็นอยู่ที่ดีได้ด้วยปัจจัยหลักซึ่งก็คือรายได้
จากการขายน้ำมันและทรัพยากรธรรมชาติ
ชนิดอ่ืนๆ ให้ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมัน
ท่ีค่อยๆ ลดลงและเงินสะสมท่ีค่อยๆ ร่อยหรอลงได้
นำความกดดันแบบใหม่มาสู่เศรษฐกิจของประเทศ
ในคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf
Cooperation Council) ซึง่มีปัญหาการวา่งงานใน
ประเทศมากขึน้โดยเฉพาะในหมูค่นรุ่นหนุ่มสาว

ILO เพ่ิมความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐอาหรับ
ทัง้หลายมากขึน้กวา่เดมิมากตัง้แต่เปิดสำนกังาน
แรงงานระหว่างประเทศประจำกลุ่มประเทศอาหรับ
ท่ีเบรุต(เลบานอน)อีกคร้ัง เม่ือเดือนพฤษภาคมพ.ศ.
2538 หลังจากปิดนานกวา่ 12 ปี ทกุประเทศใน
ภูมิภาคน้ีต้องการการสง่เสริมนโยบายการจา้งงาน
แนวความคิดแบบไตรภาคี และการเจรจาทาง
สังคมอย่างเร่งด่วน และต้องปรับปรุงการบริหารแรง
งานเพ่ือจะได้สามารถสร้างงาน ออกกฎหมายแรง
งาน และคุ้มครองลูกจ้างซ่ึงรวมถึงลูกจ้างท่ีเป็นแรง
งานขา้มชาตไิดอ้ย่างมปีระสิทธิผล

มีความพยายามให้ความช่วยเหลือด้านวิชา
การแก่เขตปกครองตนเองปาเลสไตนแ์ละหุ้นส่วน
ทางสังคมของเขตปกครองนี้เป็นพิเศษเพื่อก่อตั้ง
สถาบนัด้านตลาดแรงงานซึง่เป็นท่ีต้องการมาก

ขอข้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี่
ILO Regional Office for Arab States in Beirut
(สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำกลุ่ม
ประเทศอาหรับ ท่ีเบรุต)
โทรศัพท์ +9611/752-400
โทรสาร +9611/752-405
อีเมล์ beirut@ilo.org
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ยุโรปและเอเชียกลาง: สมดุลท่ีดีข้ึนระหว่างการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมในประเทศท่ีกำลังเกิดการเปล่ียนแปลง

ประเทศในทวีปยุโรปทุกประเทศเผชิญความ
ท้าทายใหม่หลายประการเนื่องด้วยกระบวนการ
โลกาภิวัตน์ ประเทศเหล่านี้ต้องพยายามพัฒนา
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความร่วมมือใน
สังคม สำหรับประเทศท่ีอยู่ทางตอนกลางและตะวัน
ออกของทวีปยุโรปน้ันการสร้างเศรษฐกิจท่ีมีระบบ
การตลาดเพ่ือสังคมและการพัฒนาเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจมหัพภาครวมถึงการแปรรูปทรัพย์สินของ
รัฐให้เป็นของเอกชนยงัคงเป็นภารกจิสำคญั

ประเทศทางตอนกลางของทวีปยุโรปส่วน
ใหญ่พยายามเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปซ่ึง
ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความยุติธรรมใน
สงัคมและการพฒันาสงัคม ภารกจิสำคญัประการ
หน่ึงของ ILO คือการชว่ยให้ประเทศเหล่านี้ออก
กฎหมายและบังคับใช้กฎหมายตามหลักการของ
ILO ซ่ึงจะทำให้มาตรฐานต่างๆ ของประเทศเหล่า
น้ีเป็นไปตามนโยบายสำคัญทางสังคมของประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรปและสภายุโรปในยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต้ ILO กำลังส่งเสริมความร่วมมือ

ในสังคมในประเทศท่ีร่วมแผนฟ้ืนฟูประเทศในยุโรป
ตะวันออกเฉยีงใตห้รือ Stability Pact

สำหร ับประเทศที ่ เคยเป ็นส ่วนหนึ ่งของ
สหภาพโซเวียตนั้น ความสำเร็จในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยจะเป็นปัจจัยสำคัญของการ
เปลี ่ยนแปลงทางการเม ือง เศรษฐกิจ และ
สังคมอย่างสอดคล้องประสานกันในอนุภูมิภาคน้ี ใน
ยุโรปตะวันตก ILO เน้นการประชาสัมพันธ์และสนับ
สนุนงานขององค์การฯ ตลอดจนการเจรจาเรื่อง
นโยบายและการให้ความร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาแรง
งานในยโุรปอยา่งตอ่เน่ือง

ขอขอ้มูลเพิ่มเตมิได้ที่
ILO Regional Office for Europe (สำนักงาน
แรงงานระหวา่งประเทศประจำภมิูภาคยโุรป)
โทรศัพท์ +4122/799-6666
โทรสาร +4122/799-6061
อีเมล์ europe@ilo.org

กิจกรรมสำคัญของ ILO สำหรับประเทศท่ีกำ
ลังเกิด การเปล่ียนแปลงในยโุรปและเอเชยี
กลาง
• การปรับโครงสร้างของตลาดแรงงานท้อง

ถ่ินและการพฒันากิจการขนาดเลก็
• การปฏิรูปกฎหมายแรงงานให้เป็นไปตาม

มาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ
• การปฏรูิปและพัฒนาระบบประกนัสงัคม
• การแตง่ต้ังและสง่เสรมิผู้บริหารแรงงาน
• การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของ

องคก์รนายจา้งและองคก์รลกูจา้งทีมี่อิสระ
• การพัฒนาแนวความคดิไตรภาคี
• การคุ ้มครองความปลอดภัยและอาชีว

อนามยัของลกูจ้าง
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ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
ทางการอบรม วิจยั
และส่ิงตีพิมพ์
ILO คือศูนย์กลางสำคัญของโลกที่ให้ข้อมูล บทวิเคราะห์ และคำแนะนำเกี่ยวกับ
โลกของการทำงาน ทุกกิจกรรมของ ILO ดำเนินงานโดยมีการศึกษาวิจัยเป็นพื้นฐาน
และสนับสนุนเสมอ และ ILO ได้รับการยอมรับ ในระดับสากลว่าเป็นแหล่งข้อมูลทาง
สถิติที่เชื่อถือได้
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ส่ิงตีพิมพ์ของ ILO
สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศตีพิมพ์ผล

งานวิจัย เก่ียวกับงานและการจา้งงานทีมี่ลักษณะ
เปล่ียนไป ดงัน้ันจึงเป็นข้อมูลสำคญัสำหรบัผู้วาง
นโยบายและฝ่ายอื่นๆ นอกจากนี้สำนักงานฯยัง
ผลิตสื่อเพื่อให้คำแนะนำทางวิชาการ หลักปฏิบัติ
และคู่มือการฝกึอบรมตา่งๆ ด้วย ส่ือเหล่าน้ีครอบ
คลุมหลายหัวข้อ เช่น การพัฒนากิจการ การประกัน
สังคม ปัญหาเกี ่ยวกับเพศ แรงงานข้ามชาติ
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน แรงงานเด็ก
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน
และสิทธิของลูกจ้าง การจ้างงานในสภาพเศรษฐกิจ
แบบโลกาภิวัตน์และในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารคือ
ประเด็นสำคัญ ปัญหาของลูกจ้างและนายจ้างท่ีอยู่
ในประเทศกำลงัพัฒนา ประเทศทีก่ำลงัเกดิความ
เปล่ียนแปลง และประเทศอตุสาหกรรมไดรั้บการ
อภิปรายเพ่ือหาทางแก้ไข และเป็นส่วนหน่ึงในเป้า
หมายของ ILO ที่จะให้ทุกคนม ี“งานที่มีคณุคา่”

World Employment Report หรือรายงาน
การจ้างงานในโลกซึ่งเป็นรายงานที่มีชื่อเสียงของ
ILO ให้ข้อมูลและบทวิเคราะห์ที ่ทันสมัยที ่สุด
เกี ่ยวกับแนวโน้มสำคัญของโลกแห่งงาน ILO
Encyclopaedia of Occupational Health and
Safety หรือสารานุกรม ILO เรื่องอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทำงานฉบับพิมพ์คร้ังท่ีส่ี
ซ่ึงหน่ึงชุดประกอบดว้ยส่ีเล่ม(และมีในรูปแบบซีดี
รอมด้วย)นั้นบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ทันสมัย ที่สุด
เก่ียวกับเร่ืองน้ีและมีเน้ือหาครบถ้วนครอบคลุมทุก
ประเด็น

นอกจากนี้ ILO ยังเผยแพร่สถิติ กฎหมาย
และบรรณานุกรมทั ้งในรูปแบบของสิ ่งตีพิมพ์
และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ที ่โต้ตอบกับผู้ค้นคว้าได้
Yearbook of Labour Statistics หรือหนังสอืสถติิ
เกี่ยวกับแรงงานประจำปีมีข้อมูลจากทั่วโลกและ
เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญแหล่งหนึ่งที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวกับเรื่องการจ้างงาน(ดู 7.2
เพ่ืออ่านรายละเอยีด เพ่ิมเตมิเกีย่วกบั “สถติิแรง

งาน”) Key Indicators of the Labour Market
(KILM) หรือดรรชนสีำคญัของตลาดแรงงานมบีท
วิเคราะห์จากหนังสือประจำปีเล่มดังกล่าวและให้
แหล่งข้อมูลอ้างอิงระดับสากล ดรรชนีน้ีได้เผยแพร่
ไว้ในอินเตอร์เน็ต ตีพิมพ์เป็นหนังสือ และบันทึกไว้
ในซีดี-รอม

The International Labour Review (ประมวล
เร่ืองแรงงานระหวา่งประเทศ) เป็นวารสารสำคญั
ของ ILO และตีพิมพ์รายไตรมาสเป็นภาษาอังกฤษ
ฝร่ังเศส และสเปน วารสารน้ีมีบทวิเคราะห์นโยบาย
เก่ียวกับการจ้างงานและปัญหาแรงงานท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบันเป็นองค์ประกอบสำคัญ นอกจากน้ี ILO ยัง
ตีพิมพ์วารสารรายไตรมาสชือ่ Labour Education
(การศกึษา เร่ืองแรงงาน) เป็นภาษาองักฤษ ฝร่ัง
เศส และสเปน และตีพิมพ์นิตยสาร World of Work
(โลกของงาน) เป็น 14 ภาษาเพื่อให้สมาชิกของ
ILO และผูส้นใจทีอ่ยู่ในพืน้ทีต่า่งๆ อ่าน

หาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท้ีเ่ว็บไซต์
www.ilo.org/publns

หรือส่งจดหมายถงึ
Publications Bureau (สำนักส่ิงพิมพ)์
International Labour Office
(สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ)
4, route des Morillons
CH-1211 Geneva 22
Switzerland
โทรสาร +4122/799-6938
อีเมล์ pubvente@ilo.org
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สถิติเก่ียวกับแรงงาน
สำนักงานสถิติของ ILO ซึ่งอยู่ในระบบของ

องค์การสหประชาชาติคือศูนย์รวมสถิติต่างๆ
ที่เกี่ยวกับเรื่องแรงงาน สำนักงานแห่งนี้ดำเนิน
กจิกรรมทีเ่ก่ียวข้องกันสามอยา่งดงัน้ี
• รวบรวมและเผยแพร่สถิติเก่ียวกับแรงงาน
• พัฒนาแนวทางเพือ่รวบรวมสถติิเก่ียวกับแรง

งานที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และใช้สำหรับการ
เปรยีบเทียบอย่างมีประสทิธิผล

• ให้ความชว่ยเหลือทางวชิาการแกเ่จ้าหน้าทีผู้่
รับผิดชอบเร่ืองสถิติเก่ียวกับแรงงานในประเทศ
ต่างๆ
Yearbook of Labour Statistics ซ่ึงรวบรวม

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจประจำปีในทุกภูมิภาค
ของโลกครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่มี
บทบาททางเศรษฐกิจ การจ้างงาน การว่างงาน
ช่ัวโมงการทำงาน ราคาผูบ้ริโภค การบาดเจบ็อัน
เกิดจากงาน การหยุดงานเพ่ือประท้วง และการห้าม
กลับเข้าทำงาน หนังสอื Yearbook แต่ละเล่มจะ
ออกพรอ้มกบัหนังสอืชดุ Sources and Methods:
Labour Statistics หน่ึงเล่ม (ทีม่าและวธีิการรวบ
รวมสถิติเกี่ยวกับแรงงาน ซึ่งเป็นหนังสือที่ให้คำ
แนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในหนังสือ
Yearbook และ Bulletin of Labour Statistics หรือ
รายงานสถติเิกีย่วกบัแรงงาน) หนังสอื Yearbook
ยังถ ูกเก ็บไว ้ในร ูปแบบของฐานข ้อม ูลด ้วย
(LABORSTA) ฐานขอ้มูลอ่ืนๆ ของ ILO ให้การ-
ประเมินและการคาดคะเนจำนวนประชากรที่มี
บทบาททางเศรษฐกจิ คา่แรง ช่ัวโมงทำงาน ราย
ไดข้องครอบครวั และจำนวนสมาชกิของสหภาพ
แรงงาน

Bulletin of Labour Statistics ซ่ึงออกรายไตร
มาสและมีฉบับพิเศษออกระหว่างไตรมาสด้วยน้ัน
ให้ข้อมูลรายเดือนและรายไตรมาสเก่ียวกับการจ้าง
งาน การวา่งงาน ชัว่โมงทำงาน คา่แรง และราคา
ผู้บริโภค รายงานประจำปีฉบับพิเศษช่ือสถิติเก่ียว
กับค่าแรง ช่ัวโมงทำงาน และราคาอาหารนำเสนอ
ผลการตรวจสอบประจำปใีนเดือนตุลาคมของ ILO
หรือ “ILO October Inquiry”

ขอสถติติา่งๆ จากฐานขอ้มูลเหล่านีไ้ด้ที่
ILO Bureau of Statistics
(สำนักงานสถติิของ ILO)
CH-1211 Geneva 22
โทรสาร +4122/799-6957
อีเมล์ stat@ilo.org
เว็บไซต ์http://www.ilo.org/stat
หรือหาข้อมูลได้ท่ี http://laborsta.ilo.org
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ห้องสมุด ILO มีข้อมูลและผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลายชนิดเพ่ือสนับ
สนุนการวิจัยทุกเร่ืองท่ีเก่ียวกับงาน ห้องสมุดเผยแพร่และเก็บรักษา
ข้อมูลต่างๆ เป็นจำนวนมากและมีหลายภาษาท้ังท่ีเป็นส่ิงตีพิมพ์และ
ข้อมูลอิเล็คทรอนกิส ์มีทัง้หนังสอื รายงาน วารสาร กฎหมายของ
ประเทศต่างๆ และเอกสารสถิติตลอดจนสิ่งตีพิมพ์ของ ILO กว่า
40,000 รายการ

ห้องสมุดแห่งน้ีเผยแพร่ Labordoc ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลพิเศษท่ีเช่ือม
โยงกบัอินเตอรเ์น็ต ฐานขอ้มูลน้ีรวบรวมเอกสารตา่งๆ ทีไ่ดรั้บการ
เผยแพรท่ัว่โลก เช่น บทความจากวารสารตา่งๆ ซึง่ว่าดว้ยเรือ่งที่
เก่ียวกับงานและการดำเนินชีวิตอย่างย่ังยืนทุกลักษณะตลอดจนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเกี ่ยวข้องกับงานและสิทธิ
มนุษยชน ห้องสมุดน้ีเพ่ิมล้ิงค์ของข้อมูลต่างๆ ท่ีเผยแพร่ทางอินเตอร์
เน็ตอยู่เสมอ Labordoc คือแหล่งข้อมูลท่ีเช่ือถือได้ซ่ึง ILO เผยแพร่
สู่สาธารณะ

ห้องสมุดน้ีเป็นศูนย์รวมของเครอืข่ายศนูย์ข้อมูลต่างๆ ซ่ึงอยู่ท่ี
สำนักงานใหญข่อง ILO และสำนักงานในพ้ืนท่ีท้ังหลาย นอกจากนี้
ห้องสมุดยังให้คำปรึกษาเก่ียวกับข้อมูล พิมพ์พจนานุกรมคำพ้องและ
อนุกรมวิธาน และพัฒนาโครงการและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ท่ีเก่ียว
กบัข้อมูลด้านแรงงาน

ขอบริการหอ้งสมุดไดท้ี่
ILO Library (หอ้งสมดุ ILO)
โทรศัพท์ +4122/799-8682
โทรสาร +4122/799-6515
อีเมล์ informs@ilo.org

สำนกังานกรงุเทพฯ
โทรศัพท์ 02 288 1768-9
โทรสาร 02 288 3062
อีเมล์ libroap@ilo.org

เว็บไซตข์องห้องสมดุ www.ilo.org/inform

สถาบนัแรงงานศกึษานานาชาตขิอง ILO ทีเ่จนีวาสง่เสรมิการ
วิจัยนโยบายและการอภปิรายสาธารณะเรือ่งปัญหาสำคญัใหม่ๆ ที่
ILO และสมาชกิ อันได้แก่ผู้ใช้แรงงาน ภาคธรุกิจ และรัฐบาล กำลัง
เผชญิอยู่

สาระสำคัญท่ีเป็นพ้ืนฐานของโครงการต่างๆ ของสถาบันคือแนว
ความคิดในเร่ือง “งานท่ีมีคุณค่า” โครงการของสถาบันมุ่งส่งเสริมการ
พัฒนาพ้ืนฐานของงานท่ีมีคุณค่าด้วยการวิเคราะห์และประสบการณ์
จริง และส่งเสริมความเขา้ใจวิธีดำเนินนโยบายแบบตา่งๆ อย่างลึก
ซึง้ข้ึน ซึง่จะทำใหง้านทีม่คีณุคา่เกดิขึน้ไดจ้ริง

สถาบนัแห่งน้ีให้ส่ิงอำนวยความสะดวกสามประการดงัน้ี
• เวทีระดับโลกเพื่ออภิปรายนโยบายทางสังคมซึ่งทำให้รัฐบาล

ภาคธุรกิจ และผู้ใช้แรงงานสามารถร่วมงานกับวงการนักวิชาการ
และนักคดิตา่งๆ อย่างไม่เป็นทางการ

• โครงการและเครือข่ายวิจัยระดับสากลที่นำนักวิชาการมาพบ
ภาคธรุกิจ ผู้ใช้แรงงาน และผู้ปฏิบัติการของรฐับาลเพือ่ศึกษา
ปัญหาทางนโยบายซึ่งเป็นปัญหาใหม่ที่อาจเกี่ยวข้องกับ ILO
และเพ่ือช่วยกันวางนโยบายตา่งๆ

• โครงการให้การศึกษาเพ่ือช่วยให้สหภาพแรงงาน องค์กรนายจ้าง
และฝ่ายบริหารแรงงานสามารถพัฒนาความสามารถของสถาบัน
ต่างๆ ของตนในการวิจัย วิเคราะห์ และออกนโยบายท่ีเก่ียวกับ
เศรษฐกจิและสังคม
สถาบนัมีการดำเนนิงานหลายอยา่ง เช่น การวจัิย การจดัเวที

อภิปรายนโยบายทางสังคม การบรรยาย การจัดทำหลักสูตร
และการสัมมนาสำหรับสาธารณชน โครงการฝึกงาน โครงการดู
งานของผู้เช่ียวชาญ โครงการ Phelan Fellowship และการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ นอกจากนีส้ถาบนัยังจัดการบรรยายเกีย่วกบันโยบาย
ทางสังคมหรือ Social Policy Lectures ซ่ึงเกิดข้ึนได้ด้วยเงินรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพที ่ ILO เคยได้รับและเวียนจัดไปตาม
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงรอบโลก

ขอข้อมูลเพิม่เติมได้ที่
International Institute for Labour Studies
(สถาบันแรงงานศึกษานานาชาติ)
โทรศัพท์ +4122/799-6128
โทรสาร +4122/799-8542
อีเมล์ institut@ilo.org

7.3 7.4

บริการห้องสมุด
สถาบันแรงงานศึกษา
นานาชาติ
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ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติที่ตูริน
เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ที่มีความชำนาญ

เป็นปัจจัยสำคัญในการสรา้งงานทีมี่คุณค่า ILO จึง
ก่อต้ังศูนย์ฝึกอบรมข้ึนท่ีเมืองตูรินประเทศอิตาลีเม่ือ
พ.ศ. 2508 เพ่ือช่วยประเทศต่างๆ พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของตนด้วยการฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมซึ่งร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับ
สถาบันฝึกอบรมระดับประเทศและระดับภูมิภาค
ช่วยเผยแพร่หลักการและนโยบาย ต่างๆ ของ ILO
และพัฒนาศักยภาพของสถาบันระดับประเทศให้
สามารถดำเนินโครงการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและสอด
คล้องกับวัตถุประสงคท์างกลยทุธ์ของศูนย์ฯ ศูนย์
ฝึกอบรมแห่งน้ี พยายามพฒันา รวบรวม และนำ
เสนอแนวความคดิ วิธีปฏิบัติ และประสบการณท์ี่
ดีท่ีสุด (จาก ILO และแหล่งอ่ืนๆ) ซ่ึงเก่ียวกับหลัก
การและสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทำงาน การจ้างงาน
และโอกาสสร้างรายได้สำหรับหญิงและชาย ความ
คุ้มครอง ทางสังคมสำหรับทุกคน แนวความคิด
ไตรภาคแีละการเจรจาทางสงัคม และการบรหิาร
กระบวนการพัฒนา ท่ีพักขนาดใหญ่ของศูนย์น้ีทำ
ให้สามารถจัดการฝึกอบรมและให้โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างกว้างขวางผ่านการสอนตามหลักสูตร
มาตรฐาน การจดังานเพือ่ให้ความรูท้ีเ่หมาะกบัผู้
เรียน โครงการฝึกอบรมท่ีครอบคลุมเน้ือหาครบทุก
ดา้น บริการใหค้ำปรึกษา ตลอดจนการออกแบบ
และผลิตส่ือการสอนต่างๆ บริการของศูนย์น้ีมีมาก
มายหลากหลายประเภทมาก ศูนย์น้ีอาจได้รับมอบ
หมายให้ออกแบบและดำเนินโครงการระยะเวลา
หลายปีและมีองค์ประกอบหลายอย่างแต่เพียงผู้
เดียว ดำเนินโครงการหน่ึงส่วน หรือจัดกิจกรรมฝึก
อบรมหน่ึงกิจกรรมกไ็ด้

ผูเ้ข้าฝึกอบรมคือผู้แทนไตรภาคีจากประเทศ
สมาชิกของ ILO และสถาบันต่างๆ ท่ีร่วมงานกับผู้
แทนเหลา่นัน้ โดยปกตจิะเปน็ ผู้มีอำนาจตดัสนิใจ
ผู้จัดการระดบัสูงและระดับกลางของบริษัทและรัฐ
วิสาหกจิต่างๆ ผู้อำนวยการสถาบนัและเครือข่าย
องคก์รตา่งๆ ทีมี่หน้าทีฝึ่กอาชพี ผู้นำขององคก์ร
ลูกจ้าง และองค์กรนายจ้าง เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลและเจ้า
หน้าท่ีผู้รับผิดชอบนโยบายทางสงัคมของประเทศ
ต่างๆ และสตรีที ่ม ีหน้าที ่พัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์

ตราบจนถึงปัจจุบันหญิงและชายประมาณ
หนึ่งแสนคนจาก 170 ประเทศได้รับประโยชน์
จากบริการต่างๆ ของศูนย์ฯ ทุกปีจะมีกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ กว่า 300 งานและมีผู้รับการฝึก
อบรมกว่า 8,000 คน กิจกรรมประมาณคร่ึงหน่ึงจัด
ขึ้นภายในศูนย์ฯและอีกครึ่งหนึ่งจัดในพื้นที่ต่างๆ
ศนูย์นี้กำลังขยายขอบเขตการให้บริการอย่างต่อ

เน่ืองด้วยโครงการศกึษาทางไกลผา่นอินเตอร์เน็ต
ศูนย์แห่งนี้ประยุกต์การฝึกอบรมให้ตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะของประเทศกำลงัพัฒนาและ
ประเทศที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายใน
แอฟริกา อเมริกา ประเทศอาหรบัต่างๆ ตลอดจน
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและทวีปยุโรป
หลักสูตรต่างๆ จัดทำข้ึนเป็นภาษาเดยีวกับภาษา
ของผู้รับการฝกึอบรม (ภาษาอาหรบั จีน อังกฤษ
ฝร่ังเศส โปรตุเกส รัสเซีย สเปน) สาระจากการฝกึ
อบรมซ่ึงได้รับการปรับปรุงให้เหมาะกับผู้เรียนน้ัน
ได้รับการบรูณาการเขา้กบัโครงการหรอืแผนการ
ของประเทศต่างๆ ดังน้ันจึงสนับสนุนแผนพัฒนาท้ัง
หมดของประเทศทีรั่บการฝกึอบรม

ขอข้อมูลเพิม่เตมิได้ที่
International Training Centre in Turin
(ศนูย์ฝึกอบรมระหวา่งประเทศทีต่ริูน)
โทรศพัท์ +390116936111
โทรสาร +390116638842
อีเมล์ pubinfo@itcilo.it

CINTERFOR
ศูนย์การวิจัยและข้อมูลการฝึกอาชีพแห่งทวีป
อเมร ิกา (Inter-American Research and
Documentation Centre on Vocational Training
– CINTERFOR) ทีม่อนเตวิเดโอประเทศอรุุกวัย
เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายสถาบันฝึกอาชีพที่
ครอบคลุมภูมิภาคละตินอเมริกา หมู่เกาะคาริเบียน
และสเปน

ขอข้อมูลเพิม่เติมได้ที่
CINTERFOR/OIT
โทรศัพท์ +5982/902-0557
โทรสาร +5982/902-1305
อีเมล์ dimvd@cinterfor.org.uy
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สำนักงานแรงงานระหวา่งประเทศ
ประจำภูมภิาคต่างๆ
สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิ
ภาค ละตินอเมรกิาและคารเิบียนทีลิ่มา
ILO Regional Office for Latin America and the
Caribbean in Lima (AMERICA)

โทรศัพท์
+511/215-0300
+511/221-2565

โทรสาร
+511/421-5292
+511/442-2531: ผู้อำนวยการประจำภมิูภาค
+511/421-5286: MDT

อีเมล์
oit@oit.org.pe

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิ
ภาคยโุรปและเอเชยีกลาง ท่ีเจนวีา
ILO Regional Office for Europe and Central
Asia in Geneva (EUROPE)

โทรศัพท์
+4122/799-6650: ผู้อำนวยการประจำภมิูภาค
+4122/799-6111: หมายเลขกลาง
+4122/799-6666

โทรสาร
+4122/799-6061
+4122/798-8685

อีเมล์
europe@ilo.org

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิภาค
แอฟรกิา ท่ีอาบิดจัน
ILO Regional Office for Africa in Abidjan
(AFRICA)

โทรศัพท์
+22520/31-8900: หมายเลขกลาง
+22520/31-8902: ผู้อำนวยการประจำภมิูภาค

โทรสาร
+22520/21-2880
+22520/21-2240: ผู้อำนวยการประจำภมิูภาค
+22520/21-7149: DRD/REG.PROG
+22520/21-7151: PERS

อีเมล์
abidjan@ilo.org

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิ
ภาคเอเชยีและแปซฟิคิทีก่รุงเทพฯ
ILO Regional Office for Asia & the Pacific in
Bangkok (ASIA)

โทรศัพท์
+662/288-1710: ผู้อำนวยการประจำภมิูภาค
+662/288-1785: รองผู้อำนวยการประจำภมิูภาค
+662/288-1234: หมายเลขกลาง

โทรสาร
+662/288-3062
+662/288-3056

อีเมล์
bangkok@ilo.org

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำ
กลุม่ประเทศอาหรบั ทีเ่บรุต
ILO Regional Office for Arab States in Beirut
(ARAB STATES)

โทรศัพท์
+9611/75-2400
+9611/75-2404

โทรสาร
+9611/75-2405
+9611/75-2404

อีเมล์
beirut@ilo.org

สำนักงานใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่าง
ประเทศ
ILO Headquarters
4, route des Morillons, CH-1211 Geneva 22
Switzerland

โทรศัพท์
+4122/799-6111

โทรสาร
+4122/798-8685

เว็บไซต์
www.ilo.org
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สำนักงานแรงงานระหวา่งประเทศ
แผนกสารสนเทศ
International Labour Office
Department of Communication
4, route des Morillons
CH-1211 Geneva 22
Switzerland

โทรศัพท์ +4122/799-7912
โทรสาร +4122/799-8577
อีเมล์ communication@ilo.org
www.ilo.org/communication

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ
ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
อาคารสหประชาชาติ
ถนนราชดำเนนินอก
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศพัท์ +66 2 288 1234
อีเมล์ bangkok@ilo.org
www.ilo.org/asia
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