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ประวัติ
และโครงสร้างของ ILO
ILO เป็นองค์การแบบพหุภาคีองค์การหนึ่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้
อย่างสมบูรณ์ ถ้าจะถามว่า ILO ได้บทเรียนใดจากการดำเนินงานนานแปดทศวรรษบ้างหรือไม่ คำตอบก็
คือ การยืนยันคำมัน่ สัญญา การเปลีย่ นแปลง และการปรับปรุงคือปัจจัยสำคัญทีท่ ำให้องค์การฯประสบ
ความสำเร็จ องค์การทีถ่ อื กำเนิดขึน้ จากความหวังชัว่ ขณะองค์การนีไ้ ด้ผา่ นความหดหูแ่ ละรอดพ้นสงคราม
มาแล้ว
ILO ซึง่ ก่อตัง้ โดยประเทศอุตสาหกรรมและเพือ่ ประเทศอุตสาหกรรมเมือ่ พ.ศ. 2462 นัน้ ได้เจริญก้าวหน้า
ขึน้ อย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์เพือ่ ต้อนรับสมาชิกทีม่ จี ำนวนเพิม่ ขึน้ อย่างมากในช่วงสองทศวรรษภายหลัง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ในช่วงสงครามเย็นองค์การฯยังคงได้รบั การยอมรับจากสังคมโลกโดยได้ยดึ มัน่ คุณ
ค่าพืน้ ฐานขององค์การฯอย่างไม่ลดละ การทีส่ งครามเย็นยุตลิ งและกระบวนการโลกาภิวตั น์ได้แพร่ขยาย
อย่างรวดเร็วได้ผลักดันให้องค์การฯทบทวนภารกิจ โครงการ และวิธปี ฏิบตั ใิ หม่อกี ครัง้

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา
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1.1

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

ประวัติ ILO: แรงงานมิใช่สนิ ค้า
ILO ซึง่ เป็นองค์การระหว่างประเทศกำเนิดจาก
สถานการณ์ทางสังคมในยุโรปและอเมริกาเหนือใน
ช่วงศตวรรษที่ 19 ซึง่ ถือเป็นแหล่งกำเนิดการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมซึง่ ทำให้เศรษฐกิจเจริญอย่างรวดเร็ว
เป็นพิเศษ แต่ในขณะเดียวกันก็มกั ก่อให้เกิดความ
วุ่นวายทางสังคม และทรมานผู้คนอย่างสุดจะ
ทนได้ แนวความคิดทีจ่ ะออกกฎระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการใช้แรงงานเกิดขึ้นในตอนต้นศตวรรษ
ที ่ 19 อั น เป็ น ผลมาจากความวิ ต กกั ง วลทาง
จริยธรรมและเศรษฐกิจ เนือ่ งจากเห็นว่าการปฏิวตั ิ
อุ ต สาหกรรมนำความเสี ย หายมาสู ่ ป ระชาชน
นักอุตสาหกรรมคนสำคัญอย่างโรเบิรต์ โอเวน และ
ดาเนียล เลอ กรองสนับสนุนความคิดทีจ่ ะพัฒนากฎ
ทางสังคมและการใช้แรงงานดังกล่าว และในช่วง
ครึง่ หลังของศตวรรษที่ 19 องค์การต่างๆ ของผูใ้ ช้
แรงงานก็ได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการเรียกร้อง
ให้ผู้ทำงานมีสิทธิทางประชาธิปไตยและสภา
ความเป็นอยูท่ ด่ี ใี นประเทศอุตสาหกรรมทัง้ หลาย
เหตุ จ ู ง ใจทางมนุ ษ ยธรรม การเมือ ง และ
เศรษฐกิจทีเ่ รียกร้องให้มกี ารวางมาตรฐานระหว่าง
ประเทศเกีย่ วกับการใช้แรงงานทำให้เกิดการก่อตัง้
ILO
เหตุจูงใจประการแรกคือมนุษยธรรม สภาพ
ของลูกจ้างที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องสุขภาพ
ชีวิตครอบครัว และความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ
โดยไม่ได้รบั การเหลียวแลนัน้ เป็นเรือ่ งทีย่ อมรับได้
น้อยลงทุกที ประเด็นปัญหานีป้ รากฏอย่างชัดเจน
อยูใ่ นบทนำของธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศความว่า “สภาพต่างๆ ที่เกิดกับการใช้
แรงงานอันได้แก่... ความอยุตธิ รรม ความลำบาก
และการขาดแคลนสิง่ จำเป็นในการดำรงชีพกำลัง
เป็นปัญหาของประชาชนจำนวนมาก”
เหตุจงู ใจประการทีส่ องคือการเมือง ถ้าสภาพ
ของลูกจ้างไม่ได้รบั การเยียวยา ประชาชนกลุม่ นีซ้ ง่ึ

เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องด้วยการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาจก่อความไม่สงบในสังคมและอาจ
ถึงขั้นก่อการปฏิวัติ บทนำดังกล่าวระบุว่าความ
อยุติธรรมจะทำให้เกิด “ความไม่สงบอย่างใหญ่
หลวงจนอาจเป็นภัยต่อสันติสขุ และความปรองดอง
ในโลก”
เหตุจงู ใจประการทีส่ ามคือเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมใดหรือประเทศใดก็ตามที่มีการปฏิรูปทาง
สังคมจะพบว่าตนเสียเปรียบคูแ่ ข่งเพราะการปฏิรปู
นัน้ กระทบต้นทุนทางการผลิตอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
บทนำนัน้ กล่าวว่า “ถ้าประเทศหนึง่ ไม่สามารถจัดให้
มีสภาพการใช้แรงงานอย่างมีมนุษยธรรมได้ ก็จะ
ทำให้ประเทศอืน่ ๆ ไม่สามารถปรับปรุงสภาพการ
ใช้แรงงานในประเทศของตนได้เช่นกัน”
ข้อโต้เถียงเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในบทนำของ
ธรรมนูญพ.ศ. 2462 ซึง่ เริม่ ต้นด้วยคำยืนยันความ
ว่า “สันติสขุ ทีเ่ ป็นสากลและยัง่ ยืนนัน้ จะเกิดขึน้ ได้
ก็ตอ่ เมือ่ มีความยุตธิ รรมทางสังคมเป็นพืน้ ฐานเท่า
นั้น” อุดมการณ์เหล่านี้ได้รับการขยายความใน
ปฏิญญาฟิลาเดลเฟีย พ.ศ. 2487 ซึง่ พิสจู น์แล้วว่า
ถูกต้องทีส่ ดุ ในยุคแห่งโลกาภิวตั น์ในปัจจุบนั นีแ้ ละ
ยังคงเป็นอุดมการณ์ขน้ั พืน้ ฐานของ ILO สืบมา
การโต้เถียงด้วยปัญญาและความคิดริเริม่ ของ
บุคคลสำคัญ สมาคมอาสาสมัคร รัฐบาล และขบวน
การทางสังคมและการเมืองต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อ
เนือ่ งนานเกือบหนึง่ ศตวรรษนัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดก่อน
กำเนิดของ ILO ในช่วงทศวรรษท้ายๆ ของศตวรรษ
ที่ 19 การ เรียกร้องให้มกี ฎระหว่างประเทศสำหรับ
โลกแห่งการทำงานนั้นเข้มข้นขึ้นในหมู่ประเทศ
อุตสาหกรรม ผลสำคัญของการปลุกปัน่ ทางปัญญา
นี้คือการก่อตั้งสมาคมนานาชาติเพื่อให้ความคุ้ม
ครองทางกฏหมายแก่ลูกจ้างที่เบเซิล เมื่อพ.ศ.
2444 สำหรับในระดับประเทศนัน้ กฎหมายสังคม
ฉบับต่างๆ ของรัฐบาลเยอรมันถือเป็นความก้าว

หน้าทางการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงาน
ประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสองทศวรรษสุดท้าย
ของศตวรรษที่ 19
ในระหว่างปี 2448 และ 2449 สวิตเซอร์แลนด์
ได้จัดการประชุมทางวิชาการและการทูตที่กรุง
เบิร์น ซึ่งทำให้มีการรับรองอนุสัญญาแรงงาน
ระหว่างประเทศสองฉบับแรก อนุสญ
ั ญาฉบับหนึง่
วางกฎเกณฑ์เกีย่ วกับการทำงานกะกลางคืนของ
สตรี และอนุสญ
ั ญาอีกฉบับหนึง่ เกิดขึน้ เพือ่ ยุตกิ าร
ใช้ฟอสฟอรัสขาวในอุตสาหกรรมการผลิตไม้ขดี ไฟ
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสหภาพแรงงาน
จากประเทศต่างๆ ได้จัดการประชุมร่วมกันขึ้น
หลายครัง้ เพือ่ สนับสนุนความริเริม่ ของผูน้ ำสหภาพ
แรงงานคนสำคั ญ ซึ ่ ง ต้ อ งการให้ ส นธิ ส ั ญ ญา
สันติภาพทีจ่ ะเกิดขึน้ ในช่วง สงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่
สหภาพแรงงานจากประเทศต่างๆ ได้จัดการ
ประชุมร่วมกันขึ้นหลายครั้งเพื่อสนับสนุนความ
ริเริม่ ของ ผูน้ ำสหภาพแรงงานคนสำคัญซึง่ ต้องการ
ให้สนธิสัญญาสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมี
บทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมซึ่งจะวางมาตรฐาน
ระหว่างประเทศขัน้ ต่ำเกีย่ วกับการใช้แรงงานและ
ให้กำเนิดสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศรวมอยู่
ด้วย นอกจากนีย้ งั มีการเรียกร้องขอค่าชดเชยให้แก่
ผู้ทำงานจำนวนมากที่ได้เสียสละในสงครามโลก
ครัง้ นัน้ ด้วย
ธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศใช้
เวลาร่างตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนพ.ศ.
2462 โดยคณะกรรมาธิการแรงงานระหว่างประเทศ
ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ ตามสนธิสญ
ั ญาแวร์ซาย คณะกรรมาธิ
การประกอบด้วยผู้แทนจากเก้าประเทศได้แก่
เบลเยียม คิวบา เช็กโกสโลวะเกีย ฝรัง่ เศส อิตาลี
ญีป่ นุ่ โปแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
โดยมีซามูเอล กอมเพอร์ส ซึง่ เป็นประธานสมาพันธ์
แรงงานอเมริกาเป็นประธานคณะกรรมาธิการ
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ธรรมนูญฉบับนี้ ทำให้เกิดองค์การไตรภาคีขน้ึ ซึง่
เป็นองค์การประเภทนี้เพียงองค์การเดียวที่รวม
ผูแ้ ทนของรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้างไว้ในคณะ
กรรมการบริหารคณะต่างๆ ขององค์การ ธรรมนูญ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กลายเป็นส่วนที่
13 ของ สนธิสญ
ั ญาแวร์ซาย ผูร้ า่ งธรรมนูญฉบับนี้
เป็นภาษาอังกฤษ (ซึง่ คณะกรรมาธิการใช้เป็นฉบับ
ร่างของธรรมนูญ) คือ ฮาโรลด์ บัตเลอร์และเอ็ดเวิรด์
ฟีแลนด์ ซึง่ ต่อมาได้เป็นผูอ้ ำนวยการใหญ่ของ ILO
ทั้งสองคน
นับตัง้ แต่วนั แรกๆ ของการดำเนินงานองค์การ
ได้พัฒนาลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากองค์การ
อืน่ ๆ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้สนั นิบาตชาติ (ซึง่ เป็นองค์การที่
เกิดขึน้ ในช่วงเวลาระหว่างสงครามโลกทัง้ สองครัง้ )
พอสมควร ในขณะทีส่ นั นิบาตชาติได้เริม่ ก่อตัง้ และ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง ILO
สามารถดำเนินงานจนเต็มศักยภาพได้ภายในระยะ
เวลาอันสัน้ โดยมีผอู้ ำนวยการใหญ่คนแรกทีย่ อด
เยีย่ มชือ่ อัลเบิรต์ โธมัส มีสำนักงานเลขาธิการซึง่ ทำ
หน้าทีเ่ จรจาความกับรัฐมนตรีแรงงานทัง้ หลาย และ
เกิ ด การประชุ ม ใหญ่ อ งค์ ก ารแรงงานระหว่ า ง
ประเทศที่เปี่ยมด้วยพลัง ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
คือระหว่างปี 2462 และ 2463 มีการรับรอง
อนุสญ
ั ญาถึงเก้าฉบับและข้อแนะถึงสิบข้อ
ความเป็นไปของ ILO จนถึงสงครามโลกครัง้ ที่
สอง
ในช่วง 40 ปีแรกของการดำเนินงาน ILO ได้
ใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อพัฒนามาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศขึน้ และดำเนินการเพือ่ ให้
มาตรฐานเหล่านั้นมีผลบังคับใช้ ในช่วงระยะเวลา
20 ปีตั้งแต่พ.ศ. 2462 ถึง 2482 มีการรับรอง
อนุสญ
ั ญา 67 ฉบับและข้อแนะ 66 ข้อ
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ปฏิญญาฟิลาเดลเพีย
เมื่อพ.ศ. 2487 ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศในฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาได้รบั
รองปฏิญญาฟิลาเดลเฟียซึ่งกำหนดจุดประสงค์
และเป้าหมายใหม่ขององค์การฯ
ปฏิญญาฉบับนี้ได้กำหนดหลักการต่างๆ ขึ้น
ดังนี้
• แรงงานมิใช่สินค้า
• เสรี ภ าพในการแสดงออกและการสมาคม
คือปัจจัยสำคัญของความก้าวหน้าที่ยั่งยืน
• ความยากจนไม่ ว ่ า จะเกิ ด ขึ ้ น ที ่ ใ ดจะเป็ น
อันตรายต่อความมั่งคั่งทุกที่
• มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ ศาสนา หรือ
เพศใดย่อมมีสิทธิที่จะแสวงหาความสะดวก
สบายทางวัตถุและการพัฒนาทางจิตใจ ตลอด
จนมี เ สรี ภ าพ ศั ก ดิ ์ ศ รี ความมั ่ น คงทาง
เศรษฐกิจ และโอกาสที่เท่าเทียมกัน

เอ็ดเวิร์ด เจ ฟีแลนด์ ผู้อำนวยการใหญ่ของ ILO ลง
นามในปฏิญญาฟิลาเดลเฟียเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
พ.ศ. 2487 ในกำหนดการเข้าพบประธานาธิบดี รูสเวลต์
นั ด พิ เ ศษที ่ ท ำเนี ย บขาว เขาเดิ น ทางมาพร้ อ มกั บ
คอร์เดล ฮัลล์ รัฐมนตรีต่างประเทศ วอลเตอร์ แนช
ประธานการประชุมที่ฟิลาเดลเฟีย ฟรานส์ เพอร์กินส์
รัฐมนตรีแรงงาน และลินเซย์ โรเจอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวย
การใหญ่ ILO

แต่เดิมมาตรฐานต่างๆ จะเน้นเรือ่ งสภาพการ
ทำงานเป็นหลัก กล่าวคืออนุสญ
ั ญาฉบับแรกทีเ่ กิด
ขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2462 เป็นอนุสญ
ั ญาเกีย่ วกับชัว่ โมง
การทำงานนัน่ คือทำงานวันละ 8 ชัว่ โมงหรือสัปดาห์
ละ 48 ชัว่ โมงซึง่ เป็นทีร่ กู้ นั ดีอยูแ่ ล้วนัน่ เอง
เมื่อพ.ศ. 2469 การประชุมใหญ่องค์การแรง
งานระหว่างประเทศได้วางระบบเพื่อติดตามการ
บังคับใช้มาตรฐานต่างๆ ซึง่ เป็นความริเริม่ สำคัญที่
ยังคงดำเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั ระบบนีท้ ำให้มคี ณะ
กรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ ประกอบด้วยนักกฎหมาย
อิสระผู้มีความเชี่ยวชาญซึ่งจะตรวจรายงานที่
รัฐบาลต่างๆ ทำขึ้นเพื่อรายงานการบังคับใช้
อนุ ส ั ญ ญาฉบั บ ต่ า งๆ ที ่ ไ ด้ ใ ห้ ก ารรั บ รองแล้ ว
คณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญจะส่งรายงานของตนให้ท่ี
ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศทุกปี
นับแต่นน้ั คณะผูเ้ ชีย่ วชาญได้รบั อำนาจมากขึน้ โดย
สามารถรายงานสถานการณ์เกีย่ วกับอนุสญ
ั ญาและ
ข้อแนะทัง้ หลายทีไ่ ม่ได้รบั การรับรองได้ดว้ ย
เมือ่ พ.ศ. 2475 หลังจากทีไ่ ด้ทำให้ ILO เป็น
องค์การทีเ่ ข้มแข็งของโลกเป็นระยะเวลานาน 13 ปี
อัลเบิรต์ โธมัสก็เสียชีวติ ลง ผูอ้ ำนวยการใหญ่คนต่อ
มาคือฮาโรลด์ บัตเลอร์ แต่หลังจากเข้ารับตำแหน่ง
ได้ไม่นานเขาก็ต้องเผชิญปัญหาคนว่างงานเป็น
จำนวนมากอันเกิดจากเศรษฐกิจโลกตกต่ำครัง้ ใหญ่
(The Great Depression) ในขณะนัน้ ผูแ้ ทนนายจ้าง
เผชิญหน้ากับผูแ้ ทนลูกจ้างในเรือ่ งการลดชัว่ โมงทำ
งานโดยไม่มผี ลลัพธ์สำคัญใดๆ เกิดขึน้ ในปี 2477
สหรัฐอเมริกาในสมัยของประธานาธิบดีแฟรงคลิน
ดี รูสเวลต์ ซึ่งในขณะนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของ
สันนิบาตชาติได้เข้าเป็นสมาชิกของ ILO
เมื่อเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2483 สถานการณ์ที่
สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งอยู่ใจกลางทวีปยุโรปในยาม
สงครามทำให้จอห์น วินองต์ ผูอ้ ำนวยการใหญ่คน
ใหม่ตัดสินใจย้ายองค์การฯไปที่กรุงมอนทรีออล
ประเทศแคนาดาเป็นการชั่วคราว

ฮวน โซมาเวีย
ผูอ้ ำนวยการใหญ่

ในปี 2487 ผูร้ ว่ มการประชุมใหญ่องค์การแรง
งานระหว่างประเทศได้รับรองปฏิญญา ฟิลาเดล
เฟียซึง่ เป็นภาคผนวกของธรรมนูญฯและยังคงเป็น
กฎบัตรแห่งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของILO
ปฏิญญาฉบับนีค้ าดหวังให้มแี ละได้วางรูปแบบของ
กฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน
จากความร่วมมือทางวิชาการสู่ความร่วมมือ
อย่างจริงจัง
หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ILO ยุคใหม่กเ็ ริม่ ขึน้
การเลือกเดวิด มอร์ส ชาวอเมริกาขึน้ เป็นผูอ้ ำนวย
การใหญ่ของ ILO เมือ่ พ.ศ. 2491 เกิดพร้อมกับการ
ปรับปรุงงานด้านมาตรฐานแรงงานครั้งใหม่ของ
ILO และการเริม่ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ขององค์การฯ
อนุ ส ั ญ ญาฉบั บ ต่ า งๆ ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ภายหลั ง
สงครามโลกครั้งที่สองนั้นเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน
(เสรีภาพในการสมาคม การยุตแิ รงงานบังคับ และ
การเลือกปฏิบตั )ิ ตลอดจนเรือ่ งแรงงานทีม่ ปี ระเด็น
ั ญา
ทางวิชาการต่างๆ มากขึน้ ในปี 2491 อนุสญ
สำคัญ (ฉบับที่ 87) ซึง่ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม
ได้รบั การรับรอง ซึง่ เป็นการยอมรับอย่างเต็มทีใ่ น
สิทธิของลูกจ้างและนายจ้างทีจ่ ะดำเนินการเคลือ่ น
ไหวอย่างเสรีและอิสระ คณะกรรมการว่าด้วย
เสรี ภ าพในการสมาคมซึ ่ ง เป็ น คณะกรรมการ
ไตรภาคีพิเศษได้ทำคดีกว่า 2,000 คดีในช่วงห้า
ทศวรรษที ่ แ ล้ ว มา เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ท าง
ประชาธิปไตยทีส่ ำคัญทีส่ ดุ นีใ้ นโลกแห่งการทำงาน
อย่างเต็มที่
ในช่วงเวลา 22 ปีภายใต้การนำของเดวิด มอร์ส
จำนวนประเทศสมาชิกเพิม่ ขึน้ สองเท่า องค์การฯเริม่
ดำเนินงานอย่างสากล ประเทศอุตสาหกรรมกลาย
เป็นสมาชิกเสียงข้างน้อยเมือ่ เทียบกับจำนวนสมาชิก
ที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา งบประมาณเพิ่มพูนขึ้น
ห้าเท่าและเจ้าหน้าทีม่ จี ำนวนเพิม่ ขึน้ สีเ่ ท่า

ในปี 2512 ในขณะฉลองปีท่ี 50 ของการดำเนิน
งาน ILO ได้รบั รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในพิธมี อบ
รางวัลอันทรงเกียรตินป้ี ระธานคณะกรรมการรางวัล
โนเบลกล่าวว่า “ILO ได้มอี ทิ ธิพลอย่างยัง่ ยืนต่อการ
ออกกฎหมายของทุกประเทศ” และเป็น “สถาบันหนึง่
ในจำนวนน้อยมากทีไ่ ด้เกิดขึน้ และทำให้มนุษยชาติ
ภูมใิ จได้” เมือ่ พ.ศ. 2513 วิลเฟร็ด เจงคส์ได้รบั เลือก
เป็นผู้อำนวยการใหญ่ เขาคือผู้เขียนปฏิญญาฟิลา
เดลเฟียคนหนึง่ และเป็นคนทีม่ บี ทบาทสำคัญในการ
วางกระบวนการที่ใช้ตรวจคำร้องเรื่องการละเมิด
เสรีภาพในการสมาคม
ตั้งแต่ปี 2517 ถึง 2532 ฟรานซิส บลังคาร์ด
ผูอ้ ำนวยการใหญ่ ประสบความสำเร็จในการปกป้อง
ILO จากความเสียหายครั้งใหญ่ที่เกิดจากวิกฤต
การณ์อนั เป็นผลมาจากการทีส่ หรัฐอเมริกาถอนตัว
จากการเป็นสมาชิกขององค์การฯเป็นการชั่วคราว
(ตัง้ แต่พ.ศ. 2520 ถึง 2523) ILO มีบทบาทสำคัญใน
การปลดปล่ อ ยโปแลนด์ ใ ห้ เ ป็ น อิ ส ระจากการ
ปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์โดยสนับสนุน
ความชอบธรรมของสหภาพโซลิดานอสก์อย่าง
เต็มที่ด้วยการยึดหลักอนุสัญญาฉบับที่ 87 ซึ่งว่า
ด้วยเสรีภาพในการสมาคมซึง่ โปแลนด์ได้ให้สตั ยาบัน
รับรองเมือ่ พ.ศ. 2500
ผูอ้ ำนวยการใหญ่ทร่ี บั ตำแหน่งต่อจากฟรานซิส
บลังคาร์ดคือ มิเชล ฮันแซนจากเบลเยียม ซึง่ เป็นผู้
อำนวยการใหญ่คนแรกหลังสิน้ สุดยุคสงครามเย็น เขา
นำ ILO สูก่ ารกระจายอำนาจในการดำเนินกิจกรรม
และการจัดการทรัพยากรออกจากเจนีวามากขึ้น
โดยออกนโยบายความร่วมมืออย่างจริงจัง (Active
Partnership Policy) ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ทำงานซึ่งที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศได้ลงมติรบั รองเมือ่ เดือนมิถนุ ายนพ.ศ. 2541
ได้บนั ทึกเจตนารมย์สากลแห่งพันธะซึง่ เกิดจากหมู่
สมาชิกขององค์การฯเองในอันที่จะเคารพ ส่งเสริม
และปฏิบตั ติ ามหลักการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิขน้ั

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศมีผอู้ ำนวย
การใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดซึ่งได้รับการแต่ง
ตัง้ โดยคณะประศาสน์การ ผูอ้ ำนวยการใหญ่
ของ ILO ตัง้ แต่พ.ศ. 2462 คือ
อัลเบิรต์ โธมัส จากฝรัง่ เศส
(2462-2475)
ฮาโรลด์ บัตเลอร์ จากสหราชอาณาจักร
(2475-2481)
จอห์น วินองต์ จากสหรัฐอเมริกา
(2482-2484)
เอ็ดเวิรด์ ฟีแลนด์ จากไอร์แลนด์
(2484-2491)
เดวิด มอร์ส จากสหรัฐอเมริกา
(2491-2513)
วิลเฟร็ด เจงคส์ จากสหราชอาณาจักร
(2513-2516)
ฟรานซิส บลังคาร์ด จากฝรัง่ เศส
(2516-2532)
มิเชล ฮันแซนจากเบลเยียม
(2532-2542)
ฮวน โซมาเวีย จากชิลี
(มีนาคม 2542 - ปัจจุบนั )
พืน้ ฐานทีเ่ ป็นประเด็นของอนุสญ
ั ญา ILO บางฉบับ
แม้วา่ อนุสญ
ั ญาเหล่านัน้ จะยังไม่ได้รบั การรับรองก็
ตาม สิทธิเหล่านีค้ อื เสรีภาพในการสมาคม การยอม
รับสิทธิที่จะร่วมเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล
การขจัดแรงงานบังคับทุกรูปแบบ การยุติการใช้
แรงงานเด็กอย่างได้ผล และการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ้างงานและอาชีพ ในขณะเดียว
กันปฏิญญาฉบับนีย้ อมรับความรับผิดชอบของ ILO
ในอันที่จะช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถบรรลุ
จุดมุง่ หมายต่างๆ ดังกล่าวได้
เมือ่ เดือนมีนาคมพ.ศ. 2542 ผูอ้ ำนวยการใหญ่คน
ใหม่ของ ILO คือฮวน โซมาเวียจากชิลเี ห็นพ้องกับ
มติ น านาชาติ ท ี ่ ใ ห้ ส ่ ง เสริ ม สั ง คมแบบเปิ ด และ
เศรษฐกิจแบบเปิดตราบเท่าที่การส่งเสริมนี้จะ
“ก่อประโยชน์ที่แท้จริงให้ประชาชนธรรมดาและ
ครอบครัวของพวกเขาอย่างเท่าเทียมกัน” นาย
โซมาเวียได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ “พัฒนาโครงสร้าง
ไตรภาคีให้ทนั สมัยและช่วยควบคุมโครงสร้างนีเ้ พือ่
ให้คา่ นิยมต่างๆ ของ ILO ได้รบั การยอมรับโดยทัว่ ไป
ในสถานการณ์ตา่ งๆ ทีก่ ำลังเกิดขึน้ จริงทัว่ โลก” เขา
คือผู้แทนคนแรกจากซีกโลกใต้ที่ได้เป็นผู้นำของ
องค์การฯ
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1.2

สำนักงานใหญ่ ILO ที่เจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โครงสร้างไตรภาคีของ ILO
นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาลร่วมงานกัน
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ILO เป็นเวทีพเิ ศษที่
ให้รฐั บาลและหุน้ ส่วนทางสังคมจากประเทศทีเ่ ป็น
สมาชิกขององค์การฯทัง้ 179 ประเทศสามารถเล่า
ประสบการณ์อย่างเสรีและเปิดเผย และเปรียบ
เทียบนโยบายระดับชาติระหว่างกัน โครงสร้างแบบ
ไตรภาคีขององค์การฯทำให้ ILO แตกต่างจาก
องค์การระดับโลกอืน่ ๆ ในแง่ทว่ี า่ องค์กรนายจ้าง
และองค์ลกู จ้างมีสทิ ธิมเี สียงเท่ากับรัฐบาลในเรือ่ ง
การวางนโยบายและโครงการต่างๆ ขององค์การฯ
ILO ส่งเสริมการทำงานแบบไตรภาคีภายใน
ประเทศสมาชิกด้วย โดยให้การสนับสนุนการเจรจา
ทางสังคมซึง่ เปิดโอกาสให้สหภาพแรงงานและนาย
จ้างร่วมกันวางนโยบายระดับชาติในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
สังคมและเศรษฐกิจและเรือ่ งอืน่ ๆ อีกมาก และให้
มีสว่ นร่วมในการดำเนินนโยบายเหล่านัน้ ตามความ
เหมาะสม ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีสทิ ธิสง่ ผู้
แทนสีค่ นเข้าร่วมการประชุมใหญ่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ โดยผูแ้ ทนสองคนมาจากรัฐบาล
และอีกสองคนเป็นผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างฝ่าย
ละหนึ ่ ง คน ผู ้ แ ทนเหล่ า นี ้ ม ี ส ิ ท ธิ พ ู ด และออก
เสียงอย่างอิสระ
การประชุ ม ใหญ่ อ งค์ ก ารแรงงานระหว่ า ง
ประเทศ จัดในเดือนมิถุนายนของทุกปีที่เจนีวา
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยที่ปรึกษาทาง
วิชาการ นอกจากผู้แทนของรัฐบาลดังกล่าวแล้ว
โดยปกติรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องแรงงานใน
ประเทศของตนก็เข้าร่วมประชุมและอภิปรายด้วย
ผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างสามารถออกความเห็น
และลงคะแนนเสียงอย่างมีอสิ ระจากรัฐบาลของตน
และเป็นอิสระต่อกัน
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การประชุมใหญ่นี้เป็นเวทีนานาชาติ สำหรับ
การอภิปรายเรื่องแรงงานของโลก ปัญหาสังคม
และมาตรฐานนานาชาติว่าด้วยเรื่องแรงงาน และ
ยังเป็นโอกาสในการวางนโยบายโดยทั่วไปของ
องค์การฯด้วย ทุกๆ สองปีทป่ี ระชุมใหญ่จะรับรอง
โครงการดำเนินงานและงบประมาณระยะสองปี
ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากประเทศสมาชิกทัง้ หลาย
ในระหว่า งรอการประชุ ม ใหญ่ป ระจำปีง าน
ของ ILO จะกำกับโดยคณะประศาสน์การซึ่ง
ประกอบด้วยผูแ้ ทนรัฐบาล 28 คน ผูแ้ ทนนายจ้าง
14 คน และผูแ้ ทนลูกจ้าง 14 คน คณะผูบ้ ริหารของ
ILO คณะนีป้ ระชุมกันปีละสามครัง้ ทีเ่ จนีวา คณะผู้
บริหารจะตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
เพือ่ ปฏิบตั นิ โยบายของ ILO ให้เกิดผลร่างโครงการ
และแผนงบประมาณซึ่งจะส่งให้ที่ประชุมใหญ่
อนุมตั ิ และเลือกผูอ้ ำนวยการใหญ่
ทีน่ ง่ั ของกรรมการทีเ่ ป็นผูแ้ ทนรัฐบาลในคณะ
ประศาสน์การสิบทีน่ ง่ั เป็นทีน่ ง่ั ถาวรของประเทศที่
มีบทบาทสำคัญทางอุตสาหกรรม (ได้แก่บราซิล จีน
ฝรัง่ เศส เยอรมัน อินเดีย อิตาลี ญีป่ นุ่ สหพันธรัฐ
รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) ผูแ้ ทน
จากประเทศสมาชิกอืน่ ๆ จะได้รบั เลือกโดยผูแ้ ทน
รัฐบาลในที่ประชุมใหญ่ทุกสามปีโดยจะแบ่งที่นั่ง
ตามสภาพภูมศิ าสตร์ นายจ้างและลูกจ้างจะเลือกผู้
แทนของตนเองในการประชุมทีจ่ ดั ขึน้ ต่างหาก
สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศทีเ่ จนีวาทำ
หน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการถาวร สำนักงาน
ใหญ่ ศูนย์วจิ ยั และโรงพิมพ์ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ มีการกระจายอำนาจบริหารและ
จัดการให้สำนักงานประจำภูมภิ าค พืน้ ที่ และสาขา
ต่างๆ ในขณะนีส้ ำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ
ทีบ่ ริหารโดยผูอ้ ำนวยการใหญ่ซง่ึ ได้รบั เลือกตัง้ ให้

ดำรงตำแหน่ ง นานห้ า ปี แ ละต่ อ อายุ ไ ด้ น ั ้ น มี
พนักงาน และผูเ้ ชีย่ วชาญประมาณ 2,500 คนทำงา
นอยู่ท ี่สำนักงานใหญ่ในเจนีวาและสำนักงาน
ประจำภูมภิ าคต่างๆ กว่า 40 แห่งทัว่ โลก
ประเทศสมาชิ ก ของ ILO มี ก ารประชุ ม
ประจำภูมิภาคเป็นครั้งคราวเพื่อพิจารณาเรื่องที่
เป็นผลประโยชน์เฉพาะในภูมิภาค งานของคณะ
ประศาสน์ ก ารและสำนั ก งานแรงงานระหว่ า ง
ประเทศได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการ
ไตรภาคีทเ่ี กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมหลักต่างๆ และ
คณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งต่างๆ เช่น การฝึก
อาชีพ การพัฒนาการจัดการ ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการทำงาน อุตสาหกรรมสัมพันธ์
การศึกษาของลูกจ้าง และปัญหาพิเศษของลูกจ้าง
บางกลุม่ (ได้แก่ผทู้ ำงานทีม่ อี ายุนอ้ ย สตรี ผูพ้ กิ าร
ฯลฯ)
ตัง้ แต่แรก ILO สนใจภาคการขนส่งทางทะเล
เป็นพิเศษซึ่งมีลักษณะงานที่มีขอบเขตเกี่ยวข้อง
กับประเทศต่างๆ ในการดำเนินงานโดยผ่านคณะ
กรรมการร่วมทางพาณิชย์นาวีและการประชุม
พิเศษเกีย่ วกับพาณิชย์นาวีซง่ึ เป็นส่วนหนึง่ ของการ
ประชุ ม ใหญ่ อ งค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ
องค์การฯได้รบั รองอนุสญ
ั ญาและข้อแนะต่างๆ เป็น
จำนวนมากเพือ่ แก้ปญ
ั หาให้ชาวเรือ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศและคณะประศาสน์
การได้ท่ี
สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ
Official Relations Branch
โทรศัพท์ +4122/799-7552
โทรสาร +4122/799-8944
อีเมล์ reloff@ilo.org

ILO ในประวัตศิ าสตร์ของสังคม
2361
โรเบิร์ต โอเวน นักอุตสาหกรรมชาว
อังกฤษขอให้มมี าตรการคุม้ ครองผูท้ ำ
งานและคณะกรรมการด้านสังคมใน
ระหว่ า งการประชุ ม สภาพั น ธไมตรี
อันศักดิส์ ทิ ธิ (Congress of the Holy
Alliance) ที ่ เ มื อ งอาเค่ น ประเทศ
เยอรมนี
2374-77
การกบฏของคนงานทอไหมที่โรงทอ
ไหมในลี ย องถู ก ปราบปรามอย่ า ง
รุนแรงในความพยายามก่อการสอง
ครั้งติดต่อกัน
2381-2402
นั ก อุ ต สาหกรรมชาวฝรั ่ ง เศสชื ่ อ
ดาเนียล เลอ กรอง พิจารณาแนว
ความคิดของโอเวน

2426-34
กฎหมายสังคมฉบับแรกของยุโรปได้
รับการรับรองทีเ่ ยอรมัน

2457
เกิดสงครามขึน้ ในยุโรปทำให้ไม่มกี าร
รับรองอนุสัญญาเพิ่มเติม

2429
คนงาน 350,000 คนหยุดงานทีช่ คิ าโก
เพือ่ เรียกร้องชัว่ โมงทำงานวันละแปด
ชั่วโมง การประท้วงครั้งนี้ถูกปราบ
ปรามอย่ า งทารุ ณ (“Haymarket
Riot”)

2462
ILO ถือกำเนิดขึ้น การประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศครั้ง
แรกได้ ร ั บ รองอนุ ส ั ญ ญาหกฉบั บ
อนุสัญญาฉบับแรกจำกัดชั่วโมงทำ
งานเหลือวันละ 8 ชัว่ โมงและสัปดาห์
ละ 48 ชัว่ โมง
อัลเบิร์ต โธมัสได้เป็นผู้อำนวยการ
ใหญ่คนแรกของ ILO

2432
สหภาพแรงงานนานาชาติแห่งที่สอง
ก่อตัง้ ขึน้ ในปารีส
2433
ผู้แทนจาก 14 ประเทศประชุมกันที่
เบอร์ลินและรวบรวมข้อเสนอแนะซึ่ง
จะมีอทิ ธิพลต่อการออกกฎหมายเกีย่ ว
กับการทำงานในประเทศต่างๆ ใน
เวลาต่อมา

2407
สหภาพแรงงานนานาชาติ (Workers
International) ก่อตัง้ ขึน้ เป็นครัง้ แรกที่ 2443
การประชุ ม ใหญ่ ท ี ่ ป ารี ส ได้ ก ่ อ ตั ้ ง
ลอนดอน
สมาคมนานาชาติเพือ่ คุม้ ครองลูกจ้าง
2409
การประชุมสภาลูกจ้างนานาชาติครัง้ 2449
แรกเรียกร้องให้มีกฎหมายแรงงาน การประชุ ม ใหญ่ ท ี ่ เ บิ ร ์ น ได้ ร ั บ รอง
อนุสัญญาระหว่างประเทศสองฉบับ
ระหว่างประเทศ
เพื่อลดการใช้ฟอสฟอรัสขาวซึ่งมีพิษ
ในการผลิตไม้ขีดไฟและห้ามสตรีทำ
2410
หนังสือชือ่ “ทุน” (Das Kapital) เล่ม งานตอนกลางคืน
แรกของคาร์ล มาร์กซได้รบั การตีพมิ พ์

2468
อนุสัญญาและข้อแนะต่างๆ ที่เกี่ยว
กับการประกันสังคมได้รบั การรับรอง
2470
คณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญประชุมครัง้
แรกเรือ่ งการบังคับใช้อนุสญ
ั ญาฉบับ
ต่างๆ
2473
เกิดอนุสญ
ั ญาฉบับใหม่ทม่ี งุ่ ให้มคี วาม
คืบหน้าในการยุตแิ รงงานบังคับ
2487
ปฏิญญาฟิลาเดลเฟียย้ำวัตถุประสงค์
หลักข้อต่างๆ ขององค์การ
2489
ILO กลายเป็นหน่วยงานเฉพาะด้าน
หน่วยงานแรกที่อยู่ภายใต้องค์การ
สหประชาชาติ
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ILOได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
เมื่อปี 2512

2491
เดวิด มอร์สได้รบั เลือกตัง้ เป็นผูอ้ ำนวย
การใหญ่ของ ILO มีการลงมติรบั รอง
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพ
ในการสมาคม มี โ ครงการเร่ ง ด่ ว น
เกี่ยวกับแรงงานในยุโรป เอเชีย และ
ละติน อเมริกา

2501
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 111 ให้ยตุ กิ ารเลือก
ปฏิบตั ใิ นการจ้างงานและการทำงาน

2535
การประชุ ม ใหญ่ อ งค์ ก ารแรงงาน
ระหว่างประเทศอนุมัตินโยบายใหม่
เพื่อความร่วมมืออย่างจริงจัง มีการ
ตั้งคณะสหวิทยาการคณะแรกขึ้นที่
บูดาเปส

2503
ILO ก่อตัง้ สถาบันแรงงานศึกษานานา
ชาติ (International Institute for
Labour Studies)
2541
การประชุ ม ใหญ่ ร ั บ รองปฏิ ญ ญา
2493
องค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า
โครงการเพิ ่ ม ความช่ ว ยเหลื อ ทาง 2509
วิชาการขององค์การสหประชาชาติสง่ ILO เปิดศูนย์ฝกึ อบรมนานาชาติทต่ี รู นิ ด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน
การทำงานอันได้แก่ เสรีภาพในการ
เสริมความร่วมมือกับประเทศกำลัง
2512
สมาคม
การเลิกใช้แรงงานเด็ก และ
พัฒนาครัง้ ใหม่
ILO ได้รบั รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ การยุติแรงงานบังคับและการเลือก
ปฏิบตั ิ
2494
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 100 ให้แรงงานชาย 2517-2532
และหญิงได้รบั ค่าตอบแทนเท่าเทียม ILO ในสมัยที่มีฟรานซิส บลังคาร์ด 2542
กั น สำหรั บ งานที ่ ม ี ค ุ ณ ค่ า เท่ า กั น เป็นผู้อำนวยการใหญ่มีการพัฒนา ฮวน โซมาเวียจากชิลเี ป็นผูอ้ ำนวยการ
คณะประศาสน์การซึง่ ปฏิบตั งิ านร่วม กิจกรรมเพือ่ ความร่วมมือทางวิชาการ ใหญ่ ILO คนแรกจากซี ก โลกใต้
การประชุมใหญ่ฯรับรองอนุสัญญา
กับคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมได้ ขนานใหญ่
ฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับการห้ามและการ
ตัง้ คณะกรรมธิการหนึง่ คณะและคณะ
ยุตกิ ารใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลว
กรรมการหนึ่งคณะเพื่อพิจารณาคำ 2532
ผู
แ
้
ทนของสหภาพโซลิ
ด
านอสก์
อ
า
้
งข้
อ
ร้ายทันที
ร้องเกีย่ วกับการละเมิดเสรีภาพในการ
แนะของคณะกรรมการคณะหนึ่งของ
สมาคม
ILO ในการเจรจากับรัฐบาลโปแลนด์ 2545
มิเชล ฮันแซนรับตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 182 ซึง่ เรียกร้องให้
2495
มีการดำเนินงานโดยเร่งด่วนเพือ่ ห้าม
อนุสัญญาฉบับที่ 102 การประชุม ใหญ่ของ ILO
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายได้
ใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
รับการรับรองจากประเทศต่างๆ กว่า
รับรองอนุสัญญาการประกันสังคม 2534
ILO รั บ รองกลยุ ท ธ์ ใ หม่ เ พื ่ อ ต่ อ สู ้ 100 ประเทศ ถือเป็นการรับรองทีเ่ ร็วที่
(มาตรฐานระดับต่ำทีส่ ดุ )
ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก (โครงการ สุดในประวัตศิ าสตร์ของ ILO มีการตัง้
IPEC ของ ILO)
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยเรือ่ งทาง
2500
สั
งคมของกระบวนการโลกาภิวตั น์
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 105 กำหนดให้ยก
เลิกแรงงานบังคับทุกรูปแบบ
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ประเทศสมาชิกของ ILO
กรีซ
กัมพูชา
กัวเตมาลา
กาตาร์
กานา
กาบอง
กายอานา
กินี
กินบี สิ เซา
เกรเนดา
สาธารณรัฐเกาหลี
แกมเบีย
โกตดิววั ร์
คอโมโรส
คอสตาริกา
คาซัคสถาน
คีรก์ ซิ สถาน
คิรบิ าส
คิวบา
คูเวต
เคนยา
เคปเวิรด์
แคนาดา
แคเมอรูน
โครเอเชีย
โคลัมเบีย
จอร์เจีย
จอร์แดน
จาเมกา
จิบูตี
จีน
ชาด
ชิลี
ซานมารีโน
ซามัว
ซาอุดอี าระเบีย
ซิมบับเว

ซูดาน
ซูรนิ าเม
เซเชลส์
เซนต์คติ ส์และเนวิส
เซนต์ลเู ซีย
เซนต์วนิ เซนต์และเกรนา
ดีนส์
เซเนกัล
เซอร์เบีย
เซาโตเมและปรินซิเป
เซียร์ราลีโอน
แซมเบีย
โซมาเลีย
ไซปรัส
ญีป่ นุ่
เดนมาร์ก
โดมินกิ า
โดมินกิ นั
ตรินแิ ดดและโตเบโก
ตุรกี
ตูนเิ ซีย
เติรก์ เมนิสถาน
โตโก
ทาจิกสิ ถาน
ไทย
นอร์เวย์
นามิเบีย
นิการากัว
นิวซีแลนด์
เนเธอร์แลนด์
เนปาล
ไนจีเรีย
ไนเจอร์
บราซิล
บอตสวานา
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บังคลาเทศ

บัลแกเรีย
บาร์เบโดส
บาห์เรน
บาฮามาส
บุรนุ ดี
บูรก์ นิ าฟาโซ
เบนิน
เบลเยียม
เบลารุส
เบลิช
โบลิเวีย
ปากีสถาน
ปานามา
ปาปัวนิวกินี
ปารากวัย
เปรู
โปรตุเกส
โปแลนด์
ฝรัง่ เศส
พม่า
ฟิจิ
ฟินแลนด์
ฟิลิปปินส์
มองโกเลีย
มอนเตเนโกร
มอลตา
มอริเชียส
มอริเตเนีย
มาซิโดเนีย
มาดากัสการ์
มาลาวี
มาลี
มาเลเซีย
เม็กซิโก
โมซัมบิก
โมร็อกโก
ยูกนั ดา

ยูเครน
เยเมน
เยอรมนี
รวันดา
โรมาเนีย
ลักเซมเบิรก์
ลัตเวีย
ลิทวั เนีย
เลโซโท
เลบานอน
ไลบีเรีย
วานูอาตู
เวเนซุเอลา
เวียดนาม
ศรีลงั กา
สเปน
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สวาซิแลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
สวีเดน
สหพันธรัฐรัสเซีย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐเซอร์เบีย
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์-เลสเต
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาธารณรัฐมอลโดวา
สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาชนอาหรับลิเบีย

สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
สิงคโปร์
หมูเ่ กาะโซโลม
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
อัฟกานิสถาน
อาเซอร์ไบจาน
อาร์เจนตินา
อาร์เมเนีย
อิเควทอเรียลกินี
อิตาลี
อินเดีย
อินโดนีเซีย
อิรัก
อิสราเอล
อียิปต์
อุซเบกิสถาน
อุรุกวัย
เอกวาดอร์
เอธิโอเปีย
เอริเทรีย
เอลซัลวาดอร์
เอสโตเนีย
แองโกลา
แอนติกาและบาร์บดู า
แอฟริกากลาง
แอฟริกาใต้
แอลจีเรีย
แอลเบเนีย
โอมาน
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
ฮอนดูรสั
ฮังการี
เฮติ
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1.3
ภารกิจสำคัญแห่งสหัสวรรษใหม่:
โครงการและงบประมาณของ ILO
ในปัจจุบนั ILO หันมาให้ความสำคัญกับกลยุทธ์
การวางแผนงบประมาณระยะสองปี โครงการและ
งบประมาณของ ILO มีจดุ มุง่ หมายทางกลยุทธ์ส่ี
ประการเป็นพืน้ ฐานดังนี้
• เพือ่ ส่งเสริมให้มาตรฐานต่างๆ ตลอดจนหลัก
การและสิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการทำงานบรรุลผุ ล
• เพือ่ เพิม่ โอกาสให้หญิงและชายมีงานและราย
ได้ทเ่ี หมาะสม
• เพือ่ ให้ทกุ คนได้รบั การคุม้ ครองทางสังคม
• เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการไตรภาคี แ ละการ
เจรจาทางสังคม
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โครงการ InFocus
จุดมุง่ หมายทางกลยุทธ์แต่ละประการก่อ
ให้เกิดโครงการ InFocus เป็นจำนวนมากซึง่
เป็นโครงการที่ต้องเร่งปฏิบัติ ตรงประเด็น
ปัญหา และมีความชัดเจน โครงการเหล่านีเ้ น้น
และบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้เกิดผลที่
ดีที่สุดในแง่ผลกระทบและขอบเขต
โครงการ InFocus เกี่ยวข้องกับจุดมุ่ง
หมายทางกลยุทธ์ทง้ั สีป่ ระการมีดงั นี้
• มุ่งส่งเสริมปฏิญญาฉบับนี้
• ยุตกิ ารใช้แรงงานเด็ก
• แก้วกิ ฤตการณ์และฟืน้ ฟู
• พัฒนาความชำนาญ ความรู้ และความ
สามารถในการหางานทำ
• เพิ่มการจ้างงานโดยพัฒนากิจการขนาด
เล็ก
• ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในการทำงานตลอดจนสิง่ แวดล้อม
• ส่งเสริมความมัน่ คงทางสังคมและเศรษฐกิจ
• ส่งเสริมการเจรจาทางสังคม กฎหมายแรง
งาน และการบริหารแรงงาน

1.4
งานที่มีคุณค่าคือหัวใจของการพัฒนาสังคม
“เป้าหมายสำคัญของ ILO ในวันนีค้ อื การสร้างโอกาสให้หญิงและชายมีงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า
และก่อให้เกิดความสำเร็จโดยจะต้องมีเสรีภาพ ความเสมอภาค ความมัน่ คง และ ศักดิศ์ รี
แห่งความเป็นมนุษย์” ฮวน โซมาเวีย ผู้อำนวยการใหญ่ ILO
งานที่มีคุณค่าคืองานที่ทำให้ความปรารถนา
ของผูท้ ำงานเป็นจริง หมายถึงงานทีท่ ำแล้วได้ผล
สำเร็จ ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม มีความปลอดภัย
ในทีท่ ำงาน มีความคุม้ ครองทางสังคมให้ครอบครัว
ให้ โ อกาสพั ฒ นาตนและสถานะทางสั ง คม ให้
เสรีภาพในการแสดงความห่วงใย เคลือ่ นไหว และ
มีสว่ นร่วมตัดสินเรือ่ งต่างๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบกับชีวติ
ของตน และให้โอกาสและการปฏิบตั ทิ เ่ี สมอภาคแก่
หญิงและชายทุกคน
งานทีม่ คี ณ
ุ ค่าควรเป็นหัวใจของกลยุทธ์ระดับ
ท้องถิน่ ระดับชาติ และระดับโลกเพือ่ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม งานทีม่ ีคณ
ุ ค่าคือปัจจัยสำคัญ
ของความพยายามแก้ปญ
ั หาความยากจนและเป็น
วิธหี นึง่ ทีจ่ ะทำให้เกิดการพัฒนาทีม่ คี วามเสมอภาค
ให้โอกาสแก่ทกุ คน และมีความยัง่ ยืน ILO ส่งเสริม
งานทีม่ คี ณ
ุ ค่าโดยดำเนินงานในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการ
จ้างงาน ความคุม้ ครองทางสังคม มาตรฐาน หลัก
การและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน และการ
เจรจาทางสังคม
ในการทำงานทุกด้านดังกล่าว ILO พบว่าผูค้ น
ทัว่ โลกต้องเผชิญการขาดแคลน ช่องว่าง และการ
ถูกกีดกันต่างๆ ในรูปแบบของการว่างงานและการ
จ้างงานทีด่ อ้ ยกว่าความสามารถ งานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ต่ำและไม่กอ่ ให้เกิดความสำเร็จ งานทีไ่ ม่ปลอดภัย
รายได้ทไ่ี ม่มน่ั คง การถูกปฏิเสธไม่ให้มสี ทิ ธิตา่ งๆ
ความไม่เสมอภาคทางเพศ การเอารัดเอาเปรียบคน
งานซึง่ เป็นผูอ้ พยพ การขาดผูแ้ ทนและไม่มสี ทิ ธิมี
เสียง และการขาดความคุม้ ครองและความมัน่ คง

เมือ่ เจ็บป่วย กลายเป็นคนพิการ และถึงวัยชรา ILO
ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้
การรณรงค์เพื่องานที่มีคุณค่าจะมีความคืบ
หน้าได้นั้นต้องการ การดำเนินงานในระดับโลก
กล่ า วคื อ ต้ อ งระดมผู ้ ด ำเนิ น การหลั ก ในระบบ
พหุภาคีและเศรษฐกิจโลกให้เข้าร่วมการรณรงค์นี้
ในระดับประเทศโครงการงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าแบบบูรณา
การของประเทศซึ่งพัฒนาโดย สมาชิกของ ILO
สะท้อนภารกิจสำคัญและเป้าหมายที่อยู่ในกรอบ
การพัฒนาชาติ ILO ซึง่ ร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ๆ
ที่อยู่ในและนอกระบบขององค์การสหประชาชาติ
ถ่ายทอดความเชีย่ วชาญอย่างลึกซึง้ และวิธกี ารวาง
นโยบายทีส่ ำคัญเพือ่ ช่วยวางและดำเนินโครงการ
เหล่านี้ เพือ่ สร้างสถาบันต่างๆ ทีจ่ ะดำเนินโครงการ
ต่อไป และเพือ่ วัดความก้าวหน้า
การส่งเสริมงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ของสมาชิกของ ILO และสำนักงานแรง
งานระหว่างประเทศ วาระงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าของ ILO
ซึง่ เป็นองค์การไตรภาคีนน้ั รวบรวมความต้องการ
และทัศนะต่างๆ ของรัฐบาล องค์กรนายจ้าง และ
องค์กรลูกจ้างซึง่ รวมกันขึน้ เป็น ILO เข้าไว้ดว้ ยกัน
เป็นการระดมพลังและความสามารถของทุกฝ่าย
และวางพื้นฐานเพื่อสร้างความเห็นพ้องกันใน
นโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม
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มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
และหลักการและสิทธิขน้ั พืน้ ฐาน
ในการทำงาน
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2.1 ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ว่า ด้วยหลักการและ
สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน
เมือ่ เดือนมิถนุ ายนพ.ศ. 2541 การประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้รบั รองปฏิญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการ
และสิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการทำงาน เพือ่ ยืนยันพันธะ
ของประเทศสมาชิก ILO ทัง้ 179 ประเทศทีจ่ ะต้อง
เคารพหลักการเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ทำงานทั้งสี่ประการ ตลอดจนส่งเสริมและปฏิบัติ
ตามหลักการเหล่านัน้ ในระดับสากลให้ได้ผลอย่าง
แท้จริง
ความตั้งใจที่จะส่งเสริมปฏิญญาฉบับนี้เกิด
จากความกังวลรอบโลก เกี่ยวกับกระบวนการ
โลกาภิวตั น์และผลทางสังคมทีเ่ กิดจากการเปิดเสรี
ทางการค้า มีการสนับสนุนบทบาทของมาตรฐาน
ทางแรงงานที่ได้การยอมรับในระดับสากลในการ
ประชุมสุดยอดระดับโลกเพือ่ การพัฒนาสังคมของ
องค์การสหประชาชาติ(โคเปนเฮเกน พ.ศ. 2538)
ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกที่
สิงคโปร์ (พ.ศ. 2539) ได้รอ้ื ฟืน้ พันธะกิจเพือ่ สร้าง
มาตรฐานหลักทางแรงงานซึง่ เป็นทีย่ อมรับในระดับ
สากลและได้ระบุวา่ ILO เป็นองค์การทีส่ ามารถวาง
และจัดการมาตรฐานเหล่านัน้ ได้ และปฏิเสธการใช้
มาตรฐานทางแรงงานเพือ่ ปกป้องอุตสาหกรรมใน
ประเทศ

ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องแล้วหรือไม่กต็ าม
ปฏิญญาฉบับนีย้ งั ยอมรับหน้าทีข่ ององค์การฯ
“ที่จะต้องช่วยประเทศสมาชิกที่ได้ร้องขอความ
ช่วยเหลือ และพิสจู น์แล้วว่าต้องการความช่วยเหลือ
อย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายต่างๆ
ดังกล่าว” โดยใช้ทรัพยากรขององค์การฯ อย่างเต็ม
ที่ ซึง่ รวมถึงการระดมทรัพยากรทัง้ หลายจากนอก
องค์การฯ และขอความสนับสนุนจากองค์การ
ระหว่างประเทศอืน่ ๆ
ปฏิญญาฉบับนี้ “เน้นว่ามาตรฐานทางแรงงาน
ไม่ควรถูกใช้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ
และปฏิญญาฉบับนี้ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อ
ติดตามผลของปฏิญญาฉบับนี้ จะต้องไม่ถกู ใช้เพือ่
วัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกจากนี้ปฏิญญาฉบับนี้
และการดำเนินงานเพื่อติดตามผลของปฏิญญา
ฉบับนี้จะต้องไม่ใช้จับผิดจุดเด่นของประเทศใด
เป็นอันขาด”
การประชุ ม ใหญ่ อ งค์ ก ารแรงงานระหว่ า ง
ประเทศได้ติดตามผลของปฏิญญาฉบับนี้ ซึ่ง
รายงานการติด ตามผลมีอ ยู่ใ นภาคผนวกของ
ปฏิญญานัน่ เอง รายงานการติดตามผลส่วนแรกได้
ประมวลสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปีในประเทศทีย่ งั
ไม่ได้รับรองอนุสัญญาสักฉบับหรือ หลายฉบับที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งสี่ประการ การติด
ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า ตามผลนี้จะมีขึ้นปีละหนึ่งครั้งด้วยการดำเนินการ
ด้วยหลักการและ สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำ ต่างๆ ตามทีค่ ณะประศาสน์การกำหนด
งานและการติดตามผล
ส่วนทีส่ องเป็นรายงานระดับโลกทีจ่ ะจัดทำขึน้
ปฏิญญาฉบับนีข้ อง ILO ถือเป็นการยืนยันว่า ปีละหนึง่ ครัง้ ว่าด้วยเรือ่ งสิทธิขน้ั พืน้ ฐานหนึง่ ในสี่
ประเทศสมาชิกขององค์การฯ เต็มใจจะ “เคารพ ประการ สิทธิแต่ละประการจะได้รบั การติดตามผล
ส่งเสริมและปฏิบตั ิ ด้วยความจริงใจ” ซึง่ หลักการ ไปตามลำดับโดยจะศึกษาสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ทัง้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการ ในประเทศทีไ่ ด้รบั รองอนุสญ
ั ญาฉบับต่างๆ ทีเ่ กีย่ ว
สมาคมและการยอมรับอย่างมีประสิทธิผลในสิทธิท่ี ข้องแล้วและในประเทศทีย่ งั ไม่ได้รบั รอง รายงาน
จะร่วมเจรจาต่อรอง การขจัดแรงงานบังคับหรือการ ระดับโลกฉบับแรกซึง่ จัดทำขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2543 เน้น
เกณฑ์แรงงานทุกรูปแบบ การเลิกล้มการใช้แรง เรือ่ งเสรีภาพ ในการสมาคมและการยอมรับอย่าง
งานเด็กอย่างได้ผล และการยุตกิ ารเลือกปฏิบตั ใิ น จริงจัง ซึง่ สิทธิทจ่ี ะร่วม เจรจาต่อรอง รายงานฉบับ
แง่การจ้างงาน และการทำงาน
ต่อๆ มาได้ศกึ ษาหรือตัง้ ใจจะศึกษาการยุตกิ ารใช้
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน แรงงาน บังคับ การเลิกล้มการใช้ แรงงานเด็กอย่าง
นีเ้ น้นว่าประเทศสมาชิกทุกประเทศจะต้องเคารพ มีประสิทธิผล และการยุตกิ ารเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้าง
หลักการขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ ทีร่ ะบุไว้ไม่วา่ จะได้รบั รอง งาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับ
การติดตามผลของปฏิญญาฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อ

โครงการส่งเสริมปฏิญญาแรงงานระหว่าง
ประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขน้ั พืน้ ฐาน
ในการทำงาน
โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์สามประการคือ
• เพื่อกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ ภูมิภาคต่างๆ
และสังคมโลกได้ตระหนักถึงปฏิญญาฉบับนี้
• เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ว่าหลักการ
และสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้สามารถ
ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย และความ
เสมอภาค และช่วยให้หญิงและชายทุกคน
เข้มแข็งขึน้ ได้อย่างไร
• เพื่อส่งเสริมนโยบายต่างๆ ที่ทำให้เกิดการ
ปฏิบตั ติ ามหลักการและสิทธิเหล่านีใ้ นกระบวน
การพัฒนาของแต่ละประเทศ
เป็นการส่งเสริม และเป็นช่องทางที่จะคอยรับ
ข้อมู ลที่เกี่ยวกับความต้องการการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมซึง่ สัมพันธ์กบั สิทธิและหลักการ
เหล่านี้ ดังนั้นการติดตามผลจึงช่วยวางโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการซึง่ เป็นโครงการเป้าหมาย
ดำเนินโครงการ และประเมินโครงการด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการในการติดตามผล
ของปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า
ด้วยหลักการและสิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการทำงาน
ความร่วมมือทางวิชาการเป็นเครือ่ งมือสำคัญ
อย่างหนึ่ง ในอันที่จะทำให้หลักการและสิทธิขั้น
พื้นฐานในการทำงานมีผลในทางปฏิบัติ ซึ่งจะ
ประกันว่าการพัฒนาทางสังคมจะเกิดควบคูไ่ ปกับ
ความเจริญทางเศรษฐกิจ โครงการเพื่อส่งเสริม
ปฏิญญาฉบับดังกล่าวซึ่งเริ่มดำเนินงาน เมื่อพ.ศ.
2542 ได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
แบบใหม่และมีส่วนระบุ ออกแบบ และระดมทุน
เพือ่ โครงการเหล่านี้ ความร่วมมือทางวิชาการนีไ้ ด้
รับการสนับสนุนจากกองทุนแบบทวิภาคีเป็นส่วน
ใหญ่และได้รับความช่วยเหลือจากบริการทาง
วิชาการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของสำนักงานฯ ทัง้ จาก
สำนักงานใหญ่เองและสำนักงานสาขา ความช่วย
เหลือมีตั้งแต่การแนะนำเรื่องการปฏิรูปกฎหมาย
และการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีร่ ฐั ไปจนถึงการพัฒนา
ความสามารถของฝ่ายต่างๆ ในโครงสร้างไตรภาคี
(ได้แก่รฐั บาล องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง)
เกือบทุกโครงการมีการคำนึงถึง เรือ่ งเพศและการ
พัฒนา และมีความร่วมมือแบบไตรภาคี
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2.2
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศคืออะไร
มาตรฐานหลักด้านแรงงานที่อยู่ในปฏิญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการ
และสิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการทำงานนัน้ เป็นส่วนหนึง่
ของมาตรฐานที่องค์การฯได้วางไว้เท่านั้น ตั้งแต่
พ.ศ. 2462 ILO และโครงสร้ า งไตรภาคี ข อง
องค์การฯ ซึ่งประกอบด้วยรัฐบาลของประเทศ
สมาชิกองค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้างได้สร้าง
ระบบของมาตรฐานระหว่างประเทศทั้งหลายที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานทั้งหมด
มาตรฐานเหล่ า นี ้ ข อง ILO อยู ่ ใ นรู ป ของ
อนุสัญญาและข้อแนะระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
เรื่องแรงงาน อนุสัญญาของ ILO เป็นข้อตกลง
ระหว่างประเทศซึง่ สมาชิกของ ILO จะต้องรับรอง
ข้อแนะนั้นไม่บังคับว่าจะต้องปฏิบัติตาม และมัก
เป็นเรือ่ งเดียวกันกับทีอ่ ยูใ่ นอนุสญ
ั ญา ข้อแนะให้
แนวทางแก่การวางนโยบายและการปฏิบตั ใิ นระดับ
ชาติ ทั้งข้อแนะและอนุสัญญามีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสภาพการ
ทำงานและวิธปี ฏิบตั ติ า่ งๆ ทัว่ โลก
เมือ่ ปลายเดือนมิถนุ ายนพ.ศ. 2546 ILO ได้
อนุมตั อิ นุสญ
ั ญากว่า 180 ฉบับและข้อแนะกว่า 190
ข้อ ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ เป็นจำนวนมาก
เช่น เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อ
รอง ความเสมอภาคทางการกระทำและโอกาส
การยุตแิ รงงานบังคับและแรงงานเด็ก การส่งเสริม
การจ้างงานและการฝึกอาชีพ การประกันสังคม
สภาพในการทำงาน การบริหารแรงงานและการ
ตรวจแรงงาน การป้องกันอุบตั เิ หตุจากการทำงาน
ความคุม้ ครองกรณีคลอดบุตร การคุม้ ครองแรงงาน
ข้ามชาติ และผูท้ ำงานประเภทอืน่ เช่น ชาวเรือ เจ้า
หน้าทีพ่ ยาบาล หรือผูท้ ำงานในไร่นา บัดนีม้ กี ารให้
สัตยาบันรับรองกว่า 7,000 กรณีแล้ว
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศมีบทบาท
สำคัญในการอธิบายกฎหมาย นโยบาย และการ
พิพากษาในประเทศต่างๆ ตลอดจนมีบทบาท
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สมาชิกในกรณีทไ่ี ม่ปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาทีไ่ ด้รบั รอง
ไว้ได้
ถ้าคณะประศาสน์การพิจารณาว่าการคัดค้าน
นั้นรับฟังได้แล้ว คณะประศาสน์การจะตั้งคณะ
กรรมการไตรภาคี ข ึ ้ น คณะหนึ ่ ง เพื ่ อ สอบสวน
จากนั้นคณะกรรมการคณะนี้จะรายงานผลการ
สอบสวนและข้อแนะต่างๆ ให้คณะประศาสน์การ
ทราบ
นอกจากนีป้ ระเทศสมาชิกทุกประเทศ สามารถ
ร้องทุกข์กบั สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศเพือ่
กล่าวหาประเทศสมาชิกอื่นใด ที่ตนคิดว่าไม่ได้
ปฏิบัติตามอนุสัญญาที่ทั้งสองประเทศได้รับรอง
กระบวนการตรวจสอบของ ILO
ไว้แล้วอย่างน่าพอใจ คณะประศาสน์การอาจตั้ง
ILO ต้องตรวจสอบการใช้มาตรฐานแรงงาน คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบสวนและเสนอ
ระหว่างประเทศ อย่างต่อเนือ่ ง ประเทศสมาชิกทุก รายงานผลการสอบสวนในประเด็นที่เป็นปัญหา
ประเทศต้องรายงาน มาตรการต่างๆ ทีไ่ ด้กำหนด คณะประศาสน์การอาจดำเนินการสอบสวนเองหรือ
ขึ้นทั้งทางกฎหมายและทางปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติ ดำเนินการตามคำร้องทุกข์ของผู้เข้าร่วมการ
ตามอนุสญ
ั ญาทุกฉบับทีต่ นได้รบั รอง ในขณะเดียว ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศคนใด
กันก็จะต้องส่งสำเนารายงานให้องค์กรนายจ้าง คนหนึ่งก็ได้ ถ้าจำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
และองค์กรลูกจ้างซึง่ มีสทิ ธิทจ่ี ะให้ขอ้ มูลต่างๆ ด้วย สามารถออกข้อแนะเกีย่ วกับมาตรการต่างๆ ทีเ่ ห็น
ในขั้นแรก รายงานของรัฐบาลจะได้รับการตรวจ ควรให้ปฏิบตั ไิ ด้ ถ้ารัฐบาลต่างๆ ไม่ยอมรับข้อแนะ
สอบโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการ รัฐบาลนัน้ ๆ ก็สามารถฟ้องศาลโลกได้
ปฏิบตั ติ าม อนุสญ
ั ญาและข้อแนะ ซึง่ ประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒทิ างกฎหมายและสังคม 20 ท่าน ซึง่ เสรีภาพในการสมาคม:
มีอสิ ระจากรัฐบาลต่างๆ และได้รบั การแต่งตัง้ เนือ่ ง กระบวนการตรวจสอบพิเศษ
ด้วยความสามารถส่วนตัวของตนเอง คณะกรรม
ILO วางกระบวนการพิเศษเพื่อตรวจสอบ
การฯจะส่ ง รายงานประจำปี ใ ห้ ท ี ่ ป ระชุ ม ใหญ่ เสรีภาพในการสมาคมเมือ่ พ.ศ. 2493 กระบวนการ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในการประชุมนี้ นี้เกิดขึ้นจากข้อร้องเรียนของรัฐบาล องค์กรนาย
คณะกรรมการที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการปฏิบัติ จ้าง หรือองค์กรลูกจ้างที่ประท้วงประเทศสมาชิก
ตามอนุสัญญา และข้อแนะซึ่งเป็นคณะกรรมการ ทัง้ ทีป่ ระเทศสมาชิกทีถ่ กู ร้องเรียน ยังไม่ได้รบั รอง
ไตรภาคี ทีป่ ระกอบด้วยผูแ้ ทนจากรัฐบาล นายจ้าง อนุสญ
ั ญาต่างๆ การร้องเรียนนีเ้ กิดขึน้ ได้ เพราะ
และลูกจ้างจะตรวจรายงานดังกล่าวอย่างละเอียด ประเทศทีเ่ ป็นสมาชิกของ ILO จะต้องปฏิบตั ติ าม
นอกจากกระบวนการตรวจสอบที่กระทำเป็น หลักการแห่งเสรีภาพในการสมาคม ที่ระบุไว้ใน
ประจำดังกล่าวแล้ว องค์กรนายจ้างและองค์กร ธรรมนูญขององค์การฯ กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ เพือ่
ลูกจ้างยังสามารถริเริม่ กระบวนการโต้แย้งซึง่ เรียก การนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการสองคณะ
ว่า “การคัดค้าน” เพือ่ กล่าวหารัฐบาลของประเทศ
สำคัญในเงือ่ นไขต่างๆ ของข้อตกลง เกีย่ วกับการ
ร่วมเจรจาต่อรอง ไม่ว่าประเทศหนึ่งจะได้รับรอง
อนุสัญญาฉบับหนึ่งแล้วหรือไม่ก็ตาม มาตรฐาน
เหล่านั้นก็ให้แนวทางปฏิบัติแก่สถาบันและกลไก
ระดับประเทศ ทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งแรงงานและ
ให้แนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี เี กีย่ วกับเรือ่ งแรงงาน และการ
จ้างงาน ดังนั้นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
จึงส่งผลกับทั้งกฎหมายและแนวทางปฏิบัติใน
ประเทศต่างๆ ซึง่ เป็นประโยชน์ทม่ี ากกว่าการแก้
กฎหมายให้ตรงกับความประสงค์ของอนุสญ
ั ญาที่
ได้รบั การรับรอง

อนุสญ
ั ญาหลักฉบับต่างๆ ของ ILO
ฉบับที่ 29 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473
กำหนดให้มกี ารปราบปรามการใช้แรงงานบังคับหรือการเกณฑ์แรงงานทุกรูปแบบ มีขอ้ ยกเว้นบาง
ประการ เช่น การเกณฑ์ทหาร การใช้แรงงานนักโทษที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ เช่น สงคราม การเกิดไฟไหม้ และแผ่นดินไหว
คณะหนึ่งคือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จ
จริงและไกล่เกลี่ย ซึ่งต้องขอความยินยอมจาก
รัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการนี้ มีกระบวนการ
ทำงานคล้ายกับกระบวนการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานของคณะกรรมการจะได้รบั
ฉบับที่ 98 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการปฏิบตั ติ ามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวกันและการร่วม
เจรจาต่อรอง พ.ศ. 2492
การตีพมิ พ์เพือ่ เผยแพร่ ได้มกี ารตัง้ คณะกรรมการ
ให้ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติเพื่อต่อต้านสหภาพแรงงาน ป้องกันไม่ให้องค์กรลูกจ้างและ
แบบนีข้ น้ึ หกคณะแล้ว
องค์กรนายจ้างก้าวก่ายซึง่ กันและกัน และวางมาตรการส่งเสริมการร่วมเจรจาต่อรอง
อีกคณะหนึง่ คือคณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพ
ฉบับที่ 100 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยค่าตอบแทนทีเ่ ท่าเทียมกัน พ.ส. 2494
ในการสมาคม คณะกรรมการฯแบบไตรภาคีคณะนี้
เรียกร้องความเสมอภาคในค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตา่ งๆ สำหรับลูกจ้างชายและหญิงซึง่ ทำงาน
ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะประศาสน์การ โดยเลือก
มีคา่ เท่ากัน
จากกรรมการในคณะประศาสน์การเอง ตัง้ แต่กอ่ ตัง้
ขึน้ มาคณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม
ฉบับที่ 105 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ. 2500
ห้ามการใช้แรงงานบังคับหรือเกณฑ์แรงงานทุกรูปแบบเพือ่ การบีบบังคับหรือการให้การศึกษาทางการ
ได้ทำคดีตา่ งๆแล้วกว่า 2,150 คดีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
เมือง การลงโทษเนือ่ งจากการแสดงความเห็นทางการเมืองหรือลัทธิ การระดมแรงงาน การลงโทษ
เรื่องเสรีภาพในการสมาคมอย่างมากมายหลาย
แรงงาน การลงโทษเนือ่ งจากร่วมหยุดงาน หรือการเลือกปฏิบตั ิ
ลักษณะ เช่น การจับกุม หรือการหายสาบสูญของ
ฉบับที่ 111 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงานและการทำงาน พ.ศ. 2501
สมาชิกสหภาพแรงงาน การแทรกแซงกิจการของ
ให้มนี โยบายระดับประเทศเพือ่ ยุตกิ ารเลือกปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับการจ้างงาน การฝึกอบรม และสภาพการ
สหภาพแรงงาน การออกกฎหมายทีไ่ ม่สอดคล้อง
ทำงานเนือ่ งด้วยเผ่าพันธุ์ สีผวิ เพศ ศาสนา ทัศนะทางการเมือง เชือ้ ชาติ หรือชัน้ ทางสังคม และ
กับหลักแห่งเสรีภาพในการสมาคม ฯลฯ คณะกรรม
สนับสนุนความเสมอภาคทางโอกาสและการกระทำ
การฯ มี ก ารประชุ ม ประจำปี ใ นเดื อ นมี น าคม
ฉบับที่ 138 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยอายุขน้ั ต่ำทีใ่ ห้จา้ งงานได้ พ.ศ. 2516
พฤษภาคม และพฤศจิกายน
มุง่ ล้มเลิกการใช้แรงงานเด็กโดยระบุวา่ อายุขน้ั ต่ำทีใ่ ห้จา้ งงานได้จะต้องไม่นอ้ ยกว่าอายุทจ่ี ะสำเร็จการ
สิทธิของคนพื้นเมือง
ศึกษาภาคบังคับ
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า
ฉบับที่ 182 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยรูปแบบทีเ่ ลวร้ายของการใช้แรงงานเด็ก พ.ศ. 2542
ด้วยชนพืน้ เมืองและชนเผ่าต่างๆ (ฉบับที่ 169)
เรียกร้องให้ออกมาตรการเร่งด่วนทีม่ ปี ระสิทธิผลเพือ่ ห้ามและยุตกิ ารใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย
และอนุสญ
ั ญาทีอ่ อกก่อนหน้านัน้ คือฉบับที่ 107
ต่างๆ เช่น การใช้แรงงานเยีย่ งทาสหรือการกระทำในลักษณะคล้ายกัน การเกณฑ์แบบบังคับเพือ่ ให้
พ.ศ. 2500 เป็นอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศเพียง
เข้าร่วมความขัดแย้งทีม่ กี ารใช้อาวุธ ค้าประเวณี ทำสือ่ ลามก และทำกิจกรรมผิดกฎหมาย ตลอดจน
การทำงานทีอ่ าจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และจริยธรรมของเด็ก
สองฉบับที่คุ้มครองประชาชนที่เสียเปรียบและ
ตกอยูใ่ นสภาพทีอ่ อ่ นแอมานานเหล่านี้ ในกรณี
ขอข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับมาตรฐานแรงงานระหว่าง นี้ ILO ต้องการให้ประเทศสมาชิกวางนโยบาย
และโครงการต่างๆ เพือ่ บรรเทาความยากจนใน
ประเทศและปฏิญญาของ ILO ได้ท่ี
International Labour Standards Department หมู่ชนพื้นเมืองกลุ่มต่างๆ เพิ่มโอกาสแห่งการ
พัฒนา ปรับปรุงสภาพการจ้างงาน และส่งเสริม
(แผนกมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ)
ความสามารถในการเจรจาต่ อ รองและการ
โทรศัพท์ +4122/799-7155
เคลื่อนไหวด้านแรงงานให้พวกเขา
โทรสาร +4122/799-6771
อีเมล์ normes@ilo.org
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี
รายละเอียดของปฏิญญา
Equality and Employment Branch
โทรสาร +4122/799-6561
(สาขาความเสมอภาคและการจ้างงาน)
อีเมล์ declaration@ilo.org
โทรศัพท์ +4122/799-7115
โทรสาร +4122/799-6344
อีเมล์ egalite@ilo.org
ฉบับที่ 87 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองสิทธิในการเคลือ่ นไหว
พ.ศ. 2491
ให้ลูกจ้างและนายจ้างทุกคนมีสิทธิก่อตั้งและร่วมองค์กรตามใจชอบโดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า
และให้หลักประกันว่าองค์กรต่างๆ นีม้ สี ทิ ธิทจ่ี ะดำเนินงานอย่างอิสระโดยไม่ถกู รัฐบาลแทรกแซง
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2.3
การยุติการใช้แรงงานเด็ก
ในวันนี้ทั่วโลกมีเด็กเกือบ 218 ล้านคนที่ต้อง
ทำงาน และเด็กจำนวนมากต้องทำงานเต็มเวลา
เด็กเหล่านีไ้ ม่ได้ไปโรงเรียนและแทบจะไม่มเี วลาได้
เล่นเลย เด็กหลายคนไม่ได้ทานอาหารที่มีคุณค่า
และไม่ได้รบั การดูแลเอาใจใส่ พวกเขาไม่มโี อกาสได้
เป็นเด็ก สำหรับพวกเขาส่วนใหญ่ วันพรุ่งนี้ก็จะ
เหมือนเดิม และจะเป็นเช่นเดิมในวันมะรืนนี้ และ
วันมะเรื่อง
เด็กเหล่านี้จำนวนหลายสิบล้านคนคือเหยื่อ
ของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย
• ทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายในที่ซึ่ง
ต้ อ งสั ม ผั ส สารเคมี ท ี ่ ม ี พ ิ ษ เครื ่ อ งจั ก รกล
อันตราย หรือความร้อนจัด
• ถูกใช้ทำงานผิดกฎหมาย เช่น ค้ายาเสพติด
ค้าประเวณี หรือผลิตสือ่ ลามก
• ถูกขายหรือบังคับให้เป็นทาสหรือตกอยู่ใน
สภาพเยีย่ งทาส เหยือ่ การค้ามนุษย์
• การใช้เด็กในภาวะสงคราม

นานาชาติสนับสนุนอนุสัญญาว่าด้วยเรื่อง
แรงงานเด็กของ ILO อย่างแพร่หลาย
ทัศนะเรื่องแรงงานเด็กโดยเฉพาะการใช้แรง
งานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายได้เปลีย่ น ไปอย่างมาก
ภาคการเมืองระดับนานาชาติ ได้ให้การสนับสนุน
อย่างมาก เพือ่ ยุตกิ ารใช้แรงงานเด็ก ข้อพิสจู น์ทด่ี ี
ทีส่ ดุ คืออัตราการรับรองอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 182 ของ
ILO ซึง่ เรียกร้องให้มกี ารดำเนินงานอย่างเร่งด่วน
เพื่อยุติการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
กว่า 130 ประเทศซึง่ ถือเป็นเสียงส่วนใหญ่ของ
ประเทศสมาชิก ILO ได้ให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาฉบับ
นีแ้ ล้ว ซึง่ เป็นอนุสญ
ั ญาทีไ่ ด้รบั การรับรองเร็วทีส่ ดุ
ในประวัตศิ าสตร์ของ ILO และเร็วกว่าการรับรอง
อนุสญ
ั ญาฉบับอืน่ มาก อนุสญ
ั ญาว่าด้วยอายุขน้ั ต่ำ
ทีใ่ ห้จา้ งงานได้ พ.ศ. 2516 (ฉบับที่ 138) ได้รบั การ
สนับสนุนมากขึน้ และ ในปัจจุบนั ได้รบั การรับรองจากประเทศต่างๆ กว่า 120 ประเทศแล้ว อนุสญ
ั ญา
ฉบับนีย้ ง่ิ ย้ำให้เห็นว่าทัว่ โลกตระหนักถึงปัญหาการ
ใช้แรงงานเด็กมากขึน้ การรับรองอนุสญ
ั ญาเหล่านี้
คือสิง่ บ่งชีท้ ช่ี ดั เจนและวัดปริมาณได้และแสดงให้
เห็นว่าเจตนารมย์ทจ่ี ะกำหนดเรือ่ ง การใช้แรงงาน
เด็กเป็นเรือ่ งสำคัญทีน่ านาชาติตอ้ งแก้ไขนัน้ กำลัง
แพร่หลายขึ้นทั่วโลกอย่างรวดเร็ว
ILO มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนเจตนารมย์ทางการ
เมืองประการนี้ของประเทศสมาชิกทั้งหลาย

ยุติการใช้แรงงานเด็ก

การใช้แรงงานเด็กเป็นการทารุณเด็กทีเ่ กิดขึน้
มากทีส่ ดุ ในโลก ในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษ
ใหม่นก้ี ารต่อต้านการใช้แรงงานเด็กต้องเป็นภารกิจ
ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ อย่างหนึง่ ของมนุษย์
ประสบการณ์ทป่ี ระเทศต่างๆ ได้สง่ั สมมาตลอด
ทศวรรษที่ 90 คือพืน้ ฐานทีม่ น่ั คงสำหรับการดำเนิน
งานทีจ่ ะพัฒนาต่อไป ในช่วงทศวรรษดังกล่าวโลก
มีความตระหนักต่อการใช้แรงงานเด็ก เหตุผล
สำคัญคือประชาชนทัว่ ไปมีการสนับสนุนสิทธิตา่ งๆ
ของเด็กมากขึน้ และมีความสนใจเกีย่ วกับมาตรฐาน
การใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม และงานที่มีคุณค่า
สำหรับผูใ้ หญ่ในระบบเศรษฐกิจโลกมากขึน้
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โครงการ ILO-IPEC (In Focus Programme on
Child Labour)
โครงการระหว่างประเทศเพือ่ แก้ไขปัญหาแรง
งานเด็ก (IPEC) ของ ILO ได้พฒ
ั นาขึน้ พร้อมกับ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อต่อต้านการใช้
แรงงานเด็ก จากผู้สนับสนุนซึ่งเป็นรัฐบาลของ
ประเทศหนึง่ และประเทศทีร่ ว่ มโครงการหกประเทศ
ในปี 2535 ในวันนี้ IPEC ดำเนินงานอยู่ 80
ประเทศ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก 30
ประเทศ
IPEC มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ยุตกิ ารใช้แรงงานเด็ก
ทัว่ โลกโดยเน้นการหยุดใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้ายให้เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้ มีการดำเนินงาน
หลายอย่างเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ กล่าวคือมี
การดำเนินโครงการในประเทศต่างๆ เพือ่ ส่งเสริม
การปฏิรปู นโยบายและออกมาตรการเพือ่ ยุตกิ ารใช้
แรงงานเด็กอย่างเป็นรูปธรรม และมีการรณรงค์
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อเปลี่ยนทัศนคติใน
สังคม และสนับสนุนการรับรองและการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กฉบับ
ต่างๆ ของ ILO อย่างมีประสิทธิผล สิง่ ทีส่ ง่ เสริม
ความพยายามเหล่านี้คือการวิจัยเชิงลึก ความ
เชี่ยวชาญทางกฎหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล การ
วิ เ คราะห์ น โยบาย และการประเมิ น ผลของ
โครงการต่างๆ ในภาคสนามทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับสากล

ประเทศทีเ่ ข้าร่วมโครงการ IPEC
(ประเทศทีไ่ ด้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ)
ตัง้ แต่พ.ศ. 2535
บราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย เคนยา ไทย ตุรกี
ตัง้ แต่พ.ศ. 2537
บั ง คลาเทศ เนปาล ปากี ส ถาน ฟิ ล ิ ป ปิ น ส์
แทนซาเนีย
ตัง้ แต่พ.ศ. 2539
อาร์เจนตินา โบลิเวีย ชิลี คอสตาริกา อียิปต์
เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา นิการากัว ปานามา
เปรู ศรีลงั กา เวเนซุเอลา
ตัง้ แต่พ.ศ. 2540
เบนิน กัมพูชา โดมินกิ นั เอกวาดอร์ ฮอนดูรสั
เซเนกัล แอฟริกาใต้
ตัง้ แต่พ.ศ. 2541
มาดากัสการ์ มาลี ยูกันดา ปารากวัย
ตัง้ แต่พ.ศ. 2542
แอลเบเนีย บูรก์ นิ าฟาโซ มองโกเลีย เฮติ
ตัง้ แต่พ.ศ. 2543
กานา จาเมกา จอร์แดน ลาว เลบานอน
โมร็อกโก ไนเจอร์ นิการากัว โรมาเนีย โตโก
เยเมน แซมเบีย
ตัง้ แต่พ.ศ. 2545
โคลัมเบีย ยูเครน
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ประเทศทีส่ นับสนุนงบประมาณ IPEC
ตัง้ แต่พ.ศ. 2534
เยอรมันนี
ตัง้ แต่พ.ศ. 2535
เบลเยียม
ตัง้ แต่พ.ศ. 2538
ออสเตรเลีย ฝรัง่ เศส นอร์เวย์ สเปน
สหรัฐอเมริกา
ตัง้ แต่พ.ศ. 2539
แคนาดา เดนมาร์ก อิตาลี ลักเซมเบิรก์
เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร
ตัง้ แต่พ.ศ. 2540
คณะกรรมาธิการยุโรป Italian Social Partners
Initiative สวิตเซอร์แลนด์
ตัง้ แต่พ.ศ. 2541
ออสเตรีย ฟินแลนด์ ญีป่ นุ่ สหพันธ์สหภาพแรง
งานแห่งญีป่ นุ่ (RENGO) โปแลนด์
ตัง้ แต่พ.ศ. 2542
สวีเดน Comunidad Autonóma de Madrid
ตัง้ แต่พ.ศ. 2543
ฮังการี Ayuntamiento de Alcala de Henares
ตัง้ แต่พ.ศ. 2544
นิวซีแลนด์
ตัง้ แต่พ.ศ. 2545
เกาหลีใต้ Cocoa Global Issues Group (CGIC),
Eliminating Child Labour in Tobacco
Foundation (ECLT) สหพันธ์ฟตุ บอลนานาชาติ
(FIFA)
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ประเทศทีม่ สี ว่ นร่วมในโครงการ IPEC
(ประเทศทีม่ สี ว่ นร่วมในโครงการ IPEC โดยร่วม
กิจกรรมต่างๆ ในระดับประเทศ ระดับภูมภิ าค
หรือระดับระหว่างภูมภิ าค)
แอฟริกา บุรนุ ดี แคเมอรูน คองโก เอธิโอเปีย
กาบอง โกตดิวัวร์ มาลาวี นามิเบีย รวันดา
ซิมบับเว
รัฐอาหรับ ซีเรีย เวสต์แบงก์และกาซา
เอเชีย จีน เวียดนาม
ยุโรป บัลแกเรีย เอสโตเนีย จอร์เจีย คาซัค
สถาน คีรก์ ซิ ถาน มอลโดวา สหพันธรัฐรัสเซีย
ละตินอเมริกาและประเทศในหมูเ่ กาะคาริ
เบียน บาฮามาส บาร์เบโดส เบลีซ โคลัมเบีย
กายอานา ซูรินาเม เม็กซิโก ตรินิแดด และ
โตเบโก อุรกุ วัย

สำหรับโครงการ IPEC นัน้ การนำเด็กๆ ออก
จากที่ทำงานเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ ILO และ
องค์การต่างๆ ทีร่ ว่ มงานกัน กำลังดำเนินงานเพือ่
ให้โอกาสทางการศึกษา การดูแลสุขภาพ และ
โภชนาการทีเ่ หมาะสมให้เด็กๆ ทีเ่ คยทำงาน นอก
จากนี้ IPEC ยังดำเนินงานเพือ่ ป้องกันเด็กทีอ่ ยูใ่ น
กลุม่ เสีย่ งไม่ให้ตกเป็นเหยือ่ ของ การใช้แรงงานเด็ก
และให้ครอบครัวของเด็ก มีทางเลือกในการหาราย
ได้และหางานทำ
IPEC ดำเนินการแก้ปญ
ั หาโดยยึดความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนในสังคม
เป็นสำคัญ ปัจจุบนั IPEC ร่วมงานกับหุน้ ส่วนต่างๆ
ทัว่ โลกอย่างแข็งขัน หุน้ ส่วนเหล่านีม้ ตี ง้ั แต่รฐั บาล
ไปจนถึงหน่วยงานต่างๆ ในระดับท้องถิน่ ตัง้ แต่
บริษทั ข้ามชาติและสมาคม นายจ้างไปจนถึงธุรกิจ
ขนาดเล็ก ตัง้ แต่สมาพันธุส์ หภาพแรงงานนานาชาติ
ไปจนถึงสหภาพแรงงานท้องถิน่ และตัง้ แต่องค์การ
ระหว่างประเทศอย่าง UNICEF และธนาคารโลกไป
จนถึงองค์กรการกุศลระดับท้องถิน่ หุน้ ส่วนทุกราย
มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
แนวโน้มที่น่าจะนำไปสู่ผลสำเร็จมากที่สุด
สำหรับช่วงทศวรรษต่อไปคือการที่ประเทศต่างๆ
จำนวนมากได้แสดง ความปรารถนาออกมาแล้วว่า
ต้องการยุตกิ ารใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย
ลงทัง้ หมดภายในกำหนดเวลาทีแ่ น่นอน สิง่ นีไ้ ด้ทำ
ให้ ILO คิด “แนวทางการแก้ปญ
ั หาภายใต้กรอบ
เวลาทีช่ ดั เจน” ขึน้ เพือ่ ยุตกิ ารใช้แรงงานเด็กในรูป
แบบที่เลวร้ายภายในสิบปีหรือเร็วกว่านั้น

นี่เป็นความพยายามแก้ปัญหาใหญ่ให้สำเร็จ
โดยอยู่บนพื้นฐานของความมุ่งมั่นทางการเมือง
อย่างแรงกล้าจากรัฐบาลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ความ
ริเริม่ นีม้ คี วามสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับการบรรเทา
ปัญหาความยากจนและการให้การศึกษาขั้นพื้น
ฐานในระดับสากล แผนการนีต้ อ้ งพึง่ พาการพัฒนา
ความร่วมมือแบบใหม่กับบรรดานายจ้าง ลูกจ้าง
และภาคประชาสังคม ต้องอาศัยมาตรการแก้ปญ
ั หา
อย่างเร่งด่วนเพือ่ ปกป้อง ช่วยเหลือ และฟืน้ ฟูเหยือ่
ของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายต่างๆ
และช่วยให้ครอบครัวของเด็กเหล่านัน้ มีทางเลือกที่
จะหารายได้อย่างยัง่ ยืน
แผนการพัฒนาเหล่านีท้ ำให้เกิดความหวัง แต่
การแก้ปัญหา การใช้แรงงานเด็กในวันนี้ยังเป็น
ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ และเด็กยังคงถูกทารุณ
อย่างสุดจะทนได้ ดังนัน้ โครงการเกีย่ วกับแรงงาน
เด็กของ ILO โครงการนี้จึงกำลังรณรงค์เพื่อให้
ทุกประเทศรับรองอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 182 และ 138
และให้ ป ระเทศที ่ ไ ด้ ร ั บ รองอนุ ส ั ญ ญานี ้ แ ล้ ว ใช้
หลั ก การของอนุ ส ั ญ ญาเหล่ า นี ้ อ อกกฎหมาย
นโยบาย และภารกิจสำคัญต่างๆ ในประเทศตน
อย่างจริงจัง
ขอข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรือ่ งแรงงานเด็กได้ท่ี
International Programme on Child Labour
(IPEC)
(โครงการระหว่างประเทศเพือ่ แก้ไขปัญหาแรง
งานเด็ก)
โทรศัพท์ +4122/799-8181
โทรสาร +4122/799-8771
อีเมล์ ipec@ilo.org
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การจ้างงานที่เหมาะสม
และโอกาสแห่งรายได้
จำนวนคนว่างงานและคนที่ทำงานซึ่งด้อยกว่าความสามารถของตนที่มีอยู่ทั่วโลกไม่เคยสูง
อย่างทีก่ ำลังเป็นอยูใ่ นปัจจุบนั จำนวนคนเหล่านีก้ ำลังเพิม่ ขึน้ ในขณะทีอ่ ตั ราการเจริญเติบโตในประเทศ
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจทุกประเทศในโลกกำลังช้าลงในสหัสวรรษใหม่น้ี และจำนวนคนว่างงานก็เป็น
ประเด็นที่ไม่อาจละเลยได้ ในปี 2545 คนงานประมาณหนึง่ พันล้านคน(เท่ากับหนึง่ ในสามของจำนวน
แรงงานในประเทศกลุม่ โลกทีส่ าม)ยังคงว่างงานหรือไม่กต็ อ้ งทำงานทีด่ อ้ ยกว่าความสามารถของตน ใน
จำนวนนีค้ นงานประมาณ 180 ล้านคนกำลังหางานหรือพร้อมทำงาน
ILO มีบทบาทพิเศษเพือ่ บรรเทาผลกระทบทางสังคมทีเ่ ป็นผลกระทบทางลบอันเกิดจากวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจของโลก การสร้างงานได้กลายเป็นภารกิจเร่งด่วนที่สุดของภาคการเมืองทั่วโลกแล้ว
ภารกิจนีจ้ ะต้องเป็นภารกิจเร่งด่วนอันดับแรกของภาคเศรษฐกิจด้วย ถ้าปราศจากการจ้างงานทีส่ ามารถ
สร้างผลผลิตแล้วเป้าหมายแห่งมาตรฐานความเป็นอยูท่ เ่ี หมาะสม การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ
และความสำเร็จของบุคคลก็ไม่อาจบรรลุได้

นอกเหนือไปจากการทำกิจกรรมและการดำเนินงาน
ต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบโดยตรงขององค์การ
แล้ว ILO ในฐานะ ที่เป็นหน่วยงานหลักเกี่ยวกับการ
จ้างงานยังมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมหลากหลาย
ประเภทร่วมกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศและ
หน่วยงานอื่นๆ ขององค์การสหประชาชาติด้วย
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3.1
กลยุทธ์เกี่ยวกับการจ้างงาน
การส่งเสริมการจ้างงานคือภารกิจสำคัญของ
ILO องค์การฯ ได้ทำการวิจยั และสนับสนุนการ
เจรจาระดับโลกเกี่ยวกับกลยุทธ์การจ้างงานที่มี
ประสิทธิผล ในขณะเดียวกันบริการให้คำแนะนำ
และกิจกรรมเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ
ของ ILO คือวิธกี ารสำคัญทีจ่ ะสนับสนุนการสร้าง
งานอย่างมีคุณภาพในระดับประเทศ
ที ่ ป ระชุ ม การจ้ า งงานระดั บ โลก (Global
Employment Forum) ซึง่ จัดขึน้ ที่ ILO เมือ่ เดือน
พฤศจิกายนพ.ศ. 2544 ได้เรียกร้องให้มกี ารแก้
ปัญหาวิกฤตการณ์เกีย่ วกับงาน ซึง่ กำลังลุกลาม
ขึน้ ทัว่ โลกอย่างเร่งด่วนและได้วางแผนสิบข้อ เพือ่
แก้ปญ
ั หาการว่างงานและความยากจนทีเ่ พิม่ ขึน้
เนื่องด้วยสาเหตุสองประการคือ เศรษฐกิจที่
ตกต่ำทัว่ โลก และการก่อการร้ายในเหตุการณ์ 11
กั น ยายน วาระการจ้ า งงานทั ่ ว โลก (Global
Agenda for Employment) ซึง่ ได้รบั การรับรอง
โดยผูน้ ำทางการเมืองและเศรษฐกิจประมาณ 700
รายที่เข้าประชุมในครั้งนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
บรรเทา วิกฤตการณ์แห่งเศรษฐกิจโลกทีไ่ ม่มใี คร
คาดคิด และอาจทำให้ประชาชนประมาณ 24 ล้าน
คนตกงานและอี ก หลายล้ า นคนกลายเป็ น คน
ยาก จน
วาระการจ้างงานทัว่ โลกซึง่ ต้องการสร้างงาน
และบรรเทาความยากจนนัน้ มีจดุ มุง่ หมายให้การ
จ้างงานเป็นหัวใจของนโยบายทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยส่งเสริมปัจจัยสำคัญทีจ่ ะทำให้เกิดความ
เจริญอย่างยัง่ ยืน เช่น การค้า เทคโนโลยี และการ
สร้างธุรกิจ และบริหารปัจจัยต่างๆ เหล่านีอ้ ย่างถูก
ต้องด้วยเศรษฐศาสตร์มหัพภาค และนโยบาย
ด้านตลาดแรงงาน วาระนีจ้ ะทำให้ ILO มีกรอบการ
ดำเนิ น งานเพื ่ อ พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ในระบบ
พหุภาคีนแ้ี ละดำเนินงานระดับภูมภิ าค และระดับ
ประเทศร่วมกับรัฐบาลและหุ้นส่วนทางสังคมทั้ง
หลายเพือ่ ส่งเสริมการจ้างงานทีท่ ำให้เกิดผลสำเร็จ

รายงานการจ้ า งงานทั ่ ว โลก (World
Employment Report – WER) เป็นเอกสารที่
สำคัญทีส่ ดุ ของ ILO ในด้านการจ้างงาน รายงาน
WER ปี 2544 ระบุว่า แม้จะเกิดการปฏิวัติทาง
การสื่อสารขึ้นทั่วโลกแต่ผู้ทำงานที่ไม่อาจหางาน
ทำได้กลับมีจำนวนเพิม่ ขึน้ ประชาชนจำนวนมาก
มีอุปสรรคในการหาทรัพยากรทางเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้เพือ่ คงความสามารถในการทำงานใน
ระบบเศรษฐกิจโลกที่พึ่งพากระบวนการปฏิบัติ
งานแบบดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ รายงานฉบับนี้ยัง
ระบุด้วยว่าการปฏิวัติเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
และสารสนเทศทำให้ “ความเหลื ่ อ มล้ ำ ทาง
เทคโนโลยี” ขยายวงกว้างขึน้ เพราะการเผยแพร่
เทคโนโลยีนั้นกินเวลาแตกต่างกันในประเทศที่
ร่ำรวยและยากจน รายงานกล่าวว่าถ้าสภาพนีไ้ ม่
ได้รบั การแก้ไขอย่างรวดเร็วความต้องการจ้างงาน
และความสามารถ ในการทำงานของผู้ทำงาน
หลายล้านคนในประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมาก
จะไม่อาจเกิดขึน้ ได้
ดรรชนี ส ำคั ญ ของตลาดแรงงาน (Key
Indicators of the Labour Market – KILM) ซึง่
เป็นสิง่ บ่งชีท้ ค่ี รอบคลุมประเด็นต่างๆ อย่างกว้าง
ขวางอีกอย่างหนึง่ สามารถใช้อธิบายและวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตลาดแรงงานทั้งหลายใน
โลกได้ KILM ซึ่งใช้ข้อมูลจำนวนมากจากแหล่ง
ข้อมูลนานาชาติและสถิติต่างๆ ในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศนั้นคือดรรชนีสำคัญของตลาด
แรงงาน 18 อย่างซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถ
เปรียบเทียบความเหมือน และความต่างทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างประเทศและในภูมภิ าคทัง้ หลาย ได้ตลอด
เวลา
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
Employment Strategy Department
(แผนกกลยุทธ์การจ้างงาน)
โทรศัพท์ +4122/799-6434
โทรสาร +4122/799-7678
อีเมล์ empstrat@ilo.org

กลยุทธ์เกีย่ วกับความยากจนและการลงทุน
ศักยภาพของการสร้างงานในภาคการก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐานนัน้ มีมากแต่ไม่คอ่ ยเป็นจริง วิธกี อ่
สร้างแบบต้องอาศัยเครือ่ งมือก่อสร้างเป็นหลักทีผ่ รู้ บั
เหมา จากต่างประเทศมักใช้นั้นอาจจำเป็นสำหรับ
การก่อสร้างสนามบิน ทางด่วน หรือสะพานขนาด
ใหญ่ แต่การพัฒนาโครงสร้าง พืน้ ฐานสำหรับท้องถิน่
นัน้ ก็มวี ธิ กี อ่ สร้างทีเ่ น้นการใช้แรงงาน ให้เลือกใช้และ
เป็นวิธกี อ่ สร้างทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีขอ้ ดีทส่ี ำคัญ
หลายประการ
โครงการลงทุนเพือ่ เน้นการจ้างงาน (Employment
Intensive Investment Programme – EIIP) ได้ชว่ ย
ประเทศสมาชิกของ ILO กว่า 40 ประเทศสร้าง
งานอย่างยั่งยืนด้วยการดำเนินโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ
กลยุทธ์ระดับปฏิบตั กิ ารนีม้ งุ่ เปิดโอกาสให้ผรู้ บั เหมา
ก่อสร้าง ทีใ่ ช้แรงงานคนเป็นหลักได้เข้าร่วมประมูล
โครงการของรัฐ นอกจากสร้างงานแล้วกลยุทธ์นย้ี งั
ส่งเสริมสภาพการทำงาน ที่เหมาะสมด้วย
EIIP ใช้เทคโนโลยีทเ่ี น้นการใช้แรงงานคนมาก
ทีส่ ดุ ในขณะทีร่ บั รองความคุม้ ค่าของเงินลงทุนและ
มาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยระบบการวางแผนและ
การหาผู้รับเหมาก่อสร้างภายในท้องถิ่นและเปิด
โอกาสให้การมีสว่ นร่วม โครงการนีท้ ำให้ประชาชน
มีงานทำและมีสทิ ธิมเี สียง นอกจากนีย้ งั จะแก้ปญ
ั หา
ความยากจนในระยะยาว ด้วยการลงทุนทีส่ ร้างงาน
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 ในการทีจ่ ะได้งานทำ
การให้การศึกษาและการฝึกอบรมคือปัจจัย
สำคัญทีจ่ ะก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยัง่ ยืน การลงทุนเพือ่ พัฒนา ให้ผทู้ ำ
งานมีทกั ษะ และความสามารถทีจ่ ะได้งานทำจะ
ช่วยปรับปรุงความสามารถในการผลิตและแข่งขัน
และช่วยให้เกิดความเสมอภาคและเปิดโอกาสใน
การมีสว่ นร่วมซึง่ เป็นเป้าหมายของสังคม
โครงการเกี่ยวกับทักษะ ความรู้ และความ
สามารถทีจ่ ะได้งานทำ (InFocus Programme on
Skills, Knowledge and Employability – IFP/
SKILLS) ของ ILO พยายามส่งเสริมให้เพิม่ การ
ลงทุนเพือ่ พัฒนาทักษะ และจัดการฝึกอบรมเพือ่
ทีห่ ญิงและชาย จะมีโอกาสมากขึน้ และเท่าเทียม
กันในการได้ทำงานทีม่ ผี ลสำเร็จและมีคณ
ุ ค่า
โครงการซึง่ ให้คำแนะนำ พัฒนาความรู้ และ
ให้บริการต่างๆ แก่สมาชิกของ ILO นีส้ ง่ เสริมให้
มีการปรับปรุงนโยบาย และโครงการที่เกี่ยวกับ
การฝึกอบรมทั่วโลกให้ดีขึ้น โดยเน้นกลยุทธ์
การฝึกอบรมซึ่งจะส่งเสริมให้กลุ่มคนที่อาจเป็น
ผูเ้ สียเปรียบในตลาดแรงงานได้รวมพลังกัน
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งานหลักของ IFP/SKILLS
• หาวิธกี ารใหม่ๆ เพือ่ ฝึกและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ร่างแก้ไขข้อแนะเรื่องการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 150))
• ส่งเสริมการจ้างงานเยาวชนและนโยบายการ
ฝึกอบรม (สนับสนุนเครือข่ายการจ้างงาน
เยาวชนขององค์การสหประชาชาติ องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศและธนาคารโลก)
• ส่งเสริมการขยายขอบเขตของนโยบายและ
โครงการฝึกอบรมต่างๆ สำหรับภาคเศรษฐกิจ
นอกระบบ (การเตรี ย มการสำหรั บ การ
อภิปรายทัว่ ไปในการประชุมใหญ่องค์การแรง
งานระหว่างประเทศครัง้ ที่ 90 ว่าด้วยเรือ่ งการ
จ้างงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ)
• พัฒนากลยุทธ์เพื่อให้ประชาชนที่ไร้ความ
สามารถในตลาดแรงงาน ได้ ร วมกลุ ่ ม กั น
(การพัฒนาหลักปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการไร้
ความสามารถในทีท่ ำงาน)
• ให้ ค ำแนะนำทางวิ ช าการเพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง
นโยบายและโครงการ ฝึกอบรมต่างๆ
• พัฒนาบทบาทของผูใ้ ห้บริการจัดหางานของ
ภาครัฐและ เอกชนใน การให้คำปรึกษาเรือ่ ง
งานและจัดหางาน
• ปรับปรุงนโยบายเพื่อการพัฒนาทักษะของ
คนงานที่มีอายุมาก (สนับสนุนสมัชชาแห่ง
โลกว่าด้วยความชราครั้งที่สองซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
เดือนเมษายนพ.ศ. 2545 ทีม่ าดริด)

โครงการเกีย่ วกับทักษะ ความรู้ และความ
สามารถ ทีจ่ ะทำงานได้
ในประเทศส่วนใหญ่ทง้ั ภาครัฐและเอกชนยังมี
การลงทุน เพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอ้ ยเกิน
ไป โครงการเพือ่ การลงทุนสร้างความรู้ ทักษะ
และความสามารถที่จะได้งานทำหาทางเพิ่ม
การลงทุนเพือ่ พัฒนาทรัพยากร มนุษย์เพือ่ ช่วย
เพิม่ การจ้างงาน โครงการนีใ้ ห้ความสนใจ เป็น
พิเศษกับความต้องการการฝึกอบรมของกลุ่ม
ผูท้ ำงานทีอ่ ยูใ่ นสภาพอ่อนแอซึง่ รวม ถึงผูท้ อ่ี ยู่
ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบด้วย
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
InFocus Programme on Skills, Knowledge
and Employability (IFP/SKILLS)
(โครงการเกีย่ วกับทักษะ ความรู้ และความ
สามารถทีจ่ ะได้งานทำ)
โทรศัพท์ +4122/799-7512
โทรสาร +4122/799-6310
อีเมล์ ifpskills@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/employment/skills

3.3
การสร้างงานและการพัฒนากิจการ
กิจการที่เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนคือปัจจัย
สำคัญของการสร้างงาน ILO ดำเนินการเพือ่ สนับ
สนุนการสร้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า และยัง่ ยืนในกิจการ
ทุกประเภทโดยให้ความสำคัญกับกิจการขนาด
เล็กและกิจการทีม่ ลี กั ษณะเป็นกลุม่ เป็นพิเศษ และ
สนับสนุนการยกระดับกิจการขนาดเล็กมากใน
ภาคเศรษฐกิจนอกระบบซึ่งเป็นภาคที่สร้างงาน
ใหม่มากทีส่ ดุ ทัว่ โลก
การจัดการและคุณธรรมของบริษทั
ILO ช่วยสร้างระบบสนับสนุนดังกล่าวและ
สร้างความสามารถในด้านการจัดการ ซึ่งทำให้
กิจการต่างๆ สามารถเพิ่มความสามารถในการ
ผลิตและแข่งขันและมีคุณธรรมในการดำเนิน
กิจการ ส่วนหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อวัตถุ
ประสงค์นี้คือการช่วยให้หุ้นส่วนทางสังคมและ
กิจการต่างๆ เดินไปบน “เส้นทางหลัก” ทีจ่ ะนำไป
สูค่ วามสามารถในการผลิตและแข่งขัน เป็นการ
ดำเนินงานแบบไตรภาคีโดยร่วมมือกับหลายภาค
ส่วนและกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้มีการปรับโครงสร้างกิจการที่ส่งผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อมด้วย
เนือ่ งจากประเทศต่างๆ มีความคาดหวังจาก
ภาคธุรกิจมากขึน้ เรือ่ ยๆ กิจกรรมต่างๆ จึงเกิดขึน้
เพื่อช่วยให้กิจการทั้งหลายรู้จัก “การจัดการที่
รั บ ผิ ด ชอบทุ ก สิ ่ ง ” (Total Responsibility
Management – TRM) ซึง่ เป็นลักษณะการบริหาร
จัดการแบบองค์รวมเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมหลาย
ประการ
มี ก ารรณรงค์ ใ ห้ ก ิ จ การต่ า งๆ เข้ า ใจว่ า
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศเป็นวิธีการ
บริหารจัดการทีด่ ี ILO จัดอบรมการบริหารจัดการ
และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อเพิ่มทุน
มนุษย์และทุนทางสังคมให้แก่กจิ การ

ILO เป็นหน่วยงานหลักแห่งหนึ่งที่สนับสนุน
สัญญาระดับโลก (Global Compact) สัญญานีเ้ ป็น
หลักพืน้ ฐานของการให้คำแนะนำและการเรียนรู้
โดยส่งเสริมให้กิจการต่างๆ ที่เข้าร่วมได้รับรอง
และใช้ “หลักสากล” หลายประการในการวาง
กลยุทธ์และการปฏิบตั งิ านประจำวันของตนและ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน หลักสากล
ของสัญญาระดับโลกสี่ในเก้าประการเกิดจาก
ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วย
หลักการและสิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการทำงาน
สหกรณ์
ในระบบขององค์การสหประชาชาติ ILO รับ
ผิดชอบโครงการขนาดใหญ่ที่สุดและหลากหลาย
ที่สุดเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ที่ก้าวหน้าอยู่
ได้ด้วยตัวเอง และก่อตั้งขึ้นทั่วโลกโดยผู้ผลิต
ผูบ้ ริโภค ผูท้ ำงาน และนักธุรกิจได้พสิ จู น์แล้วว่า
มีศักยภาพมหาศาลในการสร้างและรวบรวม
โอกาสแห่งการจ้างงาน การพัฒนาคนให้มีความ
สามารถมากขึ้น การให้ความคุ้มครอง และการ
บรรเทาความยากจน
โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพือ่
พัฒนาสหกรณ์ของ ILO เน้นเรือ่ งนโยบาย การให้
คำปรึกษาทางกฎหมาย การสร้างความสามารถ
ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบรรเทาความ
ยากจนด้วยกลไกการให้บริการสังคมแบบใหม่
และพึ่งตนเองได้ และกิจกรรมพิเศษในระดับ
ภูมภิ าคเพือ่ ช่วยเหลือคนพืน้ เมืองและชนเผ่าต่างๆ
ข้อแนะใหม่ว่าด้วยการส่งเสริมสหกรณ์ (ซึ่ง
เป็นประเด็นอภิปรายในการประชุมใหญ่องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศเมือ่ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.
2545) เกิดขึน้ เพือ่ เป็นหลักการขัน้ พืน้ ฐานให้กบั
กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการทัง้ หลายที่ ILO
ปฏิบตั ใิ นสายงานนี้

โครงการเพื่อเพิ่มการจ้างงานและพัฒนากิจ
การขนาดเล็ก
กิจกรรมต่างๆ ของ ILO ที่มุ่งสนับสนุน
กิจการขนาดเล็กนัน้ ทำผ่านโครงการเพือ่ เพิม่ การ
จ้างงานด้วยการพัฒนากิจการขนาดเล็ก (InFocus
Programme on Boosting Employment through
Small Enterprise Development) โครงการนี้มุ่ง
เพิ่มโอกาสแห่งงานในกิจการขนาดเล็กและเล็ก
มากโดยสนับสนุนโครงการต่างๆ เพือ่ เปิดโอกาส
ให้กจิ การเหล่านีไ้ ด้รบั ความช่วยเหลือทีค่ มุ้ ค่ามาก
ขึน้ และสร้างกฎระเบียบต่างๆ ทีอ่ ำนวยประโยชน์
แก่กจิ การเหล่านี้ โครงการนีย้ งั สนใจการปรับปรุง
คุณภาพของงานในกิจการขนาดเล็กและคำนึงถึง
ประเด็นทางเพศในการพัฒนากิจการขนาดเล็ก
เป็นพิเศษอีกด้วย นอกจากนีโ้ ครงการยังสนับสนุน
ให้มกี ารสร้างเครือข่ายและผูแ้ ทนของกิจการขนาด
เล็กเพือ่ ให้กจิ การเหล่านีม้ อี ำนาจโน้มน้าวกระบวน
การตัดสินใจทางการเมืองและเศรษฐกิจซึง่ จะส่งผล
กระทบกับตน
โครงการสำคั ญ นี ้ ช ่ ว ยให้ ป ระเทศสมาชิ ก
สามารถปฏิบตั ติ ามข้อแนะ เกีย่ วกับการสร้างงาน
ในกิจการขนาดกลางและเล็กซึ่งที่ประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้อนุมตั เิ มือ่ พ.ศ.
2541 ข้อแนะนีเ้ ผยแพร่ประสบการณ์ท่ี ILO ได้จาก
การคิดและทำโครงการพัฒนากิจการขนาดเล็ก
หลายโครงการ เช่น การอบรมการเป็นผูป้ ระกอบ
การด้วยหลักการ “เริม่ และปรับปรุงธุรกิจของคุณ”
(Start and Improve Your Business)
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
InFocus Programme on Boosting
Employment through Small Enterprise
Development
(โครงการเพือ่ เพิม่ การจ้างงานด้วยการพัฒนา
กิจการขนาดเล็ก)
โทรศัพท์ +4122/799-6862
โทรสาร +4122/799-7978
อีเมล์ ifp-seed@ilo.org
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เงินทุนเพื่อสังคมเพื่อการสร้างงานที่มีคุณค่า
การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิน่
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในท้ อ งถิ ่ น (Local
Economic Development – LED) เป็นกระบวน
การแห่งการมีส่วนร่วมซึ่งส่งเสริมการเจรจาทาง
สังคมและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาค
เอกชนในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ LED ทำให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียใน
ท้องถิน่ สามารถร่วมกันคิดและปฏิบตั กิ ลยุทธ์เพือ่
การพัฒนาซึ่งจะใช้ทรัพยากรและความสามารถ
ของท้องถิ่นอย่างเต็มที่และได้ประโยชน์ สูงสุด
จากจุดเด่นของพืน้ ทีน่ น้ั
โครงการ LED ในสายงานทีเ่ กีย่ วกับสหกรณ์
ทำให้เกิดโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
ต่างๆ ในหลายภูมภิ าคของโลก โครงการส่วนหนึง่
ได้กอ่ ตัง้ หน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิน่
หลายหน่ ว ยงานซึ ่ ง ให้ ค วามสนั บ สนุ น หลาย
อย่ า งแก่ ช ุ ม ชนท้ อ งถิ ่ น ซึ ่ ง รวมถึ ง เงิ น ทุ น ด้ ว ย
การดำเนินงานโครงการแบบ LED นั้นประสบ
ความสำเร็จอย่างดีในการให้ความช่วยเหลือหลัง
เกิดวิกฤตการณ์ตา่ งๆ
วิธกี ารทางการเงินและสถาบันทางการเงินทัง้
หลายช่วยสร้างงานและลดสภาพความอ่อนแอ
ของผู ้ ท ำงานซึ ่ ง เป็ น คนจนและช่ ว ยส่ ง เสริ ม
นโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับตลาดแรงงาน งานทีม่ ี
คุณค่าเกิดจากภาคการเงินทีท่ ำหน้าทีเ่ พือ่ ความ
ยุติธรรมในสังคม งานที่มีคุณค่าสนับสนุนความ
ร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ โดยเฉพาะ
สถาบันการเงินที่ประสานเป้าหมายทางการเงิน
และสังคมเข้าด้วยกัน
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ตัวอย่างทีด่ ขี องการสนับสนุนดังกล่าวคือการ
เงินระดับฐานรากซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เกิดการ
ออม การประกัน และเงินกูเ้ พือ่ ช่วยให้ผทู้ ำงานที่
เป็นคนจนและครอบครัวของพวกเขามีความมัน่
คงทางการเงินและรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ได้
โครงการเงินทุนเพือ่ สังคม (Social Finance
Programme) ให้บริการต่างๆ แก่สมาชิกของ ILO
ในสีล่ กั ษณะดังนี้
1. ประสานนโยบายด้านการเงินและสังคมเข้า
ด้วยกันโดย
• สร้างความร่วมมือกับธนาคารชาติในประเทศ
ต่างๆ
• แลกหนีก้ บั การเงินระดับฐานราก
• วิเคราะห์ทนุ ทางสังคมและผลดีของนโยบาย
จากภาคการเงิน
2. สร้างสภาพที่เอื้อการลงทุนและการจ้างงาน
โดย
• ปรั บ ปรุ ง การดำเนิ น งานของเงิ น ทุ น ค้ ำ
ประกันและ กระบวนการกระจายความเสีย่ ง
อืน่ ๆ ในหมูก่ จิ การขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ธนาคารทัง้ หลาย
• ปรับปรุงการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิแห่ง
ทรัพย์สนิ ต่างๆ การลงทะเบียน และกระบวน
การยุติธรรมที่เกี่ยวกับความล้มละลายของ
บริษทั
• เพิ่มความสามารถของสมาคมค้ำประกันร่วม
(mutual guarantee associations – MGAs)
เพือ่ ช่วยเหลือผูท้ ำงานทีม่ ที กั ษะให้ได้มากขึน้

3. แก้ปัญหาความอ่อนแอของคนยากจนโดย
• เชื่อมโยงการส่งเงินของผู้ทำงานซึ่งเป็นแรง
งานข้ามชาติเข้ากับ การเงินระดับฐานราก
และการลงทุนต่างๆ ที่ให้ผลสำเร็จ
• แก้ไขปัญหาแรงงานขัดหนี้ด้วยแหล่งเงินกู้
ฉุกเฉินอืน่ ๆ
• โอนเงินทีส่ ง่ ให้ลกู หรือเงินโอนอืน่ ๆ เข้าบัญชี
ออมทรั พ ย์ ท ี ่ อ ยู ่ ใ นเครื อ ข่ า ยของธนาคาร
ท้องถิน่ ต่างๆ ทัว่ ประเทศ
4. พัฒนาศักยภาพของหุ้นส่วนทางสังคมให้
สามารถจ้าง แนะนำ และช่วยผูท้ อ่ี ยูใ่ นพืน้ ทีข่ อง
ตนได้โดย
• ทำโครงการเงินกู้สำหรับการบริโภคอุปโภค
และการสร้างบ้านแบบผ่อนชำระด้วยการหัก
เงินเดือน
• ป้องกันไม่ให้ผทู้ ำงานมีหนีส้ นิ เกินตัว
• พัฒนาธนาคารของผูท้ ำงาน
• ส่งเสริมการถือหุน้
• ตัง้ กองทุนคุม้ ครองค่าแรง
• ตัง้ กองทุนเงินบำนาญและลงทุนเพือ่ สังคม
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Social Finance Programme
(โครงการเงินทุนเพือ่ สังคม)
โทรศัพท์ +4122/799-6070
โทรสาร +4122/799-6896
อีเมล์ SFP@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/socialfinance

3.4
การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่
วิกฤตการณ์ต่างๆ ทำลายสังคมอย่างใหญ่
หลวงโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศทีย่ ากจนและ
อ่อนแอ ความขัดแย้งทีม่ กี ารใช้อาวุธ ภัยธรรมชาติ
วิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมที่มีปัญหา
กำลังทำลายโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมซึง่
เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ของการผลิ ต และทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์และงาน
จำนวนมาก โศกนาฏกรรมทีเ่ กิดกับมนุษย์อย่างรุน
แรง แพร่หลายและใหญ่หลวงทำให้ ILO ต้องหัน
มาสนใจเป็นพิเศษ
โครงการเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์และการสร้างใหม่
(InFocus Programme on Crisis Response and
Reconstruction – IFP/Crisis) เป็นความพยายาม
ของ ILO ทีจ่ ะรับมือกับภัยซึง่ กำลังทวีความรุนแรง
ขึน้ ดังกล่าว โครงการนีม้ งุ่ แก้ไขอุปสรรคของงาน
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าอันเกิดจากวิกฤตการณ์ตา่ งๆ ด้วยการ
พัฒนาความรู้ ให้คำแนะนำทางวิชาการและ
นโยบาย ให้การสนับสนุน สร้างความสามารถ
และแทรกแซงอย่างทันท่วงทีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ไปพร้อมๆ กัน โครงการนีม้ งุ่ เอือ้ การฟืน้ ฟูวถิ กี าร
ดำเนินชีวิตและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
สังคมในหมูป่ ระชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากวิกฤต
การณ์ทั้งหลาย ส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
ประเทศขึ ้ น ใหม่ และลดวิ ก ฤตการณ์ แ ละผล
กระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
วิธกี ารดำเนินงานทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะชอง IFP/
Crisis คือความรวดเร็ว ความยืดหยุน่ ในการดำเนิน
งาน และการทำงานแบบบูรณาการหรือการทำ

งานทีเ่ กีย่ วข้องกับหลายสาขาวิชาซึง่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์พเิ ศษของเหตุฉกุ เฉินต่างๆ
โครงการนีด้ ำเนินงานโดยได้รบั ความร่วมมือ
ทางกลยุทธ์อย่างใกล้ชดิ จากหน่วยงานระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับสากลที่เกี่ยวข้องและ
สถาบันต่างๆ ทั้งที่อยู่ในและนอกระบบของ
องค์ ก ารสหประชาชาติ ต ลอดจนสื ่ อ มวลชน
โครงการนีย้ งั อาศัยเครือข่ายของผูเ้ กีย่ วข้องโดย
ตรงในแผนกเฉพาะต่างๆ ของ ILO และผูเ้ ชีย่ ว
ชาญจากภายนอก ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไข
และปรับปรุงวิธีการแก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้
อย่างทันท่วงทีและรอบคอบ
โครงการเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์และการ
สร้างใหม่
โครงการนีเ้ น้นแก้ปญ
ั หาต่างๆ ทีเ่ กิดจาก
วิกฤตการณ์อันเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์
เช่น สงคราม การเกษตรที่ล้มเหลว ความ
ผันผวนของเศรษฐกิจมหัพภาคหรือภัยพิบตั อิ นั
เกิดจากสภาพภูมอิ ากาศ โดยปกติการรักษา
ระดับรายได้ภายใต้สถานการณ์เหล่านีต้ อ้ งการ
โครงการต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การประยุกต์ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชากรเป้า
หมายกลุม่ ต่างๆ ได้ ในการฟืน้ ฟูและสร้างราย
ได้ทม่ี น่ั คงนัน้ การแทรกแซงแบบนีซ้ ง่ึ มักเป็น
การแทรกแซงระยะสัน้ จำเป็นต้องเชือ่ มโยงกับ
การลงทุนระยะยาวเพือ่ สร้างความสามารถใน
การผลิตซึง่ เป็นสายงานที่ ILO มีความชำนาญ
อย่างยิง่

ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
Recovery and Reconstruction Department
(แผนกฟืน้ ฟูและสร้างใหม่)
โทรศัพท์ +4122/799-6892
โทรสาร +4122/799-6489
อีเมล์ emprecon@ilo.org
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3.5
การส่งเสริมทางเพศ
และความเสมอภาค ทางเพศ
ความเสมอภาคทางเพศ
ความเสมอภาคทางเพศเป็นองค์ประกอบ
สำคัญอย่างหนึง่ ของวาระของ ILO ทีว่ า่ ด้วยงาน
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าสำหรับหญิงและชายทุกคน และเมือ่ เกิด
ร่วมกับการพัฒนาแล้วจะเป็นทางลัดหนึ่งในสอง
ทางทีจ่ ะนำไปสูค่ วามสำเร็จทางกลยุทธ์สป่ี ระการ
ของงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า ความเสมอภาคทางเพศยังเป็น
เป้าหมายร่วมประการหนึ่งของแผนงบประมาณ
และโครงการในปี 2547-48 ของ ILO เพือ่ ให้เกิด
ความเสมอภาคทางเพศนัน้ ILO จะรวมเรือ่ งเกีย่ ว
กั บ เพศเข้ า ไว้ ใ นนโยบายและโครงการต่ า งๆ
ทั้งหมดขององค์การฯ ซึ่งรวมถึงการแทรกแซง
ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศโดยอยู่บนพื้นฐานของการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งอาจสนใจ
เฉพาะหญิงหรือชายหรือสนใจทัง้ หญิงและชาย
สำนั ก งานเพื ่ อ ความเสมอภาคทางเพศ
(Bureau for Gender Equality) ซึง่ ขึน้ ตรงกับผู้
อำนวยการใหญ่ของ ILO มีอำนาจส่งเสริมความ
เสมอภาคให้หญิงและชายทุกคนทีอ่ ยูใ่ นโลกของ
การทำงาน สำนักงานนี้ปฏิบัติหน้าที่เหมือนเป็น
ผูใ้ ห้คำปรึกษา ผูก้ ระตุน้ ผูใ้ ห้การสนับสนุน และผู้
สื ่ อ สารเพื ่ อ รวมเรื ่ อ งเพศเข้ า ไว้ ใ นนโยบาย
โครงการและกิจกรรมทัง้ หมดของ ILO หน้าทีน่ ้ี
รวมถึงการประสานงานเพือ่ ใช้แผนปฏิบตั กิ ารของ
ILO อันว่าด้วยเรือ่ งความเสมอภาคทางเพศและ
การรวมเรือ่ งเพศไว้ในงานต่างๆ ด้วย
ในปั จ จุ บ ั น สำนั ก งานนี ้ ม ี ก ิ จ กรรมต่ า งๆ
หลายอย่าง เช่น ติดตามและรายงานการปฏิบตั ิ
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายเพือ่ ความเสมอภาค
ทางเพศซึง่ เป็นเป้าหมายร่วมดังกล่าว กำกับการ
ตรวจสอบเรื่องเพศในสำนักงาน สนับสนุนเครือ
ข่ายที่เกี่ยวกับเรื่องเพศของ ILO และบริหาร
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เว็บไซต์ Gender Equality Tool (วิธกี ารเพือ่ ความ
เสมอภาคทางเพศ) ของ ILO เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล
และเพิม่ พูนความรู้
สำนักงานนี้มีบทบาทและความรับผิดชอบ
หลายประการ เช่น อำนวยความสะดวกในการ
วางกระบวนการเพื่อรวมเรื่องเพศไว้ในทุกส่วน
แผนก โครงการ และสำนักงานสาขาของ ILO เพือ่
ให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทุกส่วนเหล่านี้ใช้ในการวาง
แผน ปฏิบัติแผน ติดตามและประเมินผลงาน
ของตน สำนักงานนี้ให้คำแนะนำแก่โครงการ
อบรมและพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ ILO
ส่งเสริมความพยายามเพือ่ พัฒนาแนวทางปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับเรือ่ งเพศ ตลอดจนพัฒนาดรรชนีและวิธี
วิเคราะห์และวิธวี างแผนเรือ่ งเพศ และให้คำแนะ
นำสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องความเสมอภาคทางเพศ
และการรวมเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับเพศไว้ในงานต่างๆ
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
Bureau for Gender Equality
(สำนักงานเพือ่ ความเสมอภาคทางเพศ)
โทรศัพท์ +4122/799-6730
โทรสาร +4122/799-6388
อีเมล์ gender@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/gender

งานทีม่ ากขึน้ และดีขน้ึ สำหรับผูห้ ญิง
โครงการนานาชาติเพือ่ งานทีม่ ากขึน้ และดี
ขึน้ สำหรับผูห้ ญิง เป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ของ
ILO เพือ่ บรรลุความเสมอภาคทางเพศ การยุติ
ความยากจน และการพั ฒ นาอย่ า งยั ่ ง ยื น
โครงการนีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ขยายโอกาสการจ้าง
งานให้ผหู้ ญิงทัง้ หลาย ปรับปรุงสภาพการจ้าง
งานของผูห้ ญิงและ ยุตกิ ารเลือกปฏิบตั ทิ างเพศ
ในการทำงาน โครงการนีใ้ ห้ความสำคัญกับความ
ต้องการของผู้หญิงที่ ยากจนและอ่อนแอเป็น
พิเศษ และต้องการแสดงให้เห็นว่าความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ ของผู้หญิงนั้นก่อประโยชน์ให้
ครอบครัว ชุมชน และสังคมของพวกเธอเช่นกัน
โครงการซึง่ ดำเนินงานทัง้ ในระดับชาติและ
ระดับสากลนีส้ ง่ เสริม การทำงานแบบบูรณาการ
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสามารถ
การวิเคราะห์นโยบาย การสร้างจิตสำนึก และการ
แทรกแซงทีเ่ ป็นประโยชน์และมีเป้าหมาย เป็น
การทำงานทีแ่ ก้ปญ
ั หาหลายอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกัน
และ เป็นปัญหาทีผ่ หู้ ญิงประสบทัง้ ในและนอกที่
ทำงาน โครงการนีย้ งั มุง่ สร้างความสำนึกในเรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วกับ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความ
คุม้ ครอง กรณีคลอดบุตร และการคุกคามทาง
เพศ ประเด็นสำคัญที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งอีก
ประเด็นหนึง่ คือการมีสว่ นร่วม ของผูห้ ญิงในการ
ตัดสินใจและการบริหารตลอดจนการส่งเสริมให้
ผูห้ ญิงเป็นผูป้ ระกอบการซึง่ ดูเหมือนจะยังคงเห็น
ความอยุติธรรมที่แก้ไขได้ยากที่สุดอยู่ ผู้หญิง
ส่วนใหญ่ยงั ถูกกีดกันทางอาชีพและมีนอ้ ยรายนัก
ทีส่ ามารถฝ่า “เพดานแก้ว” ทีก่ น้ั ไม่ให้พวกตนขึน้
ไปถึงระดับผู้บริหาร และตำแหน่งสูงสุดทาง
วิชาชีพได้
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
Gender Promotion Department
(แผนกการส่งเสริมทางเพศ)
โทรศัพท์ +4122/799-6090
โทรสาร +4122/799-7657
อีเมล์ genprom@ilo.org

3.6
บริษัทข้ามชาติ
เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นว่าการลงทุนโดย
ตรงจากต่างประเทศโดยบริษัทข้ามชาติต่างๆ
สามารถส่งเสริมการพัฒนาอย่างได้ผลเนื่องจาก
การถ่ายทอดทางเทคโนโลยีและวิธีการบริหาร
สมัยใหม่ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศ
ทีก่ ำลังเกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ หลายสามารถผลิต
สินค้าและให้บริการต่างๆ ทีไ่ ด้มาตรฐานโลก ใน
ปัจจุบนั กิจการข้ามชาติประมาณ 50,000 บริษทั
และบริษัทลูกของกิจการเหล่านี้อีก 450,000
บริษัทจ้างคนกว่า 200 ล้านคนทั่วโลก กิจการ
เหล่ า นี ้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรม การค้ า
การบริการ และกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ แทบ
ทุกอย่าง ดังนัน้ ไม่วา่ บริษทั ข้ามชาติทง้ั หลายจะ
บริหารกิจการอย่างไรก็ยอ่ มส่งผลกระทบกับโลก
ของการทำงานไปทั่วทั้งโลกทั้งสิ้น

เมือ่ พ.ศ. 2520 คณะประศาสน์การของ ILO
ได้รบั รองปฏิญญาไตรภาคีแห่งหลักการต่างๆ อัน
เกี่ยวกับกิจการข้ามชาติและนโยบายทางสังคม
เพื่อแนะแนวทางปฏิบัติให้แก่บริษัทข้ามชาติ
กระตุน้ ให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางนัน้ และให้คำแนะนำ
ว่าบริษทั เหล่านีค้ วรเกีย่ วข้องกับรัฐบาล องค์กร
นายจ้ า ง และองค์ ก รลู ก จ้ า งในประเทศต่ า งๆ
ทีบ่ ริษทั ไปดำเนินกิจการอยูอ่ ย่างไร หลักการของ
ปฏิญญาฉบับนี้สะท้อนนโยบายและการปฏิบัติ
ที่ดีในแง่ต่างๆ เช่น การจ้างงาน การฝึกอบรม
สภาพของงาน ความปลอดภัย สุขภาพ และ
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ ILO ทำการสำรวจเป็นครัง้
คราวเพือ่ หาข้อมูลจากประเทศสมาชิกต่างๆ ว่า
หลักการของปฏิญญาฉบับนี้ได้รับการปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง ซึง่ ถือเป็นการดำเนินงานเพือ่ ติดตาม
ผลอย่างหนึง่ นอกจากนีป้ ฏิญญาฉบับนีย้ งั ได้รบั
การทบทวนเป็นประจำเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
Multinational Enterprises Programme
(โครงการกิจการข้ามชาติ)
โทรศัพท์ +4122/799-7458
โทรสาร +4122/799-6354
อีเมล์ multi@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/multi
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ความคุ้มครองทางสังคมเพื่อทุกคน
การได้รับความคุ้มครองทางสังคมอย่างพอเพียงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของ
บุคคลทุกคนตามปฏิญญาฟิลาเดลเฟีย (2487) ของ ILO และมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศจำนวนมาก แต่สง่ิ ทีเ่ กิดขึน้ จริงในหลายประเทศยังต่างจากอุดมการณ์
ของปฏิญญาฉบับนี้อยู่มาก ILO ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อทำให้ประเทศต่างๆ
สามารถให้ความคุ้มครองทางสังคมแก่ประชาชนทุกกลุ่มและปรับปรุงสภาพการทำ
งานและความปลอดภัยในการทำงาน
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4.1
การขยายขอบเขตและประสิทธิผล
ของระบบประกันสังคม
ประชากรส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้รับความคุ้ม
ครองจากระบบประกันสังคมใดๆ เลย ความคุม้
ครองทางสังคมแบบเดิมในหลายประเทศไม่ได้ผล
เท่าที่ควร ความไม่มั่นคงนี้ทำให้เกิดความกลัว
ความยากจน และพฤติกรรมที่ไม่รับผิดชอบต่อ
สั ง คม และทำให้ ป ระชาชนไม่ ม ี โ อกาสได้ ใ ช้
ศักยภาพของตนในฐานะผูท้ ำงานและสมาชิกของ
สังคม
ความมั ่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมใน
ศตวรรษที่ 21
โครงการความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
ในศตวรรษที่ 21 ของ ILO ตระหนักว่า แม้ความ
มัน่ คงทีม่ ากเกินควรอาจทำให้ ขีเ้ กียจแต่ความมัน่
คงทางเศรษฐกิจและสังคมที่พอเพียงเป็นปัจจัย
สำคัญของการทำงานที่ได้ผลและมีศักดิ์ศรีแห่ง
ความเป็นมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจโลกในอนาคต
โครงการนีต้ อบปัญหาห้าข้อดังนี้
1. ทำไมบุคคลและกลุม่ สังคมต่างๆ จึงขาดความ
มัน่ คงทางสังคมทีเ่ หมาะสม
2. โครงการประกันสังคมแบบใหม่ในประเทศ
สมาชิก สามารถส่งเสริมหรือทดแทนระบบเดิม
ทีใ่ ช้มานานแล้วได้อย่างไร
3. ระบบจัดการและขอบเขตของโครงการให้
ความคุ้มครองทางสังคมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
อย่างไร
4. องค์ประกอบทีส่ ำคัญของการประกันสังคมมี
อะไรบ้าง
5. เราจะหาความพอดีระหว่างตลาดแรงงานที่
ต้องการความคล่องตัวกับการให้ความคุ้มครอง
ทางสังคมอย่างเหมาะสมได้อย่างไร

โครงการความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
ในศตวรรษที่ 21
คำสำคัญคำหนึ่งในช่วงทศวรรษที่แล้วคือ
“ความไม่มั่นคง” ในประเทศกำลังพัฒนาทั้ง
หลายคนส่วนใหญ่ตอ้ งประสบปัญหาความไม่
มั ่ น คงมาเป็ น เวลานาน แต่ แ ม้ ใ นประเทศ
อุตสาหกรรมเองประชาชนหลายคนก็ยงั รูส้ กึ ไม่
สบายใจและไม่มั่นใจว่าตนมีสิทธิใดบ้างใน
สังคมและทีท่ ำงาน ILO พยายามศึกษาปัจจัย
ต่างๆ ทีบ่ อ่ นทำลายความมัน่ คงและนโยบาย
ต่างๆ ที่อาจเสริมความมั่นคงได้โดยสนใจ
โครงการต่างๆ ในประเทศและชุมชนทีม่ รี ายได้
น้อยและคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของ
ผูห้ ญิงเป็นพิเศษ
ดังแนวโน้มที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วมา
ประชากรทีม่ บี ทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจจำนวน
มากจะทำงานนอกระบบซึง่ ทำให้พวกเขาต้องการ
ระบบให้ความคุม้ ครองทางสังคมแบบอืน่ นอกจาก
นีป้ ระชาชนทีม่ ชี วี ติ การทำงานทีค่ ล่องตัว เปลีย่ น
สถานะงานบ่อยขึ้น พัฒนาทักษะเป็นครั้งคราว
และเข้าและออกจากโลกแรงงานหลายครัง้ ในช่วง
ชีวติ จะมีจำนวนมากขึน้ ผูว้ างนโยบาย องค์กรนาย
จ้าง และองค์กรลูกจ้างจะต้องทำให้นโยบายของ
ประเทศสามารถตอบสนองความคล่องตัวและการ
ประกันสังคมได้ในเวลาเดียวกัน

การปฏิรปู และพัฒนาระบบประกันสังคม
ILO ได้คดิ โครงการปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สามโครงการเพือ่ พัฒนาระบบประกันสังคมทัว่ โลก
ดังนี้
• การปฏิรปู และพัฒนาระบบประกันสังคม
• การปรับปรุงระบบจัดการ บริหาร และปฏิบตั ิ
โครงการประกันสังคมต่างๆ
• การสร้างโครงข่ายความคุม้ ครองด้วยการให้
ความช่วยเหลือแก่สังคม การป้องกันความ
ยากจน และการขยายขอบเขตของความคุม้
ครองทางสังคม
ILO ได้พฒ
ั นากรอบการทำงานเพื่อการวาง
โครงการประกันสังคมทีย่ ง่ั ยืนซึง่ รวมถึงการปฏิรปู
และการขยายขอบเขตของโครงการเหล่านัน้ ด้วย
กิจกรรมต่างๆ ของ ILO มุง่ ช่วยให้ประเทศสมาชิก
สามารถปรับปรุงและขยายความคุ้มครองที่มีให้
สมาชิกทุกคนของชุมชนเพื่อรับมือกับเหตุที่ไม่
คาดคิดทุกรูปแบบ ความคุม้ ครองเหล่านีค้ อื การ
ประกันรายได้ขน้ั ต่ำ การดูแลรักษาสุขภาพ ความ
คุม้ ครองกรณีเจ็บป่วย ชรา ไร้ความสามารถ ว่าง
งาน ได้รบั บาดเจ็บจากงาน คลอดบุตร มีครอบครัว
และเสียชีวติ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
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
ความมัน่ คงและความสามารถในการผลิตอัน
เกิดจาก ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การทำงาน
อุบัติเหตุและโรคที่เกี่ยวข้องกับงานยังคง
เป็นปัญหาใหญ่ของทัง้ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วและ
ประเทศทีก่ ำลังพัฒนา ILO ประเมินว่าผูท้ ำงาน
ประสบอุบตั เิ หตุ 270 ล้านครัง้ ทุกปี อุบตั เิ หตุจาก
การทำงานทำให้เกิดการบาดเจ็บทีเ่ ป็นอันตรายถึง
ชีวติ อย่างน้อย 335,000 ครัง้ เกิดการเจ็บป่วย 160
ล้านกรณี เนื่องด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานซึ่ง
อันทีจ่ ริงสามารถป้องกันได้ เมือ่ รวมอุบตั เิ หตุเข้า
กับการเจ็บป่วยแล้วประเมินว่ามีการเสียชีวติ เนือ่ ง
ด้วยการทำงานปีละ 2 ล้านรายทัว่ โลกและอาจเป็น
การประเมินทีย่ งั น้อยกว่าความเป็นจริง
แต่นานาชาติยังกลับสนใจและตระหนักถึง
ปัญหาสำคัญนีไ้ ม่มาก การดำเนินการต่างๆ โดย
เฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่มี
“การเปลี่ยนแปลง”นั้นยังมีอุปสรรคอันเกิดจาก
การขาดความรูแ้ ละข้อมูล
ILO มีวธิ ดี ำเนินงานทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทำงานสองทางด้วยกัน
ประการแรกองค์การฯสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือโดยการทำกิจกรรมนำร่องต่างๆ ซึง่
รัฐบาล หุน้ ส่วนทางสังคม และกลุม่ อืน่ ๆ สามารถ
ใช้ในการรณรงค์เพื่อให้คำแนะนำได้ ประการที่
สองโครงการของ ILO สนับสนุนการดำเนินงาน
ระดับชาติดว้ ยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
โดยตรงโดยเน้นงานอันตรายเป็นหลัก ความช่วย
เหลือนี้รวมถึงการพัฒนาวิธีการบริหาร การเฝ้า
ติดตาม และการบริการข้อมูลเพือ่ ป้องกันอุบติเหตุ
และโรคเกีย่ วกับงานและรักษาสุขภาพและสวัสดิ
ภาพของผูท้ ำงานและสิง่ แวดล้อม
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ศูนย์ขอ้ มูลนานาชาติดา้ นความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการทำงาน
ศูนย์ขอ้ มูลนานาชาติดา้ นความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยในการทำงาน (The International
Occupational Safety and Health Information
Centre – CIS) ให้บริการรวบรวมและเผยแพร่
ข้อมูลเกีย่ วกับการป้องกันอุบตั เิ หตุและโรคทีเ่ กิด
จากการทำงานทัว่ โลก ศูนย์แห่งนีไ้ ด้รบั ความช่วย
เหลือจากสถาบันระดับชาติกว่า 120 แห่งทัว่ โลก
นอกจากนี้ CIS ยังตีพิมพ์สารานุกรมเรื่อง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
(Encyclopaedia of Occupational Safety and
Health) ให้ ILO สารานุกรมซึ่งรวมเรื่องความ
ปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ในการทำงานกว่ า
1,000 เรือ่ งในฉบับที่ 4 (2541) นีเ้ ป็นแหล่งข้อมูล
ชัน้ เยีย่ มของโลกในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทำงานทุกด้าน
โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การทำงานและสิง่ แวดล้อม
โครงการ SafeWork มุง่ ทำให้ประชาชนทัว่
โลกตระหนักถึงขอบเขตและผลของอุบัติเหตุ
การบาดเจ็บ และโรคที่เกี่ยวกับงาน โครงการนี้
สนับสนุนการให้ความคุม้ ครองขัน้ พืน้ ฐานแก่ผทู้ ำ
งานทุกคนตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
และเพิ่มความสามารถของประเทศสมาชิกและ
ภาคอุตสาหกรรมในการคิดและปฏิบัตินโยบาย
และโครงการเพือ่ การคุม้ ครองและป้องกันโดยให้
ความสำคัญกับผู้ทำงานอันตรายเป็นหลัก

ความคุม้ ครองกรณีคลอดบุตร
ผู้หญิงจำนวนมากได้รับการปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรมในแง่การจ้างงานทัง้ นีเ้ นือ่ งด้วยความเป็น
หญิ ง ของตนหรื อ ถ้ า จะระบุ ใ ห้ ช ั ด เจนก็ ค ื อ
บทบาทในการให้กำเนิดของพวกตนนัน่ เอง ความ
คุ้มครองในการทำงานกรณีคลอดบุตรคือองค์
ประกอบที่สำคัญยิ่งของการต่อสู้เพื่อความเสมอ
ภาคระหว่างผูท้ ำงานทีเ่ ป็นชายและหญิง และเป็น
องค์ประกอบสำคัญของการให้ความคุ้มครองขั้น
พืน้ ฐานแก่สตรีและเด็ก ILO คือผูบ้ กุ เบิกในงานนี้
ในปีแรกของการก่อตัง้ คือพ.ศ. 2462 องค์การได้
รับรองอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 3 ว่าด้วยความคุม้ ครอง
กรณีคลอดบุตร คณะประศาสน์การได้บรรจุเรือ่ ง
ความคุ้มครองกรณีคลอดบุตรไว้ในวาระการ
ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเมือ่
พ.ศ. 2542 และแสดงความมัน่ ใจในขณะนัน้ ว่าถึง
เวลาแล้วที่จะต้องมีมาตรฐานใหม่ในระดับนานา
ชาติเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ เมือ่ ประมวลเหตุการณ์ตา่ งๆ
ทีเ่ กิดขึ้นในช่วง 50 ปีทแ่ี ล้วมาทีป่ ระชุมใหญ่ฯได้
รับรองมาตรฐานใหม่ที่ทันสมัยอันว่าด้วยความ
คุม้ ครองกรณีคลอดบุตรในอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 183
เมือ่ พ.ศ. 2543

ความรุนแรงในการทำงาน
ILO ได้ศกึ ษาความรุนแรงในการทำงานโดย
ถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกและศึกษาการใช้ขอ้ มูล
ส่วนตัวที่เกี่ยวกับงานของผู้ทำงาน หลักปฏิบัติ
เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ทำงานของ
ILO ตลอดจนอนุสญ
ั ญาว่าด้วยผูท้ ำงานกับความ
สภาพของงาน
สภาพการทำงานทีเ่ หมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญ รับผิดชอบต่อครอบครัวพ.ศ. 2524 (ฉบับที่ 156)
ที่จะทำให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน มาตรฐาน และข้อแนะพ.ศ. 2524 (ข้อที่ 165) วางแนวทาง
การดำรงชีวิตที่ดี และความปรองดองในสังคม สำคัญสำหรับกรณีเหล่านี้ สภาพการทำงานที่
กิจกรรมหลักของ ILO เพือ่ การนีม้ ดี งั นี้
เหมาะสมซึง่ คุม้ ครองศักดิศ์ รีและความเสมอภาค
ของผูท้ ำงานคือปัจจัยสำคัญทีจ่ ะทำให้บรรลุความ
เจริญอย่างยัง่ ยืน มาตรฐานการดำรงชีวติ ทีด่ ี และ
ความปรองดองในสังคม

ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดกับงาน
ILO ได้ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการจัด
เวลาทำงาน การจัดระบบงาน การจ้างงาน รูปแบบ
การทำงาน(รวมทัง้ ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการโลกา
ภิวัตน์) การทำให้งานอยู่นอกระบบ และความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และศึกษาว่าความ
เปลีย่ นแปลงเหล่านีจ้ ะสามารถช่วยปรับปรุงสภาพ
การทำงานหรือจะคุกคามความยุตธิ รรมและศักดิศ์ รี
ในการทำงาน ความมั่นคงของงานและรายได้
การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม ตลอดจนความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยได้หรือไม่

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

การตรวจแรงงาน
ในแง่การตรวจแรงงาน ILO ช่วยวางระบบการ
ตรวจแรงงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กบั
ประเทศสมาชิกเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้
ครองแรงงาน ILO ยังชักชวนให้นายจ้างและลูกจ้าง
การปรับปรุงงานในกิจการขนาดเล็ก
ร่วมกิจกรรมการตรวจแรงงานและส่งเสริมการ
หลายประเทศที่มีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ประสานงานระหว่างกลุม่ ผูต้ รวจแรงงานกับองค์กรที่
และสังคมนั้น ให้กิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็กมี มีความชำนาญเรือ่ งการป้องกันอุบตั เิ หตุ และโรคอัน
บทบาทสำคัญในการพัฒนา กิจการเหล่านี้ม ี เกิดจากงาน จุดมุง่ หมายคือการต่อต้านการจ้างงาน
ศักยภาพมากในแง่การสร้างงาน การพัฒนาแรง ที ่ ผ ิ ด กฎหมายและป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ม ี ก ารละเมิ ด
งานมี ฝ ี ม ื อ เพื ่ อ ตอบสนองการขยายตั ว ของ กฎหมายแรงงานในแง่อตุ สาหกรรมสัมพันธ์ สภาพ
อุตสาหกรรมในอนาคตและการส่งเสริมอุตสาหกร โดยทั่วไปของงาน การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
รมในชนบท ลักษณะหนึง่ ของกิจการเหล่านีท้ ม่ี กั ถูก ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เป็น
ละเลยคืองานของกิจการเหล่านีเ้ ป็นงานทีย่ ากทีส่ ดุ ต้น
มีอตั ราการเกิดอุบตั เิ หตุสงู ทีส่ ดุ และมีสภาพของงาน
ทีน่ า่ ทำน้อยทีส่ ดุ ILO พบว่ามีวธิ ที ส่ี ามารถปรับปรุง ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ความสามารถในการผลิตและสภาพการทำงานให้ดี InFocus Programme on Safety and Health at
ขึน้ ได้ไม่ยากแต่ได้ผลและประหยัด ได้มกี ารจัดทำ Work and the Environment (Safework)
คูม่ อื สำหรับผูป้ ระกอบการและวิทยากรโดยใช้หลัก (โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การอบรมทีเ่ รียกว่า “Higher Productivity and a การทำงานและสิง่ แวดล้อม)
Better Place to Work” หรือ “ความสามารถในการ โทรศัพท์ +4122/799-6715
ผลิตที่มากขึ้นและสถานที่ทำงานที่ดีขนึ้ ” (ซึ่งมัก โทรสาร +4122/799-6878
เรียกว่า WISE โดยย่อมาจาก Work Improve อีเมล์ safework@ilo.org
ments in Small Enterprises หรือการปรับปรุงงาน
ในกิจการขนาดเล็ก)

ความคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติ
ประชาชนประมาณ 90 ล้านคนทำงานและ
อาศัยอยูน่ อกประเทศทีต่ นถือสัญชาติ ประชาชน
เหล่านี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบาง
ภูมิภาคเพราะรายได้และโอกาสหางานทำเสีย
สมดุลมากขึน้ วิธกี ารควบคุมแรงงานข้ามชาติซง่ึ
เคยได้ ผ ลในอดี ต เช่ น การทำข้ อ ตกลง
แบบทวิภาคี ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์
การอพยพในปัจจุบนั ได้มากนัก แรงงานข้ามชาติ
จำนวนมากในปัจจุบนั เป็นผลงานของนายหน้าที่
ต้องการกำไรและเกิดขึ้นอย่างลับๆ
ในกรณีน้ี ILO ต้องการปกป้องสิทธิขน้ั พืน้
ฐานเกี่ยวกับการจ้างงานและเสรีภาพของแรง
งานข้ามชาติ องค์การฯเป็นห่วง แรงงานทีเ่ ป็น
ผูห้ ญิงเป็นพิเศษเพราะ มักจะได้งานทีใ่ ช้ ทักษะ
น้อยในภาคธุรกิจที่ไม่อยู่ภายใต้มาตรฐานแรง
งานของประเทศอย่างแท้จริงและอาจถูกเอารัด
เอาเปรี ย บได้ ง ่ า ย ILO ดำเนิ น กิ จ กรรม
หลายอย่าง เช่น ส่งเสริมอนุสญ
ั ญาต่างๆ เกีย่ ว
กับแรงงานข้ามชาติ ให้คำแนะนำด้านนโยบาย
แก่ประเทศต้นทางและประเทศที่แรงงานข้าม
ชาติทำงานอยู่ ประเมินผลของกระบวนการ
โลกาภิวตั น์ทท่ี ำให้เกิดการอพยพข้ามชาติแบบ
ใหม่ ให้ความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อช่วยลด
ความจำเป็นที่จะต้องอพยพออกนอกประเทศ
และโยกเงินออมของแรงงานข้ามชาติมาใช้ใน
การลงทุนและการจ้างงาน เมื่อเดือนเมษายน
พ.ศ. 2540 การประชุมไตรภาคีของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ว่าด้วยกิจกรรมในอนาคตของ ILO ทีเ่ กีย่ วกับแรง
งานข้ามชาติได้วางแนวทางให้ประเทศต่างๆ
ออกกฎหมายอย่างเหมาะสมเพือ่ คุม้ ครองลูกจ้าง
ที่เป็นแรงงานข้ามชาติและถูกจัดหาโดยนาย
หน้าเอกชน
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
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
กระทบอย่างหนักหน่วงแก่ลกู จ้างและครอบครัวของพวกเขา ตลอด
จนกิจการ นายจ้าง และเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ”
นายโซมาเวียมอบ หลักปฏิบัติเรื่องเอชไอวี/เอดส์และโลกของงาน
ให้นายโคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

ต่อต้านการใช้วัตถุออกฤทธิ์ในทางที่ผิด
ในปัจจุบนั มีคนติดยามากกว่า 50 ล้านคนทัว่
โลกและผูใ้ หญ่ประมาณร้อยละ 12-15 ดืม่ สุราใน
ระดับทีเ่ ป็นอันตรายกับตนเองและผูอ้ น่ื ในทีท่ ำ
งาน การใช้ยาและสุราในทางที่ผิดทำให้เกิด
อุบตั ิเหตุ การหยุดงาน การลักขโมย การด้อย
ประสิทธิภาพในการผลิต และการตกงาน หลัก
ปฏิบัติเรื่องการจัดการเรื่องสุราและยาเสพ
ติดในที่ทำงาน (2538) เป็นหลักสำคัญของ
โครงการการใช้วัตถุออกฤทธิ์ในทางที่ผิด และ
แนวคิดสำคัญหลายประการของหลักปฏิบตั นิ ไ้ี ด้
รับการบรรจุไว้ในปฏิญญาว่าด้วยวิธลี ดความต้อง
การยาเสพติดซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็น
เอกฉันท์ในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 20 ของ
สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือน
มิถนุ ายนพ.ศ. 2541 การที่ ILO เน้นการป้องกัน
เป็นอันดับแรกเมือ่ ไม่กป่ี ที แ่ี ล้วมาทำให้สมาชิก
ของ ILO ร่วมส่งเสริมกิจกรรมในกิจการต่างๆ
มากขึน้ และการรณรงค์ของ ILO ยังเกิดขึน้ พร้อม
กับความเข้าใจทีแ่ พร่หลายขึน้ ทีว่ า่ โครงการใน
ทีท่ ำงานมิได้มปี ระโยชน์กบั ผูท้ ำงานและกิจการ
ต่างๆ เท่านัน้ แต่ยงั สามารถแก้ปญ
ั หายาเสพติด
และสุราในระดับชุมชนและระดับประเทศได้อกี
ด้วย
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
InFocus Programme on Safety and Health
at Work and the Environment (Safework)
(โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานและสิง่ แวดล้อม)
โทรศัพท์ +4122/799-6715
โทรสาร +4122/799-6878
อีเมล์ safework@ilo.org
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โครงการของ ILO เกีย่ วกับเอชไอวี/เอดส์และ
โลกของงาน
ผูท้ ำงานทีม่ อี ายุระหว่าง 15-49 ปีอย่างน้อย 23
ล้านคน ติดเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์คุกคามสิทธิขั้น
พื ้ น ฐานในการทำงานและบ่ อ นทำลายความ
พยายามทีจ่ ะให้หญิงและชายมีงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและ
ประสบผลสำเร็จ โรคนีล้ ดจำนวนแรงงานและทอน
ความมัน่ คงของกิจการ โรคระบาดนีย้ งั ทำร้ายกลุม่
คนทีอ่ อ่ นแอทีส่ ดุ ในสังคม เช่น เด็กและสตรี ทำให้
ปั ญ หาความคุ ้ ม ครองทางสั ง คมที ่ ไ ม่ เ พี ย งพอ
ความอยุตธิ รรมทางเพศ และการใช้แรงงานเด็กทีม่ ี
อยูแ่ ล้วนัน้ เลวร้ายลง

เอดส์ในทีท่ ำงาน หลักปฏิบตั นิ ไ้ี ด้รบั การเห็นชอบ
อย่ า งเป็ น เอกฉั น ท์ สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ
สถานการณ์ตา่ งๆ ได้มากมาย และให้หลักสำหรับ
การเจรจาทางสังคมในเรื่องที่อ่อนไหวและเจรจา
ยาก
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้กำลังได้รับการ
บรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงานของทุกส่วนทีเ่ กีย่ ว
ข้องใน ILO ตัง้ แต่ ส่วนทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งการประกัน
สังคม ความปลอดภัยและสุขภาพ ไปจนถึงเรื่อง
ความเสมอภาคทางเพศและการใช้แรงงานเด็ก มี
การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การผลิตคูม่ อื สำหรับ
การอบรมและอุปกรณ์สื่อสารเพื่อแนะนำการทำ
ตามหลักปฏิบตั ดิ งั กล่าว และการให้ความช่วยเหลือ
การดำเนินงานของ ILO ในเรือ่ งเอชไอวี/เอดส์ เพื่อปรับปรุงกฎหมายการจ้างงานเพื่อแก้ปัญหา
โครงการของ ILO เกีย่ วกับเอชไอวี/เอดส์และ เรื่องเอชไอวี/เอดส์ในประเทศต่างๆ เป็นจำนวน
โลกของงาน (ILO Programme on HIV/AIDS and มาก มี ก ารดำเนิ น โครงการความร่ ว มมื อ ทาง
the World of Work – ILO/AIDS) เกิดขึน้ เมือ่ เดือน วิชาการและโครงการอืน่ ๆ เพือ่ ประเทศต่างๆ ใน
พฤศจิกายนพ.ศ. 2543 โครงการนีเ้ สริมสร้างความ แอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกาและยุโรปตะวันออก
เข้มแข็งและโครงสร้างของ ILO ให้ดียิ่งขึ้นและ
ILO เป็นผู้ร่วมสนับสนุนหนึ่งในแปดรายของ
ดำเนินงานร่วมกับสมาชิกไตรภาคีขององค์การฯ โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Joint United
เพื่อส่งเสริมการป้องกันในที่ทำงาน ต่อต้านการ Nations Programme on HIV/AIDS – UNAIDS)
เลือกปฏิบัตแิ ละบรรเทาผลกระทบทางสังคมและ
เศรษฐกิจอันเกิดจากโรคนี้ โครงการนีเ้ น้นการให้คำ ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
แนะนำ การกระตุน้ จิตสำนึก การให้คำแนะนำ เกีย่ ว ILO Programme on HIV/AIDS and the World
กับนโยบาย การวางมาตรฐาน และการเพิม่ ความ of Work
สามารถของหุน้ ส่วนทางสังคมด้วยการให้ความร่วม (โครงการของ ILO เกีย่ วกับเอชไอวี/เอดส์และ
มือทางวิชาการ
โลกของงาน)
ILO ได้รับรองหลักปฏิบัติเรื่องเอชไอวี/เอดส์ โทรศัพท์ +4122/799-6486
และโลกของงานแล้ว เป็นการวางแนวทางปฏิบตั ใิ น โทรสาร +4122/799-6349
ที่ทำงาน แนะแนวการพัฒนา นโยบายในระดับ อีเมล์ iloaids@ilo.org
กิจการ ระดับชุมชนและระดับประเทศ และให้วธิ ี เว็บไซต์ www.ilo.org/aids
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเรื่องเอชไอวี/

การส่งเสริมแนวความคิดไตรภาคี
และการเจรจาทางสังคม
เงือ่ นไขการจ้างงานทีเ่ ป็นธรรม สภาพการทำงานทีเ่ หมาะสม และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ประโยชน์ของ
ทุกคนจะเป็นจริงได้กด็ ว้ ยความพยายามของทุกฝ่ายและการเห็นพ้องร่วมกัน ของลูกจ้าง นายจ้างและรัฐบาลเท่า
นั้น
“การส่งเสริมแนวความคิดแบบไตรภาคีและการเจรจาทางสังคม” คือวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์หนึง่ ในสีป่ ระการของ
ILO วัตถุประสงค์นเ้ี น้นและส่งเสริมการสนับสนุนขององค์การฯเพือ่ ให้สมาชิกไตรภาคีของ ILO ได้มบี ทบาทและ
ทำกิจกรรมต่างๆ และสามารถร่วมและส่งเสริมการเจรจาทางสังคมอย่างแท้จริง
ILO ช่วยให้รฐั บาล องค์กรลูกจ้าง และองค์กรนายจ้างพัฒนาความสัมพันธ์ทางแรงงานทีม่ น่ั คง ใช้กฎหมายแรงงาน
เพือ่ ตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และปรับปรุงการบริหารแรงงาน
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5.1
การส่งเสริมการเจรจาทางสังคม
โครงการเกี ่ ย วกั บ การเจรจาทางสั ง คม
กฎหมายแรงงาน และการบริหารแรงงาน (InFocus
Programme on Social Dialogue, Labour Law
and Labour Administration - IFP/DIALOGUE)
มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ส่งเสริมประโยชน์ของการเจรจา
ทางสังคมทัง้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ ยุตใิ นตัวและเพือ่ เป็นวิธที ่ี
จะนำไปสูก่ ารดำเนินการทีจ่ ำเป็นเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุ
ประสงค์ทางกลยุทธ์ทกุ ประการของ ILO โครงการ
นีส้ ง่ เสริมให้สมาชิกไตรภาคีของ ILO มีการเจรจา
ทางสังคมทุกระดับ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและใช้
กรอบการดำเนินงานทางกฎหมาย สถาบัน ระบบ
และกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดการเจรจาทาง
สังคมอย่างยัง่ ยืนในประเทศสมาชิกทัง้ หลาย
โครงการนี ้ เ น้ น การกำหนดปั จ จั ย และวิ ธ ี
ปฏิบัตที่ดีที่จะปรับปรุงภาพพจน์และประสิทธิผล
ของสมาชิกไตรภาคีทั้งหลายและช่วยให้สมาชิก
เหล่านี้เป็นผู้แทนที่ดีขึ้น โครงการนี้ส่งเสริมการ
เจรจาทางสังคมด้วยการรณรงค์คำแนะนำและ
สาธิตการเจรจาทางสังคมในภาคปฏิบตั ิ
โครงการนี ้ ย ั ง ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารแรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตอบสนองสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และให้การ
สนับสนุนที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศและการ
ปรับปรุงสภาพการทำงานอีกด้วย

ILO ช่วยประเทศต่างๆ คิดและพัฒนากฎหมาย
แรงงานและการบริหารแรงงาน
โครงการเกี ่ ย วกั บ การเจรจาทางสั ง คม
กฎหมายแรงงาน และการบริหารแรงงานให้บริการ
ต่างๆ อย่างแข็งขันเป็นพิเศษเพือ่ ทีก่ ระทรวงแรง
งานและหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะ
สามารถสนับสนุนและร่วมการเจรจาทางสังคมได้ดี
ขึ้น โครงการนี้ให้การสนับสนุนหลายอย่างแก่
กระทรวงแรงงานและหน่วยงานรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ โน้มน้าวนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม
นอกจากนี ้ โ ครงการยั ง ให้ ค วามสำคั ญ กั บ
กระบวนการปฏิรูปกฎหมายแรงงาน โดยถือว่า
กระบวนการนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง
ของ การส่งเสริมแนวความคิดแบบไตรภาคีและการ
เจรจาทางสังคม
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
InFocus Programme on Social Dialogue,
Labour Law and Labour Administration
(โครงการเกีย่ วกับการเจรจาทางสังคม
กฎหมายแรงงาน และการบริหารแรงงาน)
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
สังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
และปรับปรุงการบริหาร
แรงงาน
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5.2
กิจกรรมของนายจ้างใน ILO
กิจการที่ประสบความสำเร็จคือหัวใจของทุก
กลยุทธ์ทม่ี งุ่ สร้างงาน และปรับปรุงมาตรฐานการ
ดำรงชีวติ องค์กรนายจ้างมีบทบาทสำคัญยิง่ ในการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่จะทำให้กิจการมีความ
สามารถในการแข่งขัน ยั่งยืนและช่วยให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม องค์กรนายจ้างสามารถ
ให้บริการต่างๆ ที่จะปรับปรุงและแนะแนวการ
ดำเนินงานของกิจการต่างๆ ได้ องค์กรนายจ้างคือ
องค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการเจรจาทาง
สังคมทุกกระบวนการที่สามารถช่วยวางวัตถุ
ประสงค์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลและได้รบั การสนับ
สนุนอย่างกว้างขวางจากภาคธุรกิจทีอ่ งค์กรเป็นผู้
แทน
องค์ ก รนายจ้ า งในระดั บ ประเทศและระดั บ
สากลยังเป็นช่องทางที่คุ้มค่าที่สุดที่กิจการต่างๆ
จะใช้เพือ่ เข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับปัญหาเศรษฐกิจ แรง
งานและสังคมจำนวนมาก ข้อมูลและทักษะในการ
เป็นผู้แทนขององค์กรนายจ้างสามารถช่วยให้
กิจการหนึง่ เข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของตน
และโน้มน้าวให้เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจนั้นได้ ช่วยให้กิจการนั้นสามารถคว้า
โอกาสจากการค้าที่กำลังขยายตัว และช่วยให้
กิจการมีโอกาสประสบความสำเร็จจากการลงทุน
และการแข่งขันในโลกทีม่ ลี กั ษณะไร้พรมแดนมาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ
สำนักงานกิจกรรมนายจ้างของ ILO ทำงาน
ร่วมกับองค์กรนายจ้างเพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านี้

สามารถสนั บ สนุ น สมาชิ ก ของตนอย่ า งมี
ประสิทธิผล สำนักงานนีด้ ำเนินโครงการให้ความ
ช่วยเหลือองค์กรนายจ้างในประเทศกำลังพัฒนา
ประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาด และประเทศทีเ่ กิดขึน้ จากสถานการณ์
แห่งความขัดแย้ง โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และ
การเจรจาเชิงลึกซึง่ จะทำให้เข้าใจความจำเป็นเร่ง
ด่วนของประเทศเหล่านีไ้ ด้ โครงการนีช้ ว่ ยให้องค์กร
นายจ้างพัฒนาบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
กิจการทัง้ หลายและยังอาจช่วยเพิม่ จำนวนสมาชิก
ขององค์ ก รได้ ด ้ ว ยซึ ่ ง ก็ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความ
พยายามขององค์กรในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจทีจ่ ะ สนับสนุนให้กจิ การต่างๆ เจริญก้าว
หน้า
ในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกหนึง่ ในสามฝ่ายของ ILO
องค์กรนายจ้างมีความสัมพันธ์พิเศษกับองค์การฯ
สำนักงานกิจกรรมนายจ้างของ ILO มีหน้าทีส่ นับ
สนุนและพัฒนาความสัมพันธ์น้ี สำนักงานฯรักษา
ความสัมพันธ์อนั ใกล้ชดิ กับองค์กรนายจ้างทีอ่ ยูใ่ น
ประเทศสมาชิก ILO ทุกประเทศและให้การสนับ
สนุนองค์กรนายจ้างในการร่วมงานกับ ILO
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี
Bureau for Employers’ Activities
(สำนักงานกิจกรรมนายจ้าง)
โทรศัพท์ +4122/799-7748
โทรสาร +4122/799-8948
อีเมล์ actemp@ilo.org

38

5.3
กิจกรรมของลูกจ้างใน ILO
สหภาพแรงงานที่มีเสรีภาพคือสถาบันที่เป็น
ประชาธิ ปไตย และมี การเคลื ่ อนไหวด้านแรง
งานอย่างอิสระ เป็นสถาบันของผูท้ ำงานทีต่ อ้ งการ
รณรงค์เพือ่ สิทธิของตนในฐานะทีเ่ ป็นผูท้ ำงานและ
พลเมือง แม้การเคลือ่ นไหวด้านแรงงานจะเป็นสิง่ ที่
ต้องห้ามในหลายประเทศแต่ขบวนการของสหภาพ
แรงงานในระดับสากลเป็นการเคลื่อนไหวที่กว้าง
ขวางทีส่ ดุ และมีบทบาทแห่งการเป็นตัวแทนทีด่ ที ่ี
สุดของโลกเพราะเกิดจากการมีสมาชิกแบบสมัคร
ใจ สหภาพแรงงานเป็นสถาบันสำคัญของภาค
ประชาสังคมในประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่

ก็ต่อเมื่อมีการปกครองที่ดีขึ้นทั่วโลกและมีการใช้
และบังคับใช้มาตรฐานแรงงานระหว่าง ประเทศใน
ระดับสากล
นับตัง้ แต่ ILO ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ สหภาพแรงงานทัง้
หลายถือว่า ILO เป็นสถาบันทีม่ บี ทบาทสำคัญใน
การส่งเสริมความคุม้ ครองสำหรับผูท้ ำงานด้วยการ
เจรจาทางสังคมและการวางมาตรฐานต่างๆ
สำนั ก งานกิ จ กรรมลู ก จ้ า งสนั บ สนุ น ความ
สัมพันธ์ระหว่าง ILO กับผูม้ สี ว่ นได้เสียสำคัญหนึง่
ในสามฝ่ายนัน่ คือสหภาพแรงงาน สำนักงานนีช้ ว่ ย
ให้สหภาพแรงงานทั้งหลายสามารถได้ประโยชน์
จากศั ก ยภาพของสำนั ก งานแรงงานระหว่ า ง
ในขณะที่กระบวนการโลกาภิวัตน์กำลังแพร่ ประเทศอย่างเต็มที่ สำนักงานกิจกรรมลูกจ้างร่วม
ขยายอย่างรวดเร็ว งานที่มีคุณค่า งานที่มีความ มือกับองค์กรลูกจ้างในระดับประเทศและระดับ
ปลอดภั ย ค่ า แรงที ่ พ อเพี ย งแก่ ก ารดำรงชี ว ิ ต สากลและช่วยให้องค์กร เหล่านีเ้ ป็นกระบอกเสียง
การประกันสังคมขัน้ พืน้ ฐาน ความเสมอภาคทาง ทีม่ ปี ระสิทธิผลของผูท้ ำงาน และครอบครัวของผูท้ ำ
เพศและการกระจายรายได้ทเ่ี ป็นธรรมจะเกิดขึน้ ได้ งาน ขณะนีส้ หภาพแรงงานได้รบั การสนับสนุนจาก

โครงการต่างๆ ซึ่งมีจุดมุง่ หมายดังนี้
• คุม้ ครองสิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการทำงาน
• ปรับปรุงความสามารถในการให้การศึกษา
และฝึกอบรม
• จัดตั้งสหภาพแรงงานให้แก่ผู้ทำงานที่ยังไม่
ได้รบั ความคุม้ ครอง
• พัฒนานโยบายทางสังคมและการจ้างงานเพือ่
ความยุตธิ รรมในสังคมและความเจริญทีย่ ง่ั ยืน
และ
• ส่งเสริมมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
นอกจากนี้สำนักงานกิจกรรมลูกจ้างซึ่งสังกัด
สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศยังทำหน้าทีเ่ ป็น
สถาบั น ที ่ ใ ห้ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ และส่ ง เสริ ม ให้
แผนกอืน่ ๆ ทำงานร่วมกับสหภาพแรงงานเพือ่ ให้
เกิดผลสำเร็จต่างๆ ด้วย
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
Bureau for Workers’ Activities
(สำนักงานกิจกรรมลูกจ้าง)
โทรศัพท์ +4122/799-7021
โทรสาร +4122/799-6570
อีเมล์ actrav@ilo.org
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5.4
กิจกรรมภาคต่างๆ: นำ ILO สูท่ ท่ี ำงาน
และนำทีท่ ำงานสู่ ILO
ไม่วา่ บุคคลหนึง่ จะทำงานทีใ่ ด จะเป็นในห้อง
เรียนหรือโรงงาน ในสถานที่ก่อสร้างหรือธนาคาร
ในเหมื อ งหรื อ ในไร่ ทุ ก คนล้ ว นทำงานอยู ่ ใ น
เศรษฐกิจภาคใดภาคหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะทางวิชาการ
เศรษฐกิจและสังคมเฉพาะที่ไม่เหมือนภาคอื่น
ปัญหาแรงงานหลายอย่างมีลกั ษณะพิเศษตามภาค
เศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วข้อง และปัญหาทัว่ ไปเช่นปัญหาที่
เกีย่ วกับโลกาภิวตั น์ การพัฒนา อย่างยัง่ ยืน เอชไอ
วี/เอดส์และเพศอาจมีลักษณะต่างๆ กันไปใน
เศรษฐกิจภาคต่างๆ
กิจกรรมของ ILO ในภาคเศรษฐกิจต่างๆ มุง่
เพิ ่ ม ความสามารถของผู ้ ท ี ่ ท ำงานอยู ่ ใ นภาค
เศรษฐกิจนัน้ ๆ เพือ่ แก้ปญ
ั หาแรงงานอย่างยุตธิ รรม
และได้ผล การประชุมรายภาคเศรษฐกิจแบบ
ไตรภาคีระดับนานาชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำได้
เป็นเวทีสำหรับการเจรจาทางสังคมว่าด้วยปัญหา
สังคมและปัญหาแรงงานเฉพาะเศรษฐกิจภาคต่างๆ
มาเป็นเวลานานแล้ว การเจรจานีท้ ำให้เกิดกิจกรรม
ต่างๆ ทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หาเหล่านัน้ อย่างได้ผลใน
ระดับชาติ นับจากนีก้ ารดำเนินงานจะมีเป้าหมาย
ชัดเจนมากขึน้ เน้นกิจกรรมทีต่ รงกับความต้องการ
ของสมาชิกมากขึ้น และปฏิบัติการร่วมกับหน่วย
งานอืน่ ๆ ของ ILO ซึง่ อยูท่ ส่ี ำนักงานใหญ่และอยู่
ในภูมภิ าคต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมและเร่งให้เกิดหนทาง
ที่จะนำไปสู่งานที่มีคุณค่าในที่ทำงาน นอกจากนี้
การประชุมทัง้ หลายจะเน้นผลลัพธ์ทน่ี ำไปปฏิบตั ไิ ด้
มากขึน้ เช่น การวางแนวทางหรือหลักปฏิบตั ติ า่ งๆ
การประชุมรายภาคเศรษฐกิจและแผนปฏิบตั ิ
การสำหรับภาคเศรษฐกิจต่างๆ เมือ่ เกิดขึน้ รวมกัน
แล้วจะทำให้เกิดผลสำเร็จแห่งวาระงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า
สำหรับเศรษฐกิจภาคต่างๆ มากขึน้
ILO เผยแพร่รายงานการประชุมรายภาค
เศรษฐกิจทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ ไม่นานมานีแ้ ละรายงานการ
ดำเนินงานในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ทีเ่ ว็บไซต์ของ
องค์การฯ

กิจกรรมเกีย่ วกับการพาณิชย์นาวี
วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
พาณิชย์นาวีของ ILO คือการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางสังคมและเศรษฐกิจของการขนส่งสินค้าทาง
ทะเล การประมง ท่าเรือ และการขนส่งทางน้ำใน
แผ่นดินโดยเน้นสภาพการทำงานและความเป็นอยู่
ของลูกจ้างทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจเหล่านีเ้ ป็นพิเศษ
การประชุมคณะกรรมการพาณิชย์นาวีร่วม
ครัง้ ที่ 29 (มกราคม 2544) ได้พจิ ารณาความเปลีย่ น
แปลงต่างๆ ที่เกิดกับอุตสาหกรรมการขนส่งทาง
ทะเล ที่ประชุมได้ประกาศสัญญาฉบับใหม่คือ
สัญญาเจนีวา (Geneva Accord) ซึง่ ทำขึน้ เพือ่ ปรับ
ปรุงความปลอดภัยและสภาพการทำงานในธุรกิจ
การพาณิชย์นาวี สัญญาฉบับนีเ้ รียกร้องให้รวมวิธี
การต่างๆ อันเกีย่ วกับการพาณิชย์นาวีท่ี ILO มีอยู่
เข้าเป็นอนุสญ
ั ญา “กรอบการดำเนินงาน” ฉบับใหม่
ฉบับเดียว อนุสญ
ั ญาฉบับใหม่ตามข้อเสนอนีจ้ ะให้
“หลักการทางสังคม” ของ ILO แก่ภาคการขนส่ง
สินค้าทางทะเลเพือ่ ส่งเสริมหลักความปลอดภัยใน
การพาณิชย์นาวีและหลักเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization – IMO) คณะประศาสน์
การได้ให้ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศจัดการประชุมเกีย่ วกับการพาณิชย์นาวีเมือ่
พ.ศ. 2548 เพือ่ ทำอนุสญ
ั ญาดังกล่าวให้เสร็จ ซึง่
อนุ ส ั ญ ญานี ้ ไ ด้ ร ั บ การรองรั บ ต่ อ มาในเดื อ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ทัง้ นี้ การรับรองและปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและมีอยูแ่ ล้วโดย
เฉพาะอนุสญ
ั ญาการขนส่งทางทะเล(มาตรฐานขัน้
ต่ำ) พ.ศ. 2519 (ฉบับที่ 147) และพิธสี ารพ.ศ. 2539
ของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ทำให้ประเทศสมาชิกพร้อม
รับรองอนุสญ
ั ญาฉบับใหม่น้ี
เมือ่ เดือนมิถนุ ายนพ.ศ. 2546 ILO ได้รบั รอง
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยเอกสารแสดงเอกลักษณ์ของชาว
เรือพ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 185) และเมือ่ เดือนมีนาคม

พ.ศ. 2547 คณะประศาสน์การได้รบั รองมาตรฐาน
การระบุ เ อกลั ษ ณ์ ด ้ ว ยลั ก ษณะปลี ก ย่ อ ยทาง
สรีรวิทยาของมนุษย์เพือ่ ให้ประเทศทัง้ หลายปฏิบตั ิ
ตามอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 185 ต้อง
การคุ้มครองสิทธิของชาวเรือ เอื้อการค้าระหว่าง
ประเทศ และให้หลักประกันต่างๆ ที่ประเทศทั้ง
หลายต้องการ
ตามท่าเรือต่างๆ นั้นการใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์อตั โนมัตขิ นถ่ายสินค้า การปรับโครงสร้าง
และการแปรรูปคือปัญหาใหม่และปัญหาสำคัญและ
ได้ลดจำนวนผูท้ ำงานลง ILO ยังคงให้คำแนะนำ
เรื่องผลกระทบทางสังคมของการแปรรูปท่าเรือ
อย่างต่อเนื่องและได้คิดโครงการพัฒนาพนักงาน
ท่าเรือ (Portworker Development Programme –
PDP) ซึง่ ได้มกี ารดำเนิน งานตามท่าเรือต่างๆ ทัง้
ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา
ส่งผลให้มกี ารปรับปรุงทักษะ สภาพการทำงานและ
สถานภาพของพนักงานท่าเรือ ตลอดจนปรับปรุง
ประสิทธิภาพและความสามารถในการดำเนินงาน
ของท่าเรือต่างๆ ด้วย
เมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2547 คณะประศาสน์
การของ ILO ได้อนุมัติหลักปฏิบัติสองฉบับใหม่
ฉบับหนึง่ ว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
ท่าเรือและอีกฉบับหนึ่งว่าด้วยความคุ้มครองใน
ท่าเรือ
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ภาคบริการ
ภาคบริการได้กลายเป็นแหล่งงานใหญ่ใน
หลายประเทศ เมื่อไม่นานมานี้มีการจ้างงาน
เพิม่ ขึน้ มากสำหรับงานทีต่ อ้ งการความรู้ ความ
ท้าทายสำคัญทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลกคือการให้บริการ
สาธารณะทีต่ อ้ งมีมากขึน้ และดีขน้ึ (เช่น การให้
การศึกษา) และการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจบาง
ภาคจากทีอ่ ยูแ่ ต่ในภาครัฐบาลเท่านัน้ กลายมา
มีลกั ษณะ “ผสม” คือมีองค์ประกอบทัง้ ทีเ่ ป็น
ภาครั ฐ และเอกชนทั ้ ง นี ้ เ นื ่ อ งจากเส้ น แบ่ ง
ระหว่างบริการภาครัฐและเอกชนเริ่มพร่ามัว
บริการด้านสุขภาพ การขนส่ง สาธารณูปโภค
ไปรษณีย์ และโทรคมนาคมคือตัวอย่างที่เห็น
ได้ชดั
บริการภาคเอกชน เช่น บริการพาณิชย์
การเงิน บริการวิชาชีพต่างๆ โรงแรม บริการ
อาหาร การท่องเที่ยว สื่อมวลชน วัฒนธรรม
และการวาดเขียน ต้องเผชิญเงือ่ นไขต่างๆ อัน
เกิดจากตลาดโลกที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด
ขึ ้ น ตลอดจนการยกเลิ ก กฎระเบี ย บต่ า งๆ
การเปิ ด เสรี ท างธุ ร กิ จ การควบรวมกิ จ การ
การซือ้ กิจการ และความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี
เช่น การใช้ระบบดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลง
เหล่านีท้ ำให้ยง่ิ ต้องมีการเจรจาทางสังคมในภาค
ธุรกิจดังกล่าว
การประชุมเกีย่ วกับภาคธุรกิจต่างๆ เมือ่ ไม่
นานมานี้ได้พิจารณาปัญหาที่เกิดกับบริการ
ต่างๆ ดังกล่าวอันได้แก่ ปัญหาการใช้ความรุน
แรง ผลกระทบต่อการจ้างงานอันเกิดจากการ
ควบรวมกิจการและการซือ้ กิจการ ผลกระทบ
ของวิกฤตการณ์ในธุรกิจโรงแรมและการท่อง
เที ่ ย ว และปั ญ หาที ่ เ กิ ด กั บ บริ ก ารต่ า งๆ
ของเทศบาล สาธารณูปโภคและบริการฉุกเฉิน
เพือ่ สาธารณะ แผนปฏิบตั กิ ารใหม่หลายแผน
มุง่ แก้ปญ
ั หาเหล่านีโ้ ดยเฉพาะ
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กิจกรรมต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม
การประชุมไตรภาคีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำได้
พิจารณา ปัญหาของภาคการผลิต และก่อสร้างใน
ชนบทซึง่ แบ่ง ประเภทได้สบิ ประเภท และได้คำนึงถึง
กระบวนการโลกาภิวัตน์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ การจ้าง
งาน การฝึกอบรม การเตรียมงาน ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย การประชุมบางครัง้ ทำให้เกิดหลัก
ปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทำงานและการตรวจแรง
งานในธุรกิจภาคต่างๆ การประชุมบางครัง้ ทำให้เกิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติและระดับภูมิ
ภาค การให้ ค ำปรึ ก ษาทางวิ ช าการ การออก
จดหมายข่าวและ รายงานการดำเนินงานในหลาย
ประเด็น เช่น อุตสาหกรรมสัมพันธ์ เวลาทำงาน
การตรวจแรงงาน การจ้างงานกับ ความยากจน
งานบ้านและเพศในภาคเศรษฐกิจต่างๆ แผนปฏิบตั ิ
การทัง้ หลายสำหรับภาคเกษตรกรรม ก่อสร้าง สิง่ ทอ
และเครือ่ งนุง่ ห่มจะอำนวยให้เกิดการพัฒนาในธุรกิจ
ภาคต่างๆ เหล่านัน้ ในระดับชาติ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Sectoral Activities Department
(แผนกกิจกรรมรายภาค)
โทรศัพท์ +4122/799-7513
โทรสาร +4122/799-7296
อีเมล์ sector@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/sector

กิจกรรมในภูมภิ าคต่างๆ
ของ ILO
ILO ทำกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณประจำและ
กิจ กรรมที่ไ ด้ร ับงบประมาณพิเศษโดยมี การปรึกษาหารืออย่ า งเต็ ม ที ่ ก ั บ สมาชิ ก
ไตรภาคีใน ระดับภูมิภาค ระดับอนุภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับ
มาตรฐานตลอดจนหลั ก การและสิท ธิ ข ั ้ น พื ้ น ฐานในการทำงาน การจ้ า งงาน
ความคุม้ ครอง ทางสังคมและการเจรจาทางสังคม
เครือข่ายของสำนักงานในพืน้ ทีต่ า่ งๆ และผูเ้ ชีย่ วชาญทางเทคนิคทัง้ หลายสนับสนุนให้
ILO สามารถส่ ง เสริ ม วาระงานที ่ ม ี ค ุ ณ ค่ า ในฐานะที ่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบสำคั ญ
ของนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ
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6.1
งานที่แอฟริกา
วิกฤตการณ์ที่กินเวลานานหลายปีทำให้คน
จำนวนมากว่างงาน หรือไม่กไ็ ด้คา่ แรงน้อย และ
เผชิญความขัดแย้ง ทางสังคม ประชากรเกือบครึง่
หนึง่ ในทวีปแอฟริกาส่วนทีอ่ ยูใ่ ต้ทะเลทรายซาฮารา
มีชวี ติ ทีย่ ากจน ในขณะทีม่ กี ารปฏิรปู เศรษฐกิจและ
ยุ ต ิค วามขั ด แย้ ง ในแอฟริ ก า การฟื ้ น ฟู ท ี ่ เ ป็ น
ประโยชน์ก็เริ่มปรากฏให้เห็นขึ้นเรื่อยๆ รายงาน
ของ ILO และ UNDP (งานสำหรับแอฟริกา หรือ
Jobs for Africa) ทีจ่ ดั ทำขึน้ เมือ่ ไม่นานมานีย้ นื ยัน
ว่าหลายประเทศในภูมภิ าคนีส้ ามารถหลุดพ้นจาก
ความยากจน และการฟืน้ ฟูทเ่ี พิง่ เริม่ ขึน้ นีค้ วรถือว่า
เป็น “จุดเริม่ ต้นของการพุง่ ทะยานขึน้ ถ้ามีการออก
นโยบายทีถ่ กู ต้องและดำเนินงานตามนโยบายนัน้ ”
อย่างไรก็ตามปัญหาความยากจนในแอฟริกา
นั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับนโยบายที่
ไม่มีเหตุผล ตลอดจนกลยุทธ์และโครงการที่ไม่
สอดคล้องกัน ทำให้ไม่มนี โยบายเพือ่ การสร้างงาน
และความคุ ้ ม ครองทางสั ง คมอย่ า งพอเพี ย ง
นโยบายในปัจจุบันและในอดีตอาจกระตุ้นให้เกิด
การสร้างงานได้แต่ก็ไม่สามารถทำให้เกิดงานที่มี
ผลสำเร็จพอทีจ่ ะสร้างรายได้ทพ่ี อเพียงให้แก่ผทู้ ำ
งานและครอบครัว และไม่อาจสร้างหลักประกันทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนเหล่านัน้ ได้ ดังนัน้
การสร้างงานที่จะนำสู่ผลสำเร็จจะต้องเป็นเป้า
หมายหลักของนโยบายเศรษฐกิจมหัพภาคและ
ยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาทัง้ หมด
ในฐานะที่เป็นโครงการที่สำคัญที่สุดของ ILO
เพือ่ แก้ไขปัญหาการจ้างงาน การจ้างงานทีด่ อ้ ยกว่า

ความสามารถ และความยากจนที่ลุกลามขึ้นใน
แอฟริกา โครงการ Jobs for Africa มุง่ เพิม่ ความ
สามารถของสมาชิกของเราตลอดจนผูด้ ำเนินการ
อืน่ ๆ เพือ่ ทีจ่ ะได้โน้มน้าวนโยบายทางเศรษฐกิจและ
ทำให้ภาครัฐและเอกชนลงทุนเพือ่ ส่งเสริมการจ้าง
งานและบรรเทาความยากจนอย่างมีประสิทธิผล
งานนี้ยังดำเนินต่อไปโดยมีการสนับสนุนการ
ใช้นโยบาย ช่วยเหลือคนยากจนให้มีสภาพแวด
ล้อมทีเ่ อือ้ ผลสำเร็จ และประสิทธิภาพของการทำ
งาน ซึง่ จะทำให้เศรษฐกิจเจริญและมีความสามารถ
ในการแข่งขันมากขึ้น ตลอดจนเอื้อให้แรงงานมี
ความคล่องตัวและสามารถพัฒนาทักษะได้ นอก
จากนีค้ วามพยายามดังกล่าวยังทำให้หลายประเทศ
ในแอฟริกาให้ความสำคัญกับการจ้างงานทีค่ ำนึงถึง
ความถูกต้องในเรือ่ งเพศ กลยุทธ์และโครงการแก้
ปัญหาความยากจนเพือ่ การสร้างงานจำนวนมาก
ขึน้ และดีขน้ึ การส่งเสริมให้เป็นผูป้ ระกอบการ และ
การพัฒนาและปกป้องทรัพยากรมนุษย์(จากเอชไอ
วี/เอดส์)
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ILO Regional Office for Africa in Abidjan
(สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิ
ภาคแอฟริกาทีอ่ าบิดจัน)
โทรศัพท์ +225/2031-8900
โทรสาร +225/2021-2880
อีเมล์ abidjan@ilo.org
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6.2
การดำเนินงานของ ILO
ต่อวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย:
การส่งเสริมให้สมาชิกสามารถสร้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ทาง
การเงินต่อประเทศในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ยงั คงมีอยูใ่ นหลายพืน้ ที่ ประเทศในเอเชีย
ใต้ซึ่งมีเศรษฐกิจแบบเปิดน้อยกว่าอาจได้รับผล
กระทบจากวิกฤตการณ์นน้ี อ้ ยกว่าประเทศอืน่ แต่ก็
ยังคงต้องเผชิญความท้าทายทีน่ า่ วิตกในแง่การแก้
ปัญหาความยากจนและการว่างงาน ประเทศที่
กำลังมีความเปลี่ยนแปลงยังคงเผชิญปัญหาการ
ปฏิรูปตลาดแรงงานที่หนักหน่วงและต้องเร่งช่วย
เหลือลูกจ้างทีเ่ ป็นผูพ้ ลัดถิน่ ในขณะเดียวกันลูกจ้าง
และนายจ้างมีแนวโน้มที่จะยอมรับสภาพการทำ
งานทีอ่ นั ตรายขึน้ และเลวลงทัง้ นีเ้ พือ่ ความอยูร่ อด
ผูท้ เ่ี ป็นเหยือ่ ของอุบตั เิ หตุอนั เกิดจากงานและครอบ
ครั ว ของพวกเขาอาจกลายเป็ น คนยากจนได้
ประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิค

45

เผชิญปัญหาเพราะแข่งกับการผลิตจำนวนมากซึง่
ประหยัดต้นทุนไม่ไหว ดังนัน้ จึงจำเป็นต้องพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้
หลากหลายขึน้
แม้วา่ กำลังมีสญ
ั ญาณทีแ่ สดงให้เห็นว่าค่าเงิน
และตลาดการเงินมีเสถียรภาพแต่เราไม่อาจพอใจ
กับสิง่ นีไ้ ด้ วิกฤตการณ์ดงั กล่าวได้ทำให้ตระหนักว่า
ข้อบกพร่องในระบบเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ กิดก่อน
วิกฤตการณ์นน้ั จะต้องได้รบั การแก้ไข
ILO พยายามแก้ ไ ขปั ญ หาที ่ เ กิ ด จาก
วิกฤตการณ์นน้ั ตลอดจนปัญหาอืน่ ๆ ในทวีปเอเชีย
ซึ่งมีคนยากจนเกือบสองในสามของโลกอาศัยอยู่
ความพยายามแก้ไขปัญหาโดย ILO นัน้ คือผลลัพธ์
จากการประชุมประจำภูมภิ าคเอเชียครัง้ ที่ 13 เมือ่
พ.ศ. 2544 ตามผลการประชุมซึง่ ได้ขอ้ สรุปเป็นแนว
ทางปฏิบัตินั้น ILO ทำงานร่วมกับสมาชิกเพื่อ
ปฏิบตั ติ ามวาระงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าในระดับประเทศ โดย
ทำให้งานทีม่ คี ณ
ุ ค่าเป็นองค์ประกอบสำคัญประการ
หนึ่งของโครงการและภารกิจเร่งด่วนในประเทศ
ต่างๆ เพือ่ บรรเทาความยากจน ILO เน้นการสนับ
สนุนนโยบายทางเศรษฐกิจที่สร้างงานที่ดี ขยาย
การประกันสังคมให้ครอบคลุมถึงลูกจ้างส่วนใหญ่
ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและเศรษฐกิจที่ยังไม่
เป็นระบบซึ่งยังไม่ได้รับความคุ้มครองในปัจจุบัน
และส่งเสริมแนวความคิดไตรภาคีและการเจรจา
ทางสังคม นอกจากนีอ้ งค์การฯยังมุง่ เพิม่ กิจกรรมใน
พื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่อ่อนแอโดย
เฉพาะ สนับสนุนโครงการงานโยธาทีใ่ ช้แรงงานคน
เป็นหลัก และส่งเสริมสภาพการทำงานทีเ่ หมาะสม
ขณะนี ้ ไ ด้ เ กิ ด ทั ศ นคติ ท ั ่ ว ไปเกี ่ ย วกั บ การ
ปฏิรปู ขึน้ ซึง่ เป็นทัศนคติทย่ี อมรับความสำคัญของ
ระบอบประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นหลักประกัน
แห่งสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน (รวมถึงหลักการและ

สิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการทำงาน) และคุณค่าแห่งการ
เจรจาทางสังคม ในขัน้ นีค้ วรถือว่าการส่งเสริมระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง
ควรมีมาตรการต่างๆ มาตรการหนึง่ คือการดำเนิน
โครงการให้ความคุม้ ครองทางสังคมแก่คนว่างงาน
เช่น การประกันการว่างงานตามควร มาตรการอืน่ ๆ
คือการขยายโครงการให้ความช่วยเหลือทางสังคม
เพือ่ ช่วยคนทีย่ ากจนมาก เน้นให้ความช่วยเหลือขัน้
พืน้ ฐาน เช่น ให้บริการดูแลสุขภาพ พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐาน วางกรอบกฎหมายเพื่อการประกัน
สังคมในประเทศที่ยังไม่มีการประกันสังคม และ
ดำเนินขัน้ ตอนต่างๆ เพือ่ ปรับปรุงความปลอดภัย
สุ ข ภาพและสภาพการทำงานอย่ า งได้ ผ ลเพื ่ อ
ป้องกันอุบตั เิ หตุและโรคอันเกิดจากงาน
นอกจากการร่วมงานกับองค์กรอื่นๆ ภายใน
ระบบขององค์การสหประชาชาติตามปกติแล้ว ILO
ยังมีความร่วมมืออย่างจริงจังกับผู้บริจาคแบบ
ทวิภาคีตลอดจนธนาคารโลกและธนาคารเพือ่ การ
พัฒนาเอเชียอีกด้วย ธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเชีย
เน้นความร่วมมือพิเศษกับ ILO โดยเมือ่ ไม่นานม
นีไ้ ด้รว่ มดำเนินโครงการทางวิชาการ วางกลยุทธ์
และร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ(เมื่อเดือน
พฤษภาคมพ.ศ. 2545)
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
ILO Regional Office for Asia and the Pacific
in Bangkok
(สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิ
ภาคเอเชียและแปซิฟคิ ทีก่ รุงเทพฯ)
โทรศัพท์ +662/288-1234
โทรสาร +662/288-3062
อีเมล์ bangkok@ilo.org

6.3
ทวีปอเมริกา: การต่อสูเ้ พือ่ การจ้างงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
การกระจายรายได้ทด่ี ขี น้ึ และความคุม้ ครองทางสังคม
เมือ่ พ.ศ. 2546 ILO ระบุในรายงานประจำภูมิ
ภาค (Panorama Laboral) ว่าการว่างงานใน
ละติ น อเมริ ก ามี แ นวโน้ ม ลดลงเล็ ก น้ อ ย ILO
ประเมินว่าอัตราการว่างงานในทวีปนีจ้ ะลดลงเหลือ
ร้อยละ 10.5 จากร้อยละ 10.9 เมือ่ พ.ศ. 2545 แนว
โน้มนีเ้ กิดจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
แม้จะไม่รวดเร็วแต่กม็ ่นั คง
ความพยายามรวมกลุ่มในระดับอนุภูมิภาคมี
ความคืบหน้า และมุ่งไปสู่การตั้งกลุ่ม NAFTA
MERCOSUR และ CARICOM และยังมีความริเริม่
ที่จะก่อตั้งกลุ่มอื่นๆ อีก เนื่องจาก เศรษฐกิจมี
ลักษณะเปิดมากขึน้ เรือ่ ยๆ ดังกล่าว โครงการต่างๆ
ของ ILO จึงต้องมีบทบาทสำคัญมากขึน้ เพือ่ ประกัน
ว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะเกิดควบคู่ไปกับ
ความเจริญทางสังคม
ILO ร่วมมือกับประเทศสมาชิกที่มีโครงการ
แก้ไขปัญหาการว่างงานและปรับปรุงคุณภาพของ
การจ้างงาน มีการกระตุน้ ให้ประเทศสมาชิกพัฒนา
ระบบและกฎหมายต่างๆ ทีจ่ ะให้ความคุม้ ครองแก่
ลูกจ้างทีอ่ ยูใ่ นภาคเศรษฐกิจนอกระบบ นอกจากนี้
ยังต้องให้องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างมีสว่ น
ร่วมในการปฏิรปู เศรษฐกิจและการวางนโยบายที่

เกีย่ วข้องกับการรวมกลุม่ ในระดับอนุภมู ภิ าค และ
กระบวนการโลกาภิวตั น์
ในปัจจุบันภูมิภาคนี้ได้ก้าวสู่การปฏิรูปแรง
งานในยุคทีส่ องแล้ว ซึ่งเป็นยุคทีม่ คี วามพยายาม
เพือ่ หลีกเลีย่ งผลลัพธ์ อันไม่พงึ ปรารถนาและแก้ไข
จุดอ่อนในประเทศที่ร่วมโครงการ กับ ILO เป็น
ประเทศแรกๆ และเพือ่ เพิม่ ผลสำเร็จของประเทศ
เหล่านี้
ILO ดำเนินงานเพือ่ ประกันว่าการปฏิรปู ต่างๆ
ดังกล่าวมีการเปลีย่ นแปลงทางนโยบายร่วมอยูด่ ว้ ย
ทั ้ ง นี ้ เ พื ่ อ ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ข ั ้ น พื ้ น ฐานของแรงงาน
การจ้างงานและความคุ้มครองทางสังคมสำหรับ
ทุกคน ตลอดจนการเจรจาทางสังคม
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
ILO Regional Office for Latin America and
the Caribbean in Lima
(สำนั ก งานแรงงานระหว่ า งประเทศประจำ
ภูมภิ าคละตินอเมริกาและคาริเบียน ทีล่ มิ า)
โทรศัพท์ +511/215-0300
โทรสาร +511/421-5292
อีเมล์ oit@oit.org.pe
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6.4
รัฐอาหรับ: การปรับปรุงนโยบายการจ้างงาน
การเจรจาทางสังคม และความคุม้ ครองทางสังคม
รัฐอาหรับที่มีรายได้น้อยประสบปัญหาการ
ว่างงาน การจ้างงานด้อยกว่าความสามารถ ความ
ยากจนและความคุม้ ครองทางสังคมทีม่ ไี ม่เพียงพอ
ปัญหาเหล่านี้ยิ่งรุนแรงขึ้นเนื่องจากประชากรมี
จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเศรษฐกิจถดถอย
ประเทศทีม่ รี ายได้มากกว่าสามารถรักษามาตรฐาน
ความเป็นอยู่ที่ดีได้ด้วยปัจจัยหลักซึ่งก็คือรายได้
จากการขายน้ ำ มั น และทรั พ ยากรธรรมชาติ
ชนิดอืน่ ๆ ให้ตา่ งประเทศ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมัน
ทีค่ อ่ ยๆ ลดลงและเงินสะสมทีค่ อ่ ยๆ ร่อยหรอลงได้
นำความกดดันแบบใหม่มาสูเ่ ศรษฐกิจของประเทศ
ในคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf
Cooperation Council) ซึง่ มีปญ
ั หาการว่างงานใน
ประเทศมากขึน้ โดยเฉพาะในหมูค่ นรุน่ หนุม่ สาว

ILO เพิม่ ความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐอาหรับ
ทัง้ หลายมากขึน้ กว่าเดิมมากตัง้ แต่เปิดสำนักงาน
แรงงานระหว่างประเทศประจำกลุม่ ประเทศอาหรับ
ทีเ่ บรุต(เลบานอน)อีกครัง้ เมือ่ เดือนพฤษภาคมพ.ศ.
2538 หลังจากปิดนานกว่า 12 ปี ทุกประเทศใน
ภูมภิ าคนีต้ อ้ งการการส่งเสริมนโยบายการจ้างงาน
แนวความคิดแบบไตรภาคี และการเจรจาทาง
สังคมอย่างเร่งด่วน และต้องปรับปรุงการบริหารแรง
งานเพือ่ จะได้สามารถสร้างงาน ออกกฎหมายแรง
งาน และคุม้ ครองลูกจ้างซึง่ รวมถึงลูกจ้างทีเ่ ป็นแรง
งานข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิผล
มีความพยายามให้ความช่วยเหลือด้านวิชา
การแก่เขตปกครองตนเองปาเลสไตน์และหุน้ ส่วน
ทางสังคมของเขตปกครองนี้เป็นพิเศษเพื่อก่อตั้ง
สถาบันด้านตลาดแรงงานซึง่ เป็นทีต่ อ้ งการมาก
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ILO Regional Office for Arab States in Beirut
(สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำกลุม่
ประเทศอาหรับ ทีเ่ บรุต)
โทรศัพท์ +9611/752-400
โทรสาร +9611/752-405
อีเมล์ beirut@ilo.org
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6.5
ยุโรปและเอเชียกลาง: สมดุลทีด่ ขี น้ึ ระหว่างการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมในประเทศทีก่ ำลังเกิดการเปลีย่ นแปลง
ประเทศในทวีปยุโรปทุกประเทศเผชิญความ
ท้าทายใหม่หลายประการเนื่องด้วยกระบวนการ
โลกาภิวัตน์ ประเทศเหล่านี้ต้องพยายามพัฒนา
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความร่วมมือใน
สังคม สำหรับประเทศทีอ่ ยูท่ างตอนกลางและตะวัน
ออกของทวีปยุโรปนัน้ การสร้างเศรษฐกิจทีม่ รี ะบบ
การตลาดเพือ่ สังคมและการพัฒนาเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจมหัพภาครวมถึงการแปรรูปทรัพย์สนิ ของ
รัฐให้เป็นของเอกชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญ
ประเทศทางตอนกลางของทวี ป ยุ โ รปส่ ว น
ใหญ่พยายามเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปซึง่
ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความยุติธรรมใน
สังคมและการพัฒนาสังคม ภารกิจสำคัญประการ
หนึ่งของ ILO คือการช่วยให้ประเทศเหล่านี้ออก
กฎหมายและบังคับใช้กฎหมายตามหลักการของ
ILO ซึง่ จะทำให้มาตรฐานต่างๆ ของประเทศเหล่า
นีเ้ ป็นไปตามนโยบายสำคัญทางสังคมของประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรปและสภายุโรปในยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต้ ILO กำลังส่งเสริมความร่วมมือ

ในสังคมในประเทศทีร่ ว่ มแผนฟืน้ ฟูประเทศในยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต้หรือ Stability Pact
สำหรั บ ประเทศที ่ เ คยเป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของ
สหภาพโซเวียตนั้น ความสำเร็จในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยจะเป็นปัจจัยสำคัญของการ
เปลี ่ ย นแปลงทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และ
สังคมอย่างสอดคล้องประสานกันในอนุภมู ภิ าคนี้ ใน
ยุโรปตะวันตก ILO เน้นการประชาสัมพันธ์และสนับ
สนุนงานขององค์การฯ ตลอดจนการเจรจาเรื่อง
นโยบายและการให้ความร่วมมือเพือ่ แก้ปญ
ั หาแรง
งานในยุโรปอย่างต่อเนือ่ ง
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ILO Regional Office for Europe (สำนักงาน
แรงงานระหว่างประเทศประจำภูมภิ าคยุโรป)
โทรศัพท์ +4122/799-6666
โทรสาร +4122/799-6061
อีเมล์ europe@ilo.org

กิจกรรมสำคัญของ ILO สำหรับประเทศทีก่ ำ
ลังเกิด การเปลีย่ นแปลงในยุโรปและเอเชีย
กลาง
• การปรับโครงสร้างของตลาดแรงงานท้อง
ถิน่ และการพัฒนากิจการขนาดเล็ก
• การปฏิรูปกฎหมายแรงงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
• การปฏิรปู และพัฒนาระบบประกันสังคม
• การแต่งตัง้ และส่งเสริมผูบ้ ริหารแรงงาน
• การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของ
องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างทีม่ อี สิ ระ
• การพัฒนาแนวความคิดไตรภาคี
• การคุ ้ ม ครองความปลอดภั ย และอาชี ว
อนามัยของลูกจ้าง
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ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
ทางการอบรม วิจยั
และสิง่ ตีพมิ พ์
ILO คือศูนย์กลางสำคัญของโลกที่ให้ข้อมูล บทวิเคราะห์ และคำแนะนำเกี่ยวกับ
โลกของการทำงาน ทุกกิจกรรมของ ILO ดำเนินงานโดยมีการศึกษาวิจัยเป็นพื้นฐาน
และสนับสนุนเสมอ และ ILO ได้รับการยอมรับ ในระดับสากลว่าเป็นแหล่งข้อมูลทาง
สถิติที่เชื่อถือได้
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7.1
สิง่ ตีพมิ พ์ของ ILO
สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศตีพิมพ์ผล
งานวิจยั เกีย่ วกับงานและการจ้างงานทีม่ ลี กั ษณะ
เปลีย่ นไป ดังนัน้ จึงเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผูว้ าง
นโยบายและฝ่ายอื่นๆ นอกจากนี้สำนักงานฯยัง
ผลิตสื่อเพื่อให้คำแนะนำทางวิชาการ หลักปฏิบัติ
และคูม่ อื การฝึกอบรมต่างๆ ด้วย สือ่ เหล่านีค้ รอบ
คลุมหลายหัวข้อ เช่น การพัฒนากิจการ การประกัน
สั ง คม ปั ญ หาเกี ่ ย วกั บ เพศ แรงงานข้ า มชาติ
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน แรงงานเด็ก
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน
และสิทธิของลูกจ้าง การจ้างงานในสภาพเศรษฐกิจ
แบบโลกาภิวตั น์และในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารคือ
ประเด็นสำคัญ ปัญหาของลูกจ้างและนายจ้างทีอ่ ยู่
ในประเทศกำลังพัฒนา ประเทศทีก่ ำลังเกิดความ
เปลีย่ นแปลง และประเทศอุตสาหกรรมได้รบั การ
อภิปรายเพือ่ หาทางแก้ไข และเป็นส่วนหนึง่ ในเป้า
หมายของ ILO ที่จะให้ทุกคนมี “งานที่มีคณ
ุ ค่า”
World Employment Report หรือรายงาน
การจ้างงานในโลกซึ่งเป็นรายงานที่มีชื่อเสียงของ
ILO ให้ ข ้ อ มู ล และบทวิ เ คราะห์ ท ี่ ท ัน สมัย ที ่ส ุด
เกี ่ ยวกั บแนวโน้ มสำคัญของโลกแห่งงาน ILO
Encyclopaedia of Occupational Health and
Safety หรือสารานุกรม ILO เรื่องอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทำงานฉบับพิมพ์ครัง้ ทีส่ ่ี
ซึง่ หนึง่ ชุดประกอบด้วยสีเ่ ล่ม(และมีในรูปแบบซีดี
รอมด้วย)นั้นบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ทันสมัย ที่สุด
เกีย่ วกับเรือ่ งนีแ้ ละมีเนือ้ หาครบถ้วนครอบคลุมทุก
ประเด็น
นอกจากนี้ ILO ยังเผยแพร่สถิติ กฎหมาย
และบรรณานุ ก รมทั ้ ง ในรู ป แบบของสิ ่ ง ตี พ ิ ม พ์
และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ที่โต้ตอบกับผู้ค้นคว้าได้
Yearbook of Labour Statistics หรือหนังสือสถิติ
เกี่ยวกับแรงงานประจำปีมีข้อมูลจากทั่วโลกและ
เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญแหล่งหนึ่งที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวกับเรื่องการจ้างงาน(ดู 7.2
เพือ่ อ่านรายละเอียด เพิม่ เติมเกีย่ วกับ “สถิตแิ รง

งาน”) Key Indicators of the Labour Market
(KILM) หรือดรรชนีสำคัญของตลาดแรงงานมีบท
วิเคราะห์จากหนังสือประจำปีเล่มดังกล่าวและให้
แหล่งข้อมูลอ้างอิงระดับสากล ดรรชนีนไ้ี ด้เผยแพร่
ไว้ในอินเตอร์เน็ต ตีพมิ พ์เป็นหนังสือ และบันทึกไว้
ในซีด-ี รอม
The International Labour Review (ประมวล
เรือ่ งแรงงานระหว่างประเทศ) เป็นวารสารสำคัญ
ของ ILO และตีพมิ พ์รายไตรมาสเป็นภาษาอังกฤษ
ฝรัง่ เศส และสเปน วารสารนีม้ บี ทวิเคราะห์นโยบาย
เกีย่ วกับการจ้างงานและปัญหาแรงงานทีเ่ กิดขึน้ ใน
ปัจจุบนั เป็นองค์ประกอบสำคัญ นอกจากนี้ ILO ยัง
ตีพมิ พ์วารสารรายไตรมาสชือ่ Labour Education
(การศึกษา เรือ่ งแรงงาน) เป็นภาษาอังกฤษ ฝรัง่
เศส และสเปน และตีพมิ พ์นติ ยสาร World of Work
(โลกของงาน) เป็น 14 ภาษาเพื่อให้สมาชิกของ
ILO และผูส้ นใจทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีต่ า่ งๆ อ่าน
หาข้อมูลเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์
www.ilo.org/publns
หรือส่งจดหมายถึง
Publications Bureau (สำนักสิง่ พิมพ์)
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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7.2
สถิตเิ กีย่ วกับแรงงาน
สำนักงานสถิติของ ILO ซึ่งอยู่ในระบบของ
องค์ ก ารสหประชาชาติ ค ื อ ศู น ย์ ร วมสถิ ต ิ ต ่ า งๆ
ที่เกี่ยวกับเรื่องแรงงาน สำนักงานแห่งนี้ดำเนิน
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกันสามอย่างดังนี้
• รวบรวมและเผยแพร่สถิตเิ กีย่ วกับแรงงาน
• พัฒนาแนวทางเพือ่ รวบรวมสถิตเิ กีย่ วกับแรง
งานที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และใช้สำหรับการ
เปรียบเทียบอย่างมีประสิทธิผล
• ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่เจ้าหน้าทีผ่ ู้
รับผิดชอบเรือ่ งสถิตเิ กีย่ วกับแรงงานในประเทศ
ต่างๆ
Yearbook of Labour Statistics ซึง่ รวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจประจำปีในทุกภูมิภาค
ของโลกครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่มี
บทบาททางเศรษฐกิจ การจ้างงาน การว่างงาน
ชัว่ โมงการทำงาน ราคาผูบ้ ริโภค การบาดเจ็บอัน
เกิดจากงาน การหยุดงานเพือ่ ประท้วง และการห้าม
กลับเข้าทำงาน หนังสือ Yearbook แต่ละเล่มจะ
ออกพร้อมกับหนังสือชุด Sources and Methods:
Labour Statistics หนึง่ เล่ม (ทีม่ าและวิธกี ารรวบ
รวมสถิติเกี่ยวกับแรงงาน ซึ่งเป็นหนังสือที่ให้คำ
แนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในหนังสือ
Yearbook และ Bulletin of Labour Statistics หรือ
รายงานสถิตเิ กีย่ วกับแรงงาน) หนังสือ Yearbook
ยั ง ถู ก เก็ บ ไว้ ใ นรู ป แบบของฐานข้ อ มู ล ด้ ว ย
(LABORSTA) ฐานข้อมูลอืน่ ๆ ของ ILO ให้การประเมินและการคาดคะเนจำนวนประชากรที่มี
บทบาททางเศรษฐกิจ ค่าแรง ชัว่ โมงทำงาน ราย
ได้ของครอบครัว และจำนวนสมาชิกของสหภาพ
แรงงาน
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Bulletin of Labour Statistics ซึง่ ออกรายไตร
มาสและมีฉบับพิเศษออกระหว่างไตรมาสด้วยนัน้
ให้ขอ้ มูลรายเดือนและรายไตรมาสเกีย่ วกับการจ้าง
งาน การว่างงาน ชัว่ โมงทำงาน ค่าแรง และราคา
ผูบ้ ริโภค รายงานประจำปีฉบับพิเศษชือ่ สถิตเิ กีย่ ว
กับค่าแรง ชัว่ โมงทำงาน และราคาอาหารนำเสนอ
ผลการตรวจสอบประจำปีในเดือนตุลาคมของ ILO
หรือ “ILO October Inquiry”
ขอสถิตติ า่ งๆ จากฐานข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ท่ี
ILO Bureau of Statistics
(สำนักงานสถิตขิ อง ILO)
CH-1211 Geneva 22
โทรสาร +4122/799-6957
อีเมล์ stat@ilo.org
เว็บไซต์ http://www.ilo.org/stat
หรือหาข้อมูลได้ท่ี http://laborsta.ilo.org

7.3

7.4

บริการห้องสมุด

สถาบันแรงงานศึกษา
นานาชาติ

ห้องสมุด ILO มีขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ หลายชนิดเพือ่ สนับ
สนุนการวิจยั ทุกเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับงาน ห้องสมุดเผยแพร่และเก็บรักษา
ข้อมูลต่างๆ เป็นจำนวนมากและมีหลายภาษาทัง้ ทีเ่ ป็นสิง่ ตีพมิ พ์และ
ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ มีทง้ั หนังสือ รายงาน วารสาร กฎหมายของ
ประเทศต่างๆ และเอกสารสถิติตลอดจนสิ่งตีพิมพ์ของ ILO กว่า
40,000 รายการ
ห้องสมุดแห่งนีเ้ ผยแพร่ Labordoc ซึง่ เป็นฐานข้อมูลพิเศษทีเ่ ชือ่ ม
โยงกับอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลนีร้ วบรวมเอกสารต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การ
เผยแพร่ทว่ั โลก เช่น บทความจากวารสารต่างๆ ซึง่ ว่าด้วยเรือ่ งที่
เกีย่ วกับงานและการดำเนินชีวติ อย่างยัง่ ยืนทุกลักษณะตลอดจนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับงานและสิทธิ
มนุษยชน ห้องสมุดนีเ้ พิม่ ลิง้ ค์ของข้อมูลต่างๆ ทีเ่ ผยแพร่ทางอินเตอร์
เน็ตอยูเ่ สมอ Labordoc คือแหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ซง่ึ ILO เผยแพร่
สูส่ าธารณะ
ห้องสมุดนีเ้ ป็นศูนย์รวมของเครือข่ายศูนย์ขอ้ มูลต่างๆ ซึง่ อยูท่ ่ี
สำนักงานใหญ่ของ ILO และสำนักงานในพืน้ ทีท่ ง้ั หลาย นอกจากนี้
ห้องสมุดยังให้คำปรึกษาเกีย่ วกับข้อมูล พิมพ์พจนานุกรมคำพ้องและ
อนุกรมวิธาน และพัฒนาโครงการและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ ว
กับข้อมูลด้านแรงงาน
ขอบริการห้องสมุดได้ท่ี
ILO Library (ห้องสมุด ILO)
โทรศัพท์ +4122/799-8682
โทรสาร +4122/799-6515
อีเมล์ informs@ilo.org
สำนักงานกรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 288 1768-9
โทรสาร 02 288 3062
อีเมล์ libroap@ilo.org
เว็บไซต์ของห้องสมุด www.ilo.org/inform

สถาบันแรงงานศึกษานานาชาติของ ILO ทีเ่ จนีวาส่งเสริมการ
วิจยั นโยบายและการอภิปรายสาธารณะเรือ่ งปัญหาสำคัญใหม่ๆ ที่
ILO และสมาชิก อันได้แก่ผใู้ ช้แรงงาน ภาคธุรกิจ และรัฐบาล กำลัง
เผชิญอยู่
สาระสำคัญทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของโครงการต่างๆ ของสถาบันคือแนว
ความคิดในเรือ่ ง “งานทีม่ คี ณ
ุ ค่า” โครงการของสถาบันมุง่ ส่งเสริมการ
พัฒนาพืน้ ฐานของงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าด้วยการวิเคราะห์และประสบการณ์
จริง และส่งเสริมความเข้าใจวิธดี ำเนินนโยบายแบบต่างๆ อย่างลึก
ซึง้ ขึน้ ซึง่ จะทำให้งานทีม่ คี ณ
ุ ค่าเกิดขึน้ ได้จริง
สถาบันแห่งนีใ้ ห้สง่ิ อำนวยความสะดวกสามประการดังนี้
• เวทีระดับโลกเพื่ออภิปรายนโยบายทางสังคมซึ่งทำให้รัฐบาล
ภาคธุรกิจ และผูใ้ ช้แรงงานสามารถร่วมงานกับวงการนักวิชาการ
และนักคิดต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการ
• โครงการและเครือข่ายวิจัยระดับสากลที่นำนักวิชาการมาพบ
ภาคธุรกิจ ผูใ้ ช้แรงงาน และผูป้ ฏิบตั กิ ารของรัฐบาลเพือ่ ศึกษา
ปัญหาทางนโยบายซึ่งเป็นปัญหาใหม่ที่อาจเกี่ยวข้องกับ ILO
และเพือ่ ช่วยกันวางนโยบายต่างๆ
• โครงการให้การศึกษาเพือ่ ช่วยให้สหภาพแรงงาน องค์กรนายจ้าง
และฝ่ายบริหารแรงงานสามารถพัฒนาความสามารถของสถาบัน
ต่างๆ ของตนในการวิจยั วิเคราะห์ และออกนโยบายทีเ่ กีย่ วกับ
เศรษฐกิจและสังคม
สถาบันมีการดำเนินงานหลายอย่าง เช่น การวิจยั การจัดเวที
อภิปรายนโยบายทางสังคม การบรรยาย การจัดทำหลักสูตร
และการสัมมนาสำหรับสาธารณชน โครงการฝึกงาน โครงการดู
งานของผูเ้ ชีย่ วชาญ โครงการ Phelan Fellowship และการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ นอกจากนีส้ ถาบันยังจัดการบรรยายเกีย่ วกับนโยบาย
ทางสังคมหรือ Social Policy Lectures ซึง่ เกิดขึน้ ได้ดว้ ยเงินรางวัล
โนเบลสาขาสั น ติ ภ าพที ่ ILO เคยได้ ร ั บ และเวี ย นจั ด ไปตาม
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงรอบโลก
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
International Institute for Labour Studies
(สถาบันแรงงานศึกษานานาชาติ)
โทรศัพท์ +4122/799-6128
โทรสาร +4122/799-8542
อีเมล์ institut@ilo.org
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7.5
ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติที่ตูริน
เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ที่มีความชำนาญ
เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า ILO จึง
ก่อตัง้ ศูนย์ฝกึ อบรมขึน้ ทีเ่ มืองตูรนิ ประเทศอิตาลีเมือ่
พ.ศ. 2508 เพือ่ ช่วยประเทศต่างๆ พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของตนด้วยการฝึกอบรม
ศูนย์ ฝึกอบรมซึ่งร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับ
สถาบันฝึกอบรมระดับประเทศและระดับภูมิภาค
ช่วยเผยแพร่หลักการและนโยบาย ต่างๆ ของ ILO
และพัฒนาศักยภาพของสถาบันระดับประเทศให้
สามารถดำเนินโครงการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและสอด
คล้องกับวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ของศูนย์ฯ ศูนย์
ฝึกอบรมแห่งนี้ พยายามพัฒนา รวบรวม และนำ
เสนอแนวความคิด วิธปี ฏิบตั ิ และประสบการณ์ท่ี
ดีทส่ี ดุ (จาก ILO และแหล่งอืน่ ๆ) ซึง่ เกีย่ วกับหลัก
การและสิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการทำงาน การจ้างงาน
และโอกาสสร้างรายได้สำหรับหญิงและชาย ความ
คุ้มครอง ทางสังคมสำหรับทุกคน แนวความคิด
ไตรภาคีและการเจรจาทางสังคม และการบริหาร
กระบวนการพัฒนา ทีพ่ กั ขนาดใหญ่ของศูนย์นท้ี ำ
ให้สามารถจัดการฝึกอบรมและให้โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างกว้างขวางผ่านการสอนตามหลักสูตร
มาตรฐาน การจัดงานเพือ่ ให้ความรูท้ เ่ี หมาะกับผู้
เรียน โครงการฝึกอบรมทีค่ รอบคลุมเนือ้ หาครบทุก
ด้าน บริการให้คำปรึกษา ตลอดจนการออกแบบ
และผลิตสือ่ การสอนต่างๆ บริการของศูนย์นม้ี มี าก
มายหลากหลายประเภทมาก ศูนย์นอ้ี าจได้รบั มอบ
หมายให้ออกแบบและดำเนินโครงการระยะเวลา
หลายปีและมีองค์ประกอบหลายอย่างแต่เพียงผู้
เดียว ดำเนินโครงการหนึง่ ส่วน หรือจัดกิจกรรมฝึก
อบรมหนึง่ กิจกรรมก็ได้

ผูเ้ ข้าฝึกอบรมคือผู้แทนไตรภาคีจากประเทศ
สมาชิกของ ILO และสถาบันต่างๆ ทีร่ ว่ มงานกับผู้
แทนเหล่านัน้ โดยปกติจะเป็น ผูม้ อี ำนาจตัดสินใจ
ผูจ้ ดั การระดับสูงและระดับกลางของบริษทั และรัฐ
วิสาหกิจต่างๆ ผูอ้ ำนวยการสถาบันและเครือข่าย
องค์กรต่างๆ ทีม่ หี น้าทีฝ่ กึ อาชีพ ผูน้ ำขององค์กร
ลูกจ้าง และองค์กรนายจ้าง เจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลและเจ้า
หน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบนโยบายทางสังคมของประเทศ
ต่ า งๆ และสตรี ท ี ่ ม ี ห น้ า ที ่ พ ั ฒ นาและบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์
ตราบจนถึ ง ปั จ จุ บ ั น หญิ ง และชายประมาณ
หนึ่งแสนคนจาก 170 ประเทศได้รับประโยชน์
จากบริการต่างๆ ของศูนย์ฯ ทุกปีจะมีกจิ กรรมและ
โครงการต่างๆ กว่า 300 งานและมีผู้รับการฝึก
อบรมกว่า 8,000 คน กิจกรรมประมาณครึง่ หนึง่ จัด
ขึ้นภายในศูนย์ฯและอีกครึ่งหนึ่งจัดในพื้นที่ต่างๆ
ศูนย์นี้กำลังขยายขอบเขตการให้บริการอย่างต่อ

เนือ่ งด้วยโครงการศึกษาทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
ศูนย์แห่งนี้ประยุกต์การฝึกอบรมให้ตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะของประเทศกำลังพัฒนาและ
ประเทศที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายใน
แอฟริกา อเมริกา ประเทศอาหรับต่างๆ ตลอดจน
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและทวีปยุโรป
หลักสูตรต่างๆ จัดทำขึน้ เป็นภาษาเดียวกับภาษา
ของผูร้ บั การฝึกอบรม (ภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ
ฝรัง่ เศส โปรตุเกส รัสเซีย สเปน) สาระจากการฝึก
อบรมซึง่ ได้รบั การปรับปรุงให้เหมาะกับผูเ้ รียนนัน้
ได้รบั การบูรณาการเข้ากับโครงการหรือแผนการ
ของประเทศต่างๆ ดังนัน้ จึงสนับสนุนแผนพัฒนาทัง้
หมดของประเทศทีร่ บั การฝึกอบรม
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
International Training Centre in Turin
(ศูนย์ฝกึ อบรมระหว่างประเทศทีต่ รู นิ )
โทรศัพท์ +390116936111
โทรสาร +390116638842
อีเมล์ pubinfo@itcilo.it
CINTERFOR
ศูนย์การวิจัยและข้อมูลการฝึกอาชีพแห่งทวีป
อเมริ ก า (Inter-American Research and
Documentation Centre on Vocational Training
– CINTERFOR) ทีม่ อนเตวิเดโอประเทศอุรกุ วัย
เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายสถาบันฝึกอาชีพที่
ครอบคลุมภูมภิ าคละตินอเมริกา หมูเ่ กาะคาริเบียน
และสเปน
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
CINTERFOR/OIT
โทรศัพท์ +5982/902-0557
โทรสาร +5982/902-1305
อีเมล์ dimvd@cinterfor.org.uy
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ประวัติ
และโครงสร้างของ ILO
ILO เป็นองค์การแบบพหุภาคีองค์การหนึ่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ได้
อย่างสมบูรณ์ ถ้าจะถามว่า ILO ได้บทเรียนใดจากการดำเนินงานนานแปดทศวรรษบ้างหรือไม่ คำตอบก็
คือ การยืนยันคำมัน่ สัญญา การเปลีย่ นแปลง และการปรับปรุงคือปัจจัยสำคัญทีท่ ำให้องค์การฯประสบ
ความสำเร็จ องค์การทีถ่ อื กำเนิดขึน้ จากความหวังชัว่ ขณะองค์การนีไ้ ด้ผา่ นความหดหูแ่ ละรอดพ้นสงคราม
มาแล้ว
ILO ซึง่ ก่อตัง้ โดยประเทศอุตสาหกรรมและเพือ่ ประเทศอุตสาหกรรมเมือ่ พ.ศ. 2462 นัน้ ได้เจริญก้าวหน้า
ขึน้ อย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์เพือ่ ต้อนรับสมาชิกทีม่ จี ำนวนเพิม่ ขึน้ อย่างมากในช่วงสองทศวรรษภายหลัง
สงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ในช่วงสงครามเย็นองค์การฯยังคงได้รบั การยอมรับจากสังคมโลกโดยได้ยดึ มัน่ คุณ
ค่าพืน้ ฐานขององค์การฯอย่างไม่ลดละ การทีส่ งครามเย็นยุตลิ งและกระบวนการโลกาภิวตั น์ได้แพร่ขยาย
อย่างรวดเร็วได้ผลักดันให้องค์การฯทบทวนภารกิจ โครงการ และวิธปี ฏิบตั ใิ หม่อกี ครัง้

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ เจนีวา
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1.1

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

ประวัติ ILO: แรงงานมิใช่สนิ ค้า
ILO ซึง่ เป็นองค์การระหว่างประเทศกำเนิดจาก
สถานการณ์ทางสังคมในยุโรปและอเมริกาเหนือใน
ช่วงศตวรรษที่ 19 ซึง่ ถือเป็นแหล่งกำเนิดการปฏิวตั ิ
อุตสาหกรรมซึง่ ทำให้เศรษฐกิจเจริญอย่างรวดเร็ว
เป็นพิเศษ แต่ในขณะเดียวกันก็มกั ก่อให้เกิดความ
วุ่นวายทางสังคม และทรมานผู้คนอย่างสุดจะ
ทนได้ แนวความคิดทีจ่ ะออกกฎระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการใช้แรงงานเกิดขึ้นในตอนต้นศตวรรษ
ที ่ 19 อั น เป็ น ผลมาจากความวิ ต กกั ง วลทาง
จริยธรรมและเศรษฐกิจ เนือ่ งจากเห็นว่าการปฏิวตั ิ
อุ ต สาหกรรมนำความเสี ย หายมาสู ่ ป ระชาชน
นักอุตสาหกรรมคนสำคัญอย่างโรเบิรต์ โอเวน และ
ดาเนียล เลอ กรองสนับสนุนความคิดทีจ่ ะพัฒนากฎ
ทางสังคมและการใช้แรงงานดังกล่าว และในช่วง
ครึง่ หลังของศตวรรษที่ 19 องค์การต่างๆ ของผูใ้ ช้
แรงงานก็ได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการเรียกร้อง
ให้ผู้ทำงานมีสิทธิทางประชาธิปไตยและสภา
ความเป็นอยูท่ ด่ี ใี นประเทศอุตสาหกรรมทัง้ หลาย
เหตุ จ ู ง ใจทางมนุ ษ ยธรรม การเมือ ง และ
เศรษฐกิจทีเ่ รียกร้องให้มกี ารวางมาตรฐานระหว่าง
ประเทศเกีย่ วกับการใช้แรงงานทำให้เกิดการก่อตัง้
ILO
เหตุจูงใจประการแรกคือมนุษยธรรม สภาพ
ของลูกจ้างที่ถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องสุขภาพ
ชีวิตครอบครัว และความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ
โดยไม่ได้รบั การเหลียวแลนัน้ เป็นเรือ่ งทีย่ อมรับได้
น้อยลงทุกที ประเด็นปัญหานีป้ รากฏอย่างชัดเจน
อยูใ่ นบทนำของธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศความว่า “สภาพต่างๆ ที่เกิดกับการใช้
แรงงานอันได้แก่... ความอยุตธิ รรม ความลำบาก
และการขาดแคลนสิง่ จำเป็นในการดำรงชีพกำลัง
เป็นปัญหาของประชาชนจำนวนมาก”
เหตุจงู ใจประการทีส่ องคือการเมือง ถ้าสภาพ
ของลูกจ้างไม่ได้รบั การเยียวยา ประชาชนกลุม่ นีซ้ ง่ึ

เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องด้วยการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาจก่อความไม่สงบในสังคมและอาจ
ถึงขั้นก่อการปฏิวัติ บทนำดังกล่าวระบุว่าความ
อยุติธรรมจะทำให้เกิด “ความไม่สงบอย่างใหญ่
หลวงจนอาจเป็นภัยต่อสันติสขุ และความปรองดอง
ในโลก”
เหตุจงู ใจประการทีส่ ามคือเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมใดหรือประเทศใดก็ตามที่มีการปฏิรูปทาง
สังคมจะพบว่าตนเสียเปรียบคูแ่ ข่งเพราะการปฏิรปู
นัน้ กระทบต้นทุนทางการผลิตอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
บทนำนัน้ กล่าวว่า “ถ้าประเทศหนึง่ ไม่สามารถจัดให้
มีสภาพการใช้แรงงานอย่างมีมนุษยธรรมได้ ก็จะ
ทำให้ประเทศอืน่ ๆ ไม่สามารถปรับปรุงสภาพการ
ใช้แรงงานในประเทศของตนได้เช่นกัน”
ข้อโต้เถียงเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในบทนำของ
ธรรมนูญพ.ศ. 2462 ซึง่ เริม่ ต้นด้วยคำยืนยันความ
ว่า “สันติสขุ ทีเ่ ป็นสากลและยัง่ ยืนนัน้ จะเกิดขึน้ ได้
ก็ตอ่ เมือ่ มีความยุตธิ รรมทางสังคมเป็นพืน้ ฐานเท่า
นั้น” อุดมการณ์เหล่านี้ได้รับการขยายความใน
ปฏิญญาฟิลาเดลเฟีย พ.ศ. 2487 ซึง่ พิสจู น์แล้วว่า
ถูกต้องทีส่ ดุ ในยุคแห่งโลกาภิวตั น์ในปัจจุบนั นีแ้ ละ
ยังคงเป็นอุดมการณ์ขน้ั พืน้ ฐานของ ILO สืบมา
การโต้เถียงด้วยปัญญาและความคิดริเริม่ ของ
บุคคลสำคัญ สมาคมอาสาสมัคร รัฐบาล และขบวน
การทางสังคมและการเมืองต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อ
เนือ่ งนานเกือบหนึง่ ศตวรรษนัน้ เป็นสิง่ ทีเ่ กิดก่อน
กำเนิดของ ILO ในช่วงทศวรรษท้ายๆ ของศตวรรษ
ที่ 19 การ เรียกร้องให้มกี ฎระหว่างประเทศสำหรับ
โลกแห่งการทำงานนั้นเข้มข้นขึ้นในหมู่ประเทศ
อุตสาหกรรม ผลสำคัญของการปลุกปัน่ ทางปัญญา
นี้คือการก่อตั้งสมาคมนานาชาติเพื่อให้ความคุ้ม
ครองทางกฏหมายแก่ลูกจ้างที่เบเซิล เมื่อพ.ศ.
2444 สำหรับในระดับประเทศนัน้ กฎหมายสังคม
ฉบับต่างๆ ของรัฐบาลเยอรมันถือเป็นความก้าว

หน้าทางการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองแรงงาน
ประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสองทศวรรษสุดท้าย
ของศตวรรษที่ 19
ในระหว่างปี 2448 และ 2449 สวิตเซอร์แลนด์
ได้จัดการประชุมทางวิชาการและการทูตที่กรุง
เบิร์น ซึ่งทำให้มีการรับรองอนุสัญญาแรงงาน
ระหว่างประเทศสองฉบับแรก อนุสญ
ั ญาฉบับหนึง่
วางกฎเกณฑ์เกีย่ วกับการทำงานกะกลางคืนของ
สตรี และอนุสญ
ั ญาอีกฉบับหนึง่ เกิดขึน้ เพือ่ ยุตกิ าร
ใช้ฟอสฟอรัสขาวในอุตสาหกรรมการผลิตไม้ขดี ไฟ
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสหภาพแรงงาน
จากประเทศต่างๆ ได้จัดการประชุมร่วมกันขึ้น
หลายครัง้ เพือ่ สนับสนุนความริเริม่ ของผูน้ ำสหภาพ
แรงงานคนสำคั ญ ซึ ่ ง ต้ อ งการให้ ส นธิ ส ั ญ ญา
สันติภาพทีจ่ ะเกิดขึน้ ในช่วง สงครามโลกครัง้ ทีห่ นึง่
สหภาพแรงงานจากประเทศต่างๆ ได้จัดการ
ประชุมร่วมกันขึ้นหลายครั้งเพื่อสนับสนุนความ
ริเริม่ ของ ผูน้ ำสหภาพแรงงานคนสำคัญซึง่ ต้องการ
ให้สนธิสัญญาสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมี
บทที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมซึ่งจะวางมาตรฐาน
ระหว่างประเทศขัน้ ต่ำเกีย่ วกับการใช้แรงงานและ
ให้กำเนิดสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศรวมอยู่
ด้วย นอกจากนีย้ งั มีการเรียกร้องขอค่าชดเชยให้แก่
ผู้ทำงานจำนวนมากที่ได้เสียสละในสงครามโลก
ครัง้ นัน้ ด้วย
ธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศใช้
เวลาร่างตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนพ.ศ.
2462 โดยคณะกรรมาธิการแรงงานระหว่างประเทศ
ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ ตามสนธิสญ
ั ญาแวร์ซาย คณะกรรมาธิ
การประกอบด้วยผู้แทนจากเก้าประเทศได้แก่
เบลเยียม คิวบา เช็กโกสโลวะเกีย ฝรัง่ เศส อิตาลี
ญีป่ นุ่ โปแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
โดยมีซามูเอล กอมเพอร์ส ซึง่ เป็นประธานสมาพันธ์
แรงงานอเมริกาเป็นประธานคณะกรรมาธิการ
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ธรรมนูญฉบับนี้ ทำให้เกิดองค์การไตรภาคีขน้ึ ซึง่
เป็นองค์การประเภทนี้เพียงองค์การเดียวที่รวม
ผูแ้ ทนของรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้างไว้ในคณะ
กรรมการบริหารคณะต่างๆ ขององค์การ ธรรมนูญ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กลายเป็นส่วนที่
13 ของ สนธิสญ
ั ญาแวร์ซาย ผูร้ า่ งธรรมนูญฉบับนี้
เป็นภาษาอังกฤษ (ซึง่ คณะกรรมาธิการใช้เป็นฉบับ
ร่างของธรรมนูญ) คือ ฮาโรลด์ บัตเลอร์และเอ็ดเวิรด์
ฟีแลนด์ ซึง่ ต่อมาได้เป็นผูอ้ ำนวยการใหญ่ของ ILO
ทั้งสองคน
นับตัง้ แต่วนั แรกๆ ของการดำเนินงานองค์การ
ได้พัฒนาลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากองค์การ
อืน่ ๆ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้สนั นิบาตชาติ (ซึง่ เป็นองค์การที่
เกิดขึน้ ในช่วงเวลาระหว่างสงครามโลกทัง้ สองครัง้ )
พอสมควร ในขณะทีส่ นั นิบาตชาติได้เริม่ ก่อตัง้ และ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง ILO
สามารถดำเนินงานจนเต็มศักยภาพได้ภายในระยะ
เวลาอันสัน้ โดยมีผอู้ ำนวยการใหญ่คนแรกทีย่ อด
เยีย่ มชือ่ อัลเบิรต์ โธมัส มีสำนักงานเลขาธิการซึง่ ทำ
หน้าทีเ่ จรจาความกับรัฐมนตรีแรงงานทัง้ หลาย และ
เกิ ด การประชุ ม ใหญ่ อ งค์ ก ารแรงงานระหว่ า ง
ประเทศที่เปี่ยมด้วยพลัง ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
คือระหว่างปี 2462 และ 2463 มีการรับรอง
อนุสญ
ั ญาถึงเก้าฉบับและข้อแนะถึงสิบข้อ
ความเป็นไปของ ILO จนถึงสงครามโลกครัง้ ที่
สอง
ในช่วง 40 ปีแรกของการดำเนินงาน ILO ได้
ใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อพัฒนามาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศขึน้ และดำเนินการเพือ่ ให้
มาตรฐานเหล่านั้นมีผลบังคับใช้ ในช่วงระยะเวลา
20 ปีตั้งแต่พ.ศ. 2462 ถึง 2482 มีการรับรอง
อนุสญ
ั ญา 67 ฉบับและข้อแนะ 66 ข้อ
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ปฏิญญาฟิลาเดลเพีย
เมื่อพ.ศ. 2487 ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศในฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาได้รบั
รองปฏิญญาฟิลาเดลเฟียซึ่งกำหนดจุดประสงค์
และเป้าหมายใหม่ขององค์การฯ
ปฏิญญาฉบับนี้ได้กำหนดหลักการต่างๆ ขึ้น
ดังนี้
• แรงงานมิใช่สินค้า
• เสรี ภ าพในการแสดงออกและการสมาคม
คือปัจจัยสำคัญของความก้าวหน้าที่ยั่งยืน
• ความยากจนไม่ ว ่ า จะเกิ ด ขึ ้ น ที ่ ใ ดจะเป็ น
อันตรายต่อความมั่งคั่งทุกที่
• มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ ศาสนา หรือ
เพศใดย่อมมีสิทธิที่จะแสวงหาความสะดวก
สบายทางวัตถุและการพัฒนาทางจิตใจ ตลอด
จนมี เ สรี ภ าพ ศั ก ดิ ์ ศ รี ความมั ่ น คงทาง
เศรษฐกิจ และโอกาสที่เท่าเทียมกัน

เอ็ดเวิร์ด เจ ฟีแลนด์ ผู้อำนวยการใหญ่ของ ILO ลง
นามในปฏิญญาฟิลาเดลเฟียเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
พ.ศ. 2487 ในกำหนดการเข้าพบประธานาธิบดี รูสเวลต์
นั ด พิ เ ศษที ่ ท ำเนี ย บขาว เขาเดิ น ทางมาพร้ อ มกั บ
คอร์เดล ฮัลล์ รัฐมนตรีต่างประเทศ วอลเตอร์ แนช
ประธานการประชุมที่ฟิลาเดลเฟีย ฟรานส์ เพอร์กินส์
รัฐมนตรีแรงงาน และลินเซย์ โรเจอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวย
การใหญ่ ILO

แต่เดิมมาตรฐานต่างๆ จะเน้นเรือ่ งสภาพการ
ทำงานเป็นหลัก กล่าวคืออนุสญ
ั ญาฉบับแรกทีเ่ กิด
ขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2462 เป็นอนุสญ
ั ญาเกีย่ วกับชัว่ โมง
การทำงานนัน่ คือทำงานวันละ 8 ชัว่ โมงหรือสัปดาห์
ละ 48 ชัว่ โมงซึง่ เป็นทีร่ กู้ นั ดีอยูแ่ ล้วนัน่ เอง
เมื่อพ.ศ. 2469 การประชุมใหญ่องค์การแรง
งานระหว่างประเทศได้วางระบบเพื่อติดตามการ
บังคับใช้มาตรฐานต่างๆ ซึง่ เป็นความริเริม่ สำคัญที่
ยังคงดำเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั ระบบนีท้ ำให้มคี ณะ
กรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญซึง่ ประกอบด้วยนักกฎหมาย
อิสระผู้มีความเชี่ยวชาญซึ่งจะตรวจรายงานที่
รัฐบาลต่างๆ ทำขึ้นเพื่อรายงานการบังคับใช้
อนุ ส ั ญ ญาฉบั บ ต่ า งๆ ที ่ ไ ด้ ใ ห้ ก ารรั บ รองแล้ ว
คณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญจะส่งรายงานของตนให้ท่ี
ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศทุกปี
นับแต่นน้ั คณะผูเ้ ชีย่ วชาญได้รบั อำนาจมากขึน้ โดย
สามารถรายงานสถานการณ์เกีย่ วกับอนุสญ
ั ญาและ
ข้อแนะทัง้ หลายทีไ่ ม่ได้รบั การรับรองได้ดว้ ย
เมือ่ พ.ศ. 2475 หลังจากทีไ่ ด้ทำให้ ILO เป็น
องค์การทีเ่ ข้มแข็งของโลกเป็นระยะเวลานาน 13 ปี
อัลเบิรต์ โธมัสก็เสียชีวติ ลง ผูอ้ ำนวยการใหญ่คนต่อ
มาคือฮาโรลด์ บัตเลอร์ แต่หลังจากเข้ารับตำแหน่ง
ได้ไม่นานเขาก็ต้องเผชิญปัญหาคนว่างงานเป็น
จำนวนมากอันเกิดจากเศรษฐกิจโลกตกต่ำครัง้ ใหญ่
(The Great Depression) ในขณะนัน้ ผูแ้ ทนนายจ้าง
เผชิญหน้ากับผูแ้ ทนลูกจ้างในเรือ่ งการลดชัว่ โมงทำ
งานโดยไม่มผี ลลัพธ์สำคัญใดๆ เกิดขึน้ ในปี 2477
สหรัฐอเมริกาในสมัยของประธานาธิบดีแฟรงคลิน
ดี รูสเวลต์ ซึ่งในขณะนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกของ
สันนิบาตชาติได้เข้าเป็นสมาชิกของ ILO
เมื่อเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2483 สถานการณ์ที่
สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งอยู่ใจกลางทวีปยุโรปในยาม
สงครามทำให้จอห์น วินองต์ ผูอ้ ำนวยการใหญ่คน
ใหม่ตัดสินใจย้ายองค์การฯไปที่กรุงมอนทรีออล
ประเทศแคนาดาเป็นการชั่วคราว

ฮวน โซมาเวีย
ผูอ้ ำนวยการใหญ่

ในปี 2487 ผูร้ ว่ มการประชุมใหญ่องค์การแรง
งานระหว่างประเทศได้รับรองปฏิญญา ฟิลาเดล
เฟียซึง่ เป็นภาคผนวกของธรรมนูญฯและยังคงเป็น
กฎบัตรแห่งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของILO
ปฏิญญาฉบับนีค้ าดหวังให้มแี ละได้วางรูปแบบของ
กฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน
จากความร่วมมือทางวิชาการสู่ความร่วมมือ
อย่างจริงจัง
หลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ILO ยุคใหม่กเ็ ริม่ ขึน้
การเลือกเดวิด มอร์ส ชาวอเมริกาขึน้ เป็นผูอ้ ำนวย
การใหญ่ของ ILO เมือ่ พ.ศ. 2491 เกิดพร้อมกับการ
ปรับปรุงงานด้านมาตรฐานแรงงานครั้งใหม่ของ
ILO และการเริม่ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ขององค์การฯ
อนุ ส ั ญ ญาฉบั บ ต่ า งๆ ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ภายหลั ง
สงครามโลกครั้งที่สองนั้นเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน
(เสรีภาพในการสมาคม การยุตแิ รงงานบังคับ และ
การเลือกปฏิบตั )ิ ตลอดจนเรือ่ งแรงงานทีม่ ปี ระเด็น
ั ญา
ทางวิชาการต่างๆ มากขึน้ ในปี 2491 อนุสญ
สำคัญ (ฉบับที่ 87) ซึง่ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม
ได้รบั การรับรอง ซึง่ เป็นการยอมรับอย่างเต็มทีใ่ น
สิทธิของลูกจ้างและนายจ้างทีจ่ ะดำเนินการเคลือ่ น
ไหวอย่างเสรีและอิสระ คณะกรรมการว่าด้วย
เสรี ภ าพในการสมาคมซึ ่ ง เป็ น คณะกรรมการ
ไตรภาคีพิเศษได้ทำคดีกว่า 2,000 คดีในช่วงห้า
ทศวรรษที ่ แ ล้ ว มา เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ท าง
ประชาธิปไตยทีส่ ำคัญทีส่ ดุ นีใ้ นโลกแห่งการทำงาน
อย่างเต็มที่
ในช่วงเวลา 22 ปีภายใต้การนำของเดวิด มอร์ส
จำนวนประเทศสมาชิกเพิม่ ขึน้ สองเท่า องค์การฯเริม่
ดำเนินงานอย่างสากล ประเทศอุตสาหกรรมกลาย
เป็นสมาชิกเสียงข้างน้อยเมือ่ เทียบกับจำนวนสมาชิก
ที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา งบประมาณเพิ่มพูนขึ้น
ห้าเท่าและเจ้าหน้าทีม่ จี ำนวนเพิม่ ขึน้ สีเ่ ท่า

ในปี 2512 ในขณะฉลองปีท่ี 50 ของการดำเนิน
งาน ILO ได้รบั รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ในพิธมี อบ
รางวัลอันทรงเกียรตินป้ี ระธานคณะกรรมการรางวัล
โนเบลกล่าวว่า “ILO ได้มอี ทิ ธิพลอย่างยัง่ ยืนต่อการ
ออกกฎหมายของทุกประเทศ” และเป็น “สถาบันหนึง่
ในจำนวนน้อยมากทีไ่ ด้เกิดขึน้ และทำให้มนุษยชาติ
ภูมใิ จได้” เมือ่ พ.ศ. 2513 วิลเฟร็ด เจงคส์ได้รบั เลือก
เป็นผู้อำนวยการใหญ่ เขาคือผู้เขียนปฏิญญาฟิลา
เดลเฟียคนหนึง่ และเป็นคนทีม่ บี ทบาทสำคัญในการ
วางกระบวนการที่ใช้ตรวจคำร้องเรื่องการละเมิด
เสรีภาพในการสมาคม
ตั้งแต่ปี 2517 ถึง 2532 ฟรานซิส บลังคาร์ด
ผูอ้ ำนวยการใหญ่ ประสบความสำเร็จในการปกป้อง
ILO จากความเสียหายครั้งใหญ่ที่เกิดจากวิกฤต
การณ์อนั เป็นผลมาจากการทีส่ หรัฐอเมริกาถอนตัว
จากการเป็นสมาชิกขององค์การฯเป็นการชั่วคราว
(ตัง้ แต่พ.ศ. 2520 ถึง 2523) ILO มีบทบาทสำคัญใน
การปลดปล่ อ ยโปแลนด์ ใ ห้ เ ป็ น อิ ส ระจากการ
ปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์โดยสนับสนุน
ความชอบธรรมของสหภาพโซลิดานอสก์อย่าง
เต็มที่ด้วยการยึดหลักอนุสัญญาฉบับที่ 87 ซึ่งว่า
ด้วยเสรีภาพในการสมาคมซึง่ โปแลนด์ได้ให้สตั ยาบัน
รับรองเมือ่ พ.ศ. 2500
ผูอ้ ำนวยการใหญ่ทร่ี บั ตำแหน่งต่อจากฟรานซิส
บลังคาร์ดคือ มิเชล ฮันแซนจากเบลเยียม ซึง่ เป็นผู้
อำนวยการใหญ่คนแรกหลังสิน้ สุดยุคสงครามเย็น เขา
นำ ILO สูก่ ารกระจายอำนาจในการดำเนินกิจกรรม
และการจัดการทรัพยากรออกจากเจนีวามากขึ้น
โดยออกนโยบายความร่วมมืออย่างจริงจัง (Active
Partnership Policy) ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ทำงานซึ่งที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศได้ลงมติรบั รองเมือ่ เดือนมิถนุ ายนพ.ศ. 2541
ได้บนั ทึกเจตนารมย์สากลแห่งพันธะซึง่ เกิดจากหมู่
สมาชิกขององค์การฯเองในอันที่จะเคารพ ส่งเสริม
และปฏิบตั ติ ามหลักการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิขน้ั

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศมีผอู้ ำนวย
การใหญ่เป็นผู้บริหารสูงสุดซึ่งได้รับการแต่ง
ตัง้ โดยคณะประศาสน์การ ผูอ้ ำนวยการใหญ่
ของ ILO ตัง้ แต่พ.ศ. 2462 คือ
อัลเบิรต์ โธมัส จากฝรัง่ เศส
(2462-2475)
ฮาโรลด์ บัตเลอร์ จากสหราชอาณาจักร
(2475-2481)
จอห์น วินองต์ จากสหรัฐอเมริกา
(2482-2484)
เอ็ดเวิรด์ ฟีแลนด์ จากไอร์แลนด์
(2484-2491)
เดวิด มอร์ส จากสหรัฐอเมริกา
(2491-2513)
วิลเฟร็ด เจงคส์ จากสหราชอาณาจักร
(2513-2516)
ฟรานซิส บลังคาร์ด จากฝรัง่ เศส
(2516-2532)
มิเชล ฮันแซนจากเบลเยียม
(2532-2542)
ฮวน โซมาเวีย จากชิลี
(มีนาคม 2542 - ปัจจุบนั )
พืน้ ฐานทีเ่ ป็นประเด็นของอนุสญ
ั ญา ILO บางฉบับ
แม้วา่ อนุสญ
ั ญาเหล่านัน้ จะยังไม่ได้รบั การรับรองก็
ตาม สิทธิเหล่านีค้ อื เสรีภาพในการสมาคม การยอม
รับสิทธิที่จะร่วมเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล
การขจัดแรงงานบังคับทุกรูปแบบ การยุติการใช้
แรงงานเด็กอย่างได้ผล และการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ้างงานและอาชีพ ในขณะเดียว
กันปฏิญญาฉบับนีย้ อมรับความรับผิดชอบของ ILO
ในอันที่จะช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถบรรลุ
จุดมุง่ หมายต่างๆ ดังกล่าวได้
เมือ่ เดือนมีนาคมพ.ศ. 2542 ผูอ้ ำนวยการใหญ่คน
ใหม่ของ ILO คือฮวน โซมาเวียจากชิลเี ห็นพ้องกับ
มติ น านาชาติ ท ี ่ ใ ห้ ส ่ ง เสริ ม สั ง คมแบบเปิ ด และ
เศรษฐกิจแบบเปิดตราบเท่าที่การส่งเสริมนี้จะ
“ก่อประโยชน์ที่แท้จริงให้ประชาชนธรรมดาและ
ครอบครัวของพวกเขาอย่างเท่าเทียมกัน” นาย
โซมาเวียได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อ “พัฒนาโครงสร้าง
ไตรภาคีให้ทนั สมัยและช่วยควบคุมโครงสร้างนีเ้ พือ่
ให้คา่ นิยมต่างๆ ของ ILO ได้รบั การยอมรับโดยทัว่ ไป
ในสถานการณ์ตา่ งๆ ทีก่ ำลังเกิดขึน้ จริงทัว่ โลก” เขา
คือผู้แทนคนแรกจากซีกโลกใต้ที่ได้เป็นผู้นำของ
องค์การฯ
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1.2

สำนักงานใหญ่ ILO ที่เจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โครงสร้างไตรภาคีของ ILO
นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาลร่วมงานกัน
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา ILO เป็นเวทีพเิ ศษที่
ให้รฐั บาลและหุน้ ส่วนทางสังคมจากประเทศทีเ่ ป็น
สมาชิกขององค์การฯทัง้ 179 ประเทศสามารถเล่า
ประสบการณ์อย่างเสรีและเปิดเผย และเปรียบ
เทียบนโยบายระดับชาติระหว่างกัน โครงสร้างแบบ
ไตรภาคีขององค์การฯทำให้ ILO แตกต่างจาก
องค์การระดับโลกอืน่ ๆ ในแง่ทว่ี า่ องค์กรนายจ้าง
และองค์ลกู จ้างมีสทิ ธิมเี สียงเท่ากับรัฐบาลในเรือ่ ง
การวางนโยบายและโครงการต่างๆ ขององค์การฯ
ILO ส่งเสริมการทำงานแบบไตรภาคีภายใน
ประเทศสมาชิกด้วย โดยให้การสนับสนุนการเจรจา
ทางสังคมซึง่ เปิดโอกาสให้สหภาพแรงงานและนาย
จ้างร่วมกันวางนโยบายระดับชาติในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
สังคมและเศรษฐกิจและเรือ่ งอืน่ ๆ อีกมาก และให้
มีสว่ นร่วมในการดำเนินนโยบายเหล่านัน้ ตามความ
เหมาะสม ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีสทิ ธิสง่ ผู้
แทนสีค่ นเข้าร่วมการประชุมใหญ่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ โดยผูแ้ ทนสองคนมาจากรัฐบาล
และอีกสองคนเป็นผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างฝ่าย
ละหนึ ่ ง คน ผู ้ แ ทนเหล่ า นี ้ ม ี ส ิ ท ธิ พ ู ด และออก
เสียงอย่างอิสระ
การประชุ ม ใหญ่ อ งค์ ก ารแรงงานระหว่ า ง
ประเทศ จัดในเดือนมิถุนายนของทุกปีที่เจนีวา
ผู้แทนเข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยที่ปรึกษาทาง
วิชาการ นอกจากผู้แทนของรัฐบาลดังกล่าวแล้ว
โดยปกติรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องแรงงานใน
ประเทศของตนก็เข้าร่วมประชุมและอภิปรายด้วย
ผู้แทนนายจ้างและลูกจ้างสามารถออกความเห็น
และลงคะแนนเสียงอย่างมีอสิ ระจากรัฐบาลของตน
และเป็นอิสระต่อกัน
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การประชุมใหญ่นี้เป็นเวทีนานาชาติ สำหรับ
การอภิปรายเรื่องแรงงานของโลก ปัญหาสังคม
และมาตรฐานนานาชาติว่าด้วยเรื่องแรงงาน และ
ยังเป็นโอกาสในการวางนโยบายโดยทั่วไปของ
องค์การฯด้วย ทุกๆ สองปีทป่ี ระชุมใหญ่จะรับรอง
โครงการดำเนินงานและงบประมาณระยะสองปี
ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากประเทศสมาชิกทัง้ หลาย
ในระหว่า งรอการประชุ ม ใหญ่ป ระจำปีง าน
ของ ILO จะกำกับโดยคณะประศาสน์การซึ่ง
ประกอบด้วยผูแ้ ทนรัฐบาล 28 คน ผูแ้ ทนนายจ้าง
14 คน และผูแ้ ทนลูกจ้าง 14 คน คณะผูบ้ ริหารของ
ILO คณะนีป้ ระชุมกันปีละสามครัง้ ทีเ่ จนีวา คณะผู้
บริหารจะตัดสินใจเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน
เพือ่ ปฏิบตั นิ โยบายของ ILO ให้เกิดผลร่างโครงการ
และแผนงบประมาณซึ่งจะส่งให้ที่ประชุมใหญ่
อนุมตั ิ และเลือกผูอ้ ำนวยการใหญ่
ทีน่ ง่ั ของกรรมการทีเ่ ป็นผูแ้ ทนรัฐบาลในคณะ
ประศาสน์การสิบทีน่ ง่ั เป็นทีน่ ง่ั ถาวรของประเทศที่
มีบทบาทสำคัญทางอุตสาหกรรม (ได้แก่บราซิล จีน
ฝรัง่ เศส เยอรมัน อินเดีย อิตาลี ญีป่ นุ่ สหพันธรัฐ
รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) ผูแ้ ทน
จากประเทศสมาชิกอืน่ ๆ จะได้รบั เลือกโดยผูแ้ ทน
รัฐบาลในที่ประชุมใหญ่ทุกสามปีโดยจะแบ่งที่นั่ง
ตามสภาพภูมศิ าสตร์ นายจ้างและลูกจ้างจะเลือกผู้
แทนของตนเองในการประชุมทีจ่ ดั ขึน้ ต่างหาก
สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศทีเ่ จนีวาทำ
หน้าที่เป็นสำนักงานเลขาธิการถาวร สำนักงาน
ใหญ่ ศูนย์วจิ ยั และโรงพิมพ์ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ มีการกระจายอำนาจบริหารและ
จัดการให้สำนักงานประจำภูมภิ าค พืน้ ที่ และสาขา
ต่างๆ ในขณะนีส้ ำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ
ทีบ่ ริหารโดยผูอ้ ำนวยการใหญ่ซง่ึ ได้รบั เลือกตัง้ ให้

ดำรงตำแหน่ ง นานห้ า ปี แ ละต่ อ อายุ ไ ด้ น ั ้ น มี
พนักงาน และผูเ้ ชีย่ วชาญประมาณ 2,500 คนทำงา
นอยู่ท ี่สำนักงานใหญ่ในเจนีวาและสำนักงาน
ประจำภูมภิ าคต่างๆ กว่า 40 แห่งทัว่ โลก
ประเทศสมาชิ ก ของ ILO มี ก ารประชุ ม
ประจำภูมิภาคเป็นครั้งคราวเพื่อพิจารณาเรื่องที่
เป็นผลประโยชน์เฉพาะในภูมิภาค งานของคณะ
ประศาสน์ ก ารและสำนั ก งานแรงงานระหว่ า ง
ประเทศได้รับความช่วยเหลือจากคณะกรรมการ
ไตรภาคีทเ่ี กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมหลักต่างๆ และ
คณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญในเรือ่ งต่างๆ เช่น การฝึก
อาชีพ การพัฒนาการจัดการ ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการทำงาน อุตสาหกรรมสัมพันธ์
การศึกษาของลูกจ้าง และปัญหาพิเศษของลูกจ้าง
บางกลุม่ (ได้แก่ผทู้ ำงานทีม่ อี ายุนอ้ ย สตรี ผูพ้ กิ าร
ฯลฯ)
ตัง้ แต่แรก ILO สนใจภาคการขนส่งทางทะเล
เป็นพิเศษซึ่งมีลักษณะงานที่มีขอบเขตเกี่ยวข้อง
กับประเทศต่างๆ ในการดำเนินงานโดยผ่านคณะ
กรรมการร่วมทางพาณิชย์นาวีและการประชุม
พิเศษเกีย่ วกับพาณิชย์นาวีซง่ึ เป็นส่วนหนึง่ ของการ
ประชุ ม ใหญ่ อ งค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ
องค์การฯได้รบั รองอนุสญ
ั ญาและข้อแนะต่างๆ เป็น
จำนวนมากเพือ่ แก้ปญ
ั หาให้ชาวเรือ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศและคณะประศาสน์
การได้ท่ี
สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ
Official Relations Branch
โทรศัพท์ +4122/799-7552
โทรสาร +4122/799-8944
อีเมล์ reloff@ilo.org

ILO ในประวัตศิ าสตร์ของสังคม
2361
โรเบิร์ต โอเวน นักอุตสาหกรรมชาว
อังกฤษขอให้มมี าตรการคุม้ ครองผูท้ ำ
งานและคณะกรรมการด้านสังคมใน
ระหว่ า งการประชุ ม สภาพั น ธไมตรี
อันศักดิส์ ทิ ธิ (Congress of the Holy
Alliance) ที ่ เ มื อ งอาเค่ น ประเทศ
เยอรมนี
2374-77
การกบฏของคนงานทอไหมที่โรงทอ
ไหมในลี ย องถู ก ปราบปรามอย่ า ง
รุนแรงในความพยายามก่อการสอง
ครั้งติดต่อกัน
2381-2402
นั ก อุ ต สาหกรรมชาวฝรั ่ ง เศสชื ่ อ
ดาเนียล เลอ กรอง พิจารณาแนว
ความคิดของโอเวน

2426-34
กฎหมายสังคมฉบับแรกของยุโรปได้
รับการรับรองทีเ่ ยอรมัน

2457
เกิดสงครามขึน้ ในยุโรปทำให้ไม่มกี าร
รับรองอนุสัญญาเพิ่มเติม

2429
คนงาน 350,000 คนหยุดงานทีช่ คิ าโก
เพือ่ เรียกร้องชัว่ โมงทำงานวันละแปด
ชั่วโมง การประท้วงครั้งนี้ถูกปราบ
ปรามอย่ า งทารุ ณ (“Haymarket
Riot”)

2462
ILO ถือกำเนิดขึ้น การประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศครั้ง
แรกได้ ร ั บ รองอนุ ส ั ญ ญาหกฉบั บ
อนุสัญญาฉบับแรกจำกัดชั่วโมงทำ
งานเหลือวันละ 8 ชัว่ โมงและสัปดาห์
ละ 48 ชัว่ โมง
อัลเบิร์ต โธมัสได้เป็นผู้อำนวยการ
ใหญ่คนแรกของ ILO

2432
สหภาพแรงงานนานาชาติแห่งที่สอง
ก่อตัง้ ขึน้ ในปารีส
2433
ผู้แทนจาก 14 ประเทศประชุมกันที่
เบอร์ลินและรวบรวมข้อเสนอแนะซึ่ง
จะมีอทิ ธิพลต่อการออกกฎหมายเกีย่ ว
กับการทำงานในประเทศต่างๆ ใน
เวลาต่อมา

2407
สหภาพแรงงานนานาชาติ (Workers
International) ก่อตัง้ ขึน้ เป็นครัง้ แรกที่ 2443
การประชุ ม ใหญ่ ท ี ่ ป ารี ส ได้ ก ่ อ ตั ้ ง
ลอนดอน
สมาคมนานาชาติเพือ่ คุม้ ครองลูกจ้าง
2409
การประชุมสภาลูกจ้างนานาชาติครัง้ 2449
แรกเรียกร้องให้มีกฎหมายแรงงาน การประชุ ม ใหญ่ ท ี ่ เ บิ ร ์ น ได้ ร ั บ รอง
อนุสัญญาระหว่างประเทศสองฉบับ
ระหว่างประเทศ
เพื่อลดการใช้ฟอสฟอรัสขาวซึ่งมีพิษ
ในการผลิตไม้ขีดไฟและห้ามสตรีทำ
2410
หนังสือชือ่ “ทุน” (Das Kapital) เล่ม งานตอนกลางคืน
แรกของคาร์ล มาร์กซได้รบั การตีพมิ พ์

2468
อนุสัญญาและข้อแนะต่างๆ ที่เกี่ยว
กับการประกันสังคมได้รบั การรับรอง
2470
คณะกรรมการผูเ้ ชีย่ วชาญประชุมครัง้
แรกเรือ่ งการบังคับใช้อนุสญ
ั ญาฉบับ
ต่างๆ
2473
เกิดอนุสญ
ั ญาฉบับใหม่ทม่ี งุ่ ให้มคี วาม
คืบหน้าในการยุตแิ รงงานบังคับ
2487
ปฏิญญาฟิลาเดลเฟียย้ำวัตถุประสงค์
หลักข้อต่างๆ ขององค์การ
2489
ILO กลายเป็นหน่วยงานเฉพาะด้าน
หน่วยงานแรกที่อยู่ภายใต้องค์การ
สหประชาชาติ
8

ILOได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
เมื่อปี 2512

2491
เดวิด มอร์สได้รบั เลือกตัง้ เป็นผูอ้ ำนวย
การใหญ่ของ ILO มีการลงมติรบั รอง
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพ
ในการสมาคม มี โ ครงการเร่ ง ด่ ว น
เกี่ยวกับแรงงานในยุโรป เอเชีย และ
ละติน อเมริกา

2501
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 111 ให้ยตุ กิ ารเลือก
ปฏิบตั ใิ นการจ้างงานและการทำงาน

2535
การประชุ ม ใหญ่ อ งค์ ก ารแรงงาน
ระหว่างประเทศอนุมัตินโยบายใหม่
เพื่อความร่วมมืออย่างจริงจัง มีการ
ตั้งคณะสหวิทยาการคณะแรกขึ้นที่
บูดาเปส

2503
ILO ก่อตัง้ สถาบันแรงงานศึกษานานา
ชาติ (International Institute for
Labour Studies)
2541
การประชุ ม ใหญ่ ร ั บ รองปฏิ ญ ญา
2493
องค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า
โครงการเพิ ่ ม ความช่ ว ยเหลื อ ทาง 2509
วิชาการขององค์การสหประชาชาติสง่ ILO เปิดศูนย์ฝกึ อบรมนานาชาติทต่ี รู นิ ด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน
การทำงานอันได้แก่ เสรีภาพในการ
เสริมความร่วมมือกับประเทศกำลัง
2512
สมาคม
การเลิกใช้แรงงานเด็ก และ
พัฒนาครัง้ ใหม่
ILO ได้รบั รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ การยุติแรงงานบังคับและการเลือก
ปฏิบตั ิ
2494
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 100 ให้แรงงานชาย 2517-2532
และหญิงได้รบั ค่าตอบแทนเท่าเทียม ILO ในสมัยที่มีฟรานซิส บลังคาร์ด 2542
กั น สำหรั บ งานที ่ ม ี ค ุ ณ ค่ า เท่ า กั น เป็นผู้อำนวยการใหญ่มีการพัฒนา ฮวน โซมาเวียจากชิลเี ป็นผูอ้ ำนวยการ
คณะประศาสน์การซึง่ ปฏิบตั งิ านร่วม กิจกรรมเพือ่ ความร่วมมือทางวิชาการ ใหญ่ ILO คนแรกจากซี ก โลกใต้
การประชุมใหญ่ฯรับรองอนุสัญญา
กับคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมได้ ขนานใหญ่
ฉบับใหม่ที่เกี่ยวกับการห้ามและการ
ตัง้ คณะกรรมธิการหนึง่ คณะและคณะ
ยุตกิ ารใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลว
กรรมการหนึ่งคณะเพื่อพิจารณาคำ 2532
ผู
แ
้
ทนของสหภาพโซลิ
ด
านอสก์
อ
า
้
งข้
อ
ร้ายทันที
ร้องเกีย่ วกับการละเมิดเสรีภาพในการ
แนะของคณะกรรมการคณะหนึ่งของ
สมาคม
ILO ในการเจรจากับรัฐบาลโปแลนด์ 2545
มิเชล ฮันแซนรับตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 182 ซึง่ เรียกร้องให้
2495
มีการดำเนินงานโดยเร่งด่วนเพือ่ ห้าม
อนุสัญญาฉบับที่ 102 การประชุม ใหญ่ของ ILO
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายได้
ใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
รับการรับรองจากประเทศต่างๆ กว่า
รับรองอนุสัญญาการประกันสังคม 2534
ILO รั บ รองกลยุ ท ธ์ ใ หม่ เ พื ่ อ ต่ อ สู ้ 100 ประเทศ ถือเป็นการรับรองทีเ่ ร็วที่
(มาตรฐานระดับต่ำทีส่ ดุ )
ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก (โครงการ สุดในประวัตศิ าสตร์ของ ILO มีการตัง้
IPEC ของ ILO)
คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยเรือ่ งทาง
2500
สั
งคมของกระบวนการโลกาภิวตั น์
อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 105 กำหนดให้ยก
เลิกแรงงานบังคับทุกรูปแบบ
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ประเทศสมาชิกของ ILO
กรีซ
กัมพูชา
กัวเตมาลา
กาตาร์
กานา
กาบอง
กายอานา
กินี
กินบี สิ เซา
เกรเนดา
สาธารณรัฐเกาหลี
แกมเบีย
โกตดิววั ร์
คอโมโรส
คอสตาริกา
คาซัคสถาน
คีรก์ ซิ สถาน
คิรบิ าส
คิวบา
คูเวต
เคนยา
เคปเวิรด์
แคนาดา
แคเมอรูน
โครเอเชีย
โคลัมเบีย
จอร์เจีย
จอร์แดน
จาเมกา
จิบูตี
จีน
ชาด
ชิลี
ซานมารีโน
ซามัว
ซาอุดอี าระเบีย
ซิมบับเว

ซูดาน
ซูรนิ าเม
เซเชลส์
เซนต์คติ ส์และเนวิส
เซนต์ลเู ซีย
เซนต์วนิ เซนต์และเกรนา
ดีนส์
เซเนกัล
เซอร์เบีย
เซาโตเมและปรินซิเป
เซียร์ราลีโอน
แซมเบีย
โซมาเลีย
ไซปรัส
ญีป่ นุ่
เดนมาร์ก
โดมินกิ า
โดมินกิ นั
ตรินแิ ดดและโตเบโก
ตุรกี
ตูนเิ ซีย
เติรก์ เมนิสถาน
โตโก
ทาจิกสิ ถาน
ไทย
นอร์เวย์
นามิเบีย
นิการากัว
นิวซีแลนด์
เนเธอร์แลนด์
เนปาล
ไนจีเรีย
ไนเจอร์
บราซิล
บอตสวานา
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บังคลาเทศ

บัลแกเรีย
บาร์เบโดส
บาห์เรน
บาฮามาส
บุรนุ ดี
บูรก์ นิ าฟาโซ
เบนิน
เบลเยียม
เบลารุส
เบลิช
โบลิเวีย
ปากีสถาน
ปานามา
ปาปัวนิวกินี
ปารากวัย
เปรู
โปรตุเกส
โปแลนด์
ฝรัง่ เศส
พม่า
ฟิจิ
ฟินแลนด์
ฟิลิปปินส์
มองโกเลีย
มอนเตเนโกร
มอลตา
มอริเชียส
มอริเตเนีย
มาซิโดเนีย
มาดากัสการ์
มาลาวี
มาลี
มาเลเซีย
เม็กซิโก
โมซัมบิก
โมร็อกโก
ยูกนั ดา

ยูเครน
เยเมน
เยอรมนี
รวันดา
โรมาเนีย
ลักเซมเบิรก์
ลัตเวีย
ลิทวั เนีย
เลโซโท
เลบานอน
ไลบีเรีย
วานูอาตู
เวเนซุเอลา
เวียดนาม
ศรีลงั กา
สเปน
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สวาซิแลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
สวีเดน
สหพันธรัฐรัสเซีย
สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหราชอาณาจักร
สาธารณรัฐเช็ก
สาธารณรัฐเซอร์เบีย
สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร์-เลสเต
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
สาธารณรัฐมอลโดวา
สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาชนอาหรับลิเบีย

สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
สิงคโปร์
หมูเ่ กาะโซโลม
ออสเตรเลีย
ออสเตรีย
อัฟกานิสถาน
อาเซอร์ไบจาน
อาร์เจนตินา
อาร์เมเนีย
อิเควทอเรียลกินี
อิตาลี
อินเดีย
อินโดนีเซีย
อิรัก
อิสราเอล
อียิปต์
อุซเบกิสถาน
อุรุกวัย
เอกวาดอร์
เอธิโอเปีย
เอริเทรีย
เอลซัลวาดอร์
เอสโตเนีย
แองโกลา
แอนติกาและบาร์บดู า
แอฟริกากลาง
แอฟริกาใต้
แอลจีเรีย
แอลเบเนีย
โอมาน
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
ฮอนดูรสั
ฮังการี
เฮติ
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1.3
ภารกิจสำคัญแห่งสหัสวรรษใหม่:
โครงการและงบประมาณของ ILO
ในปัจจุบนั ILO หันมาให้ความสำคัญกับกลยุทธ์
การวางแผนงบประมาณระยะสองปี โครงการและ
งบประมาณของ ILO มีจดุ มุง่ หมายทางกลยุทธ์ส่ี
ประการเป็นพืน้ ฐานดังนี้
• เพือ่ ส่งเสริมให้มาตรฐานต่างๆ ตลอดจนหลัก
การและสิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการทำงานบรรุลผุ ล
• เพือ่ เพิม่ โอกาสให้หญิงและชายมีงานและราย
ได้ทเ่ี หมาะสม
• เพือ่ ให้ทกุ คนได้รบั การคุม้ ครองทางสังคม
• เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการไตรภาคี แ ละการ
เจรจาทางสังคม
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โครงการ InFocus
จุดมุง่ หมายทางกลยุทธ์แต่ละประการก่อ
ให้เกิดโครงการ InFocus เป็นจำนวนมากซึง่
เป็นโครงการที่ต้องเร่งปฏิบัติ ตรงประเด็น
ปัญหา และมีความชัดเจน โครงการเหล่านีเ้ น้น
และบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้เกิดผลที่
ดีที่สุดในแง่ผลกระทบและขอบเขต
โครงการ InFocus เกี่ยวข้องกับจุดมุ่ง
หมายทางกลยุทธ์ทง้ั สีป่ ระการมีดงั นี้
• มุ่งส่งเสริมปฏิญญาฉบับนี้
• ยุตกิ ารใช้แรงงานเด็ก
• แก้วกิ ฤตการณ์และฟืน้ ฟู
• พัฒนาความชำนาญ ความรู้ และความ
สามารถในการหางานทำ
• เพิ่มการจ้างงานโดยพัฒนากิจการขนาด
เล็ก
• ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในการทำงานตลอดจนสิง่ แวดล้อม
• ส่งเสริมความมัน่ คงทางสังคมและเศรษฐกิจ
• ส่งเสริมการเจรจาทางสังคม กฎหมายแรง
งาน และการบริหารแรงงาน

1.4
งานที่มีคุณค่าคือหัวใจของการพัฒนาสังคม
“เป้าหมายสำคัญของ ILO ในวันนีค้ อื การสร้างโอกาสให้หญิงและชายมีงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า
และก่อให้เกิดความสำเร็จโดยจะต้องมีเสรีภาพ ความเสมอภาค ความมัน่ คง และ ศักดิศ์ รี
แห่งความเป็นมนุษย์” ฮวน โซมาเวีย ผู้อำนวยการใหญ่ ILO
งานที่มีคุณค่าคืองานที่ทำให้ความปรารถนา
ของผูท้ ำงานเป็นจริง หมายถึงงานทีท่ ำแล้วได้ผล
สำเร็จ ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม มีความปลอดภัย
ในทีท่ ำงาน มีความคุม้ ครองทางสังคมให้ครอบครัว
ให้ โ อกาสพั ฒ นาตนและสถานะทางสั ง คม ให้
เสรีภาพในการแสดงความห่วงใย เคลือ่ นไหว และ
มีสว่ นร่วมตัดสินเรือ่ งต่างๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบกับชีวติ
ของตน และให้โอกาสและการปฏิบตั ทิ เ่ี สมอภาคแก่
หญิงและชายทุกคน
งานทีม่ คี ณ
ุ ค่าควรเป็นหัวใจของกลยุทธ์ระดับ
ท้องถิน่ ระดับชาติ และระดับโลกเพือ่ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม งานทีม่ ีคณ
ุ ค่าคือปัจจัยสำคัญ
ของความพยายามแก้ปญ
ั หาความยากจนและเป็น
วิธหี นึง่ ทีจ่ ะทำให้เกิดการพัฒนาทีม่ คี วามเสมอภาค
ให้โอกาสแก่ทกุ คน และมีความยัง่ ยืน ILO ส่งเสริม
งานทีม่ คี ณ
ุ ค่าโดยดำเนินงานในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการ
จ้างงาน ความคุม้ ครองทางสังคม มาตรฐาน หลัก
การและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน และการ
เจรจาทางสังคม
ในการทำงานทุกด้านดังกล่าว ILO พบว่าผูค้ น
ทัว่ โลกต้องเผชิญการขาดแคลน ช่องว่าง และการ
ถูกกีดกันต่างๆ ในรูปแบบของการว่างงานและการ
จ้างงานทีด่ อ้ ยกว่าความสามารถ งานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ต่ำและไม่กอ่ ให้เกิดความสำเร็จ งานทีไ่ ม่ปลอดภัย
รายได้ทไ่ี ม่มน่ั คง การถูกปฏิเสธไม่ให้มสี ทิ ธิตา่ งๆ
ความไม่เสมอภาคทางเพศ การเอารัดเอาเปรียบคน
งานซึง่ เป็นผูอ้ พยพ การขาดผูแ้ ทนและไม่มสี ทิ ธิมี
เสียง และการขาดความคุม้ ครองและความมัน่ คง

เมือ่ เจ็บป่วย กลายเป็นคนพิการ และถึงวัยชรา ILO
ดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้
การรณรงค์เพื่องานที่มีคุณค่าจะมีความคืบ
หน้าได้นั้นต้องการ การดำเนินงานในระดับโลก
กล่ า วคื อ ต้ อ งระดมผู ้ ด ำเนิ น การหลั ก ในระบบ
พหุภาคีและเศรษฐกิจโลกให้เข้าร่วมการรณรงค์นี้
ในระดับประเทศโครงการงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าแบบบูรณา
การของประเทศซึ่งพัฒนาโดย สมาชิกของ ILO
สะท้อนภารกิจสำคัญและเป้าหมายที่อยู่ในกรอบ
การพัฒนาชาติ ILO ซึง่ ร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ ๆ
ที่อยู่ในและนอกระบบขององค์การสหประชาชาติ
ถ่ายทอดความเชีย่ วชาญอย่างลึกซึง้ และวิธกี ารวาง
นโยบายทีส่ ำคัญเพือ่ ช่วยวางและดำเนินโครงการ
เหล่านี้ เพือ่ สร้างสถาบันต่างๆ ทีจ่ ะดำเนินโครงการ
ต่อไป และเพือ่ วัดความก้าวหน้า
การส่งเสริมงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าเป็นความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ของสมาชิกของ ILO และสำนักงานแรง
งานระหว่างประเทศ วาระงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าของ ILO
ซึง่ เป็นองค์การไตรภาคีนน้ั รวบรวมความต้องการ
และทัศนะต่างๆ ของรัฐบาล องค์กรนายจ้าง และ
องค์กรลูกจ้างซึง่ รวมกันขึน้ เป็น ILO เข้าไว้ดว้ ยกัน
เป็นการระดมพลังและความสามารถของทุกฝ่าย
และวางพื้นฐานเพื่อสร้างความเห็นพ้องกันใน
นโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม
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มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
และหลักการและสิทธิขน้ั พืน้ ฐาน
ในการทำงาน
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2.1 ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ว่า ด้วยหลักการและ
สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน
เมือ่ เดือนมิถนุ ายนพ.ศ. 2541 การประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้รบั รองปฏิญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการ
และสิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการทำงาน เพือ่ ยืนยันพันธะ
ของประเทศสมาชิก ILO ทัง้ 179 ประเทศทีจ่ ะต้อง
เคารพหลักการเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ทำงานทั้งสี่ประการ ตลอดจนส่งเสริมและปฏิบัติ
ตามหลักการเหล่านัน้ ในระดับสากลให้ได้ผลอย่าง
แท้จริง
ความตั้งใจที่จะส่งเสริมปฏิญญาฉบับนี้เกิด
จากความกังวลรอบโลก เกี่ยวกับกระบวนการ
โลกาภิวตั น์และผลทางสังคมทีเ่ กิดจากการเปิดเสรี
ทางการค้า มีการสนับสนุนบทบาทของมาตรฐาน
ทางแรงงานที่ได้การยอมรับในระดับสากลในการ
ประชุมสุดยอดระดับโลกเพือ่ การพัฒนาสังคมของ
องค์การสหประชาชาติ(โคเปนเฮเกน พ.ศ. 2538)
ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกที่
สิงคโปร์ (พ.ศ. 2539) ได้รอ้ื ฟืน้ พันธะกิจเพือ่ สร้าง
มาตรฐานหลักทางแรงงานซึง่ เป็นทีย่ อมรับในระดับ
สากลและได้ระบุวา่ ILO เป็นองค์การทีส่ ามารถวาง
และจัดการมาตรฐานเหล่านัน้ ได้ และปฏิเสธการใช้
มาตรฐานทางแรงงานเพือ่ ปกป้องอุตสาหกรรมใน
ประเทศ

ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องแล้วหรือไม่กต็ าม
ปฏิญญาฉบับนีย้ งั ยอมรับหน้าทีข่ ององค์การฯ
“ที่จะต้องช่วยประเทศสมาชิกที่ได้ร้องขอความ
ช่วยเหลือ และพิสจู น์แล้วว่าต้องการความช่วยเหลือ
อย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายต่างๆ
ดังกล่าว” โดยใช้ทรัพยากรขององค์การฯ อย่างเต็ม
ที่ ซึง่ รวมถึงการระดมทรัพยากรทัง้ หลายจากนอก
องค์การฯ และขอความสนับสนุนจากองค์การ
ระหว่างประเทศอืน่ ๆ
ปฏิญญาฉบับนี้ “เน้นว่ามาตรฐานทางแรงงาน
ไม่ควรถูกใช้เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ
และปฏิญญาฉบับนี้ตลอดจนการดำเนินงานเพื่อ
ติดตามผลของปฏิญญาฉบับนี้ จะต้องไม่ถกู ใช้เพือ่
วัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกจากนี้ปฏิญญาฉบับนี้
และการดำเนินงานเพื่อติดตามผลของปฏิญญา
ฉบับนี้จะต้องไม่ใช้จับผิดจุดเด่นของประเทศใด
เป็นอันขาด”
การประชุ ม ใหญ่ อ งค์ ก ารแรงงานระหว่ า ง
ประเทศได้ติดตามผลของปฏิญญาฉบับนี้ ซึ่ง
รายงานการติด ตามผลมีอ ยู่ใ นภาคผนวกของ
ปฏิญญานัน่ เอง รายงานการติดตามผลส่วนแรกได้
ประมวลสิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในรอบปีในประเทศทีย่ งั
ไม่ได้รับรองอนุสัญญาสักฉบับหรือ หลายฉบับที่
เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งสี่ประการ การติด
ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า ตามผลนี้จะมีขึ้นปีละหนึ่งครั้งด้วยการดำเนินการ
ด้วยหลักการและ สิทธิขั้นพื้นฐานในการทำ ต่างๆ ตามทีค่ ณะประศาสน์การกำหนด
งานและการติดตามผล
ส่วนทีส่ องเป็นรายงานระดับโลกทีจ่ ะจัดทำขึน้
ปฏิญญาฉบับนีข้ อง ILO ถือเป็นการยืนยันว่า ปีละหนึง่ ครัง้ ว่าด้วยเรือ่ งสิทธิขน้ั พืน้ ฐานหนึง่ ในสี่
ประเทศสมาชิกขององค์การฯ เต็มใจจะ “เคารพ ประการ สิทธิแต่ละประการจะได้รบั การติดตามผล
ส่งเสริมและปฏิบตั ิ ด้วยความจริงใจ” ซึง่ หลักการ ไปตามลำดับโดยจะศึกษาสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ทัง้
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการ ในประเทศทีไ่ ด้รบั รองอนุสญ
ั ญาฉบับต่างๆ ทีเ่ กีย่ ว
สมาคมและการยอมรับอย่างมีประสิทธิผลในสิทธิท่ี ข้องแล้วและในประเทศทีย่ งั ไม่ได้รบั รอง รายงาน
จะร่วมเจรจาต่อรอง การขจัดแรงงานบังคับหรือการ ระดับโลกฉบับแรกซึง่ จัดทำขึน้ เมือ่ พ.ศ. 2543 เน้น
เกณฑ์แรงงานทุกรูปแบบ การเลิกล้มการใช้แรง เรือ่ งเสรีภาพ ในการสมาคมและการยอมรับอย่าง
งานเด็กอย่างได้ผล และการยุตกิ ารเลือกปฏิบตั ใิ น จริงจัง ซึง่ สิทธิทจ่ี ะร่วม เจรจาต่อรอง รายงานฉบับ
แง่การจ้างงาน และการทำงาน
ต่อๆ มาได้ศกึ ษาหรือตัง้ ใจจะศึกษาการยุตกิ ารใช้
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน แรงงาน บังคับ การเลิกล้มการใช้ แรงงานเด็กอย่าง
นีเ้ น้นว่าประเทศสมาชิกทุกประเทศจะต้องเคารพ มีประสิทธิผล และการยุตกิ ารเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้าง
หลักการขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ ทีร่ ะบุไว้ไม่วา่ จะได้รบั รอง งาน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับ
การติดตามผลของปฏิญญาฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อ

โครงการส่งเสริมปฏิญญาแรงงานระหว่าง
ประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขน้ั พืน้ ฐาน
ในการทำงาน
โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์สามประการคือ
• เพื่อกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ ภูมิภาคต่างๆ
และสังคมโลกได้ตระหนักถึงปฏิญญาฉบับนี้
• เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึง้ ว่าหลักการ
และสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้สามารถ
ส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย และความ
เสมอภาค และช่วยให้หญิงและชายทุกคน
เข้มแข็งขึน้ ได้อย่างไร
• เพื่อส่งเสริมนโยบายต่างๆ ที่ทำให้เกิดการ
ปฏิบตั ติ ามหลักการและสิทธิเหล่านีใ้ นกระบวน
การพัฒนาของแต่ละประเทศ
เป็นการส่งเสริม และเป็นช่องทางที่จะคอยรับ
ข้อมู ลที่เกี่ยวกับความต้องการการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมซึง่ สัมพันธ์กบั สิทธิและหลักการ
เหล่านี้ ดังนั้นการติดตามผลจึงช่วยวางโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการซึง่ เป็นโครงการเป้าหมาย
ดำเนินโครงการ และประเมินโครงการด้วย
ความร่วมมือทางวิชาการในการติดตามผล
ของปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า
ด้วยหลักการและสิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการทำงาน
ความร่วมมือทางวิชาการเป็นเครือ่ งมือสำคัญ
อย่างหนึ่ง ในอันที่จะทำให้หลักการและสิทธิขั้น
พื้นฐานในการทำงานมีผลในทางปฏิบัติ ซึ่งจะ
ประกันว่าการพัฒนาทางสังคมจะเกิดควบคูไ่ ปกับ
ความเจริญทางเศรษฐกิจ โครงการเพื่อส่งเสริม
ปฏิญญาฉบับดังกล่าวซึ่งเริ่มดำเนินงาน เมื่อพ.ศ.
2542 ได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
แบบใหม่และมีส่วนระบุ ออกแบบ และระดมทุน
เพือ่ โครงการเหล่านี้ ความร่วมมือทางวิชาการนีไ้ ด้
รับการสนับสนุนจากกองทุนแบบทวิภาคีเป็นส่วน
ใหญ่และได้รับความช่วยเหลือจากบริการทาง
วิชาการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องของสำนักงานฯ ทัง้ จาก
สำนักงานใหญ่เองและสำนักงานสาขา ความช่วย
เหลือมีตั้งแต่การแนะนำเรื่องการปฏิรูปกฎหมาย
และการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีร่ ฐั ไปจนถึงการพัฒนา
ความสามารถของฝ่ายต่างๆ ในโครงสร้างไตรภาคี
(ได้แก่รฐั บาล องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง)
เกือบทุกโครงการมีการคำนึงถึง เรือ่ งเพศและการ
พัฒนา และมีความร่วมมือแบบไตรภาคี
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2.2
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศคืออะไร
มาตรฐานหลักด้านแรงงานที่อยู่ในปฏิญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการ
และสิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการทำงานนัน้ เป็นส่วนหนึง่
ของมาตรฐานที่องค์การฯได้วางไว้เท่านั้น ตั้งแต่
พ.ศ. 2462 ILO และโครงสร้ า งไตรภาคี ข อง
องค์การฯ ซึ่งประกอบด้วยรัฐบาลของประเทศ
สมาชิกองค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้างได้สร้าง
ระบบของมาตรฐานระหว่างประเทศทั้งหลายที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานทั้งหมด
มาตรฐานเหล่ า นี ้ ข อง ILO อยู ่ ใ นรู ป ของ
อนุสัญญาและข้อแนะระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
เรื่องแรงงาน อนุสัญญาของ ILO เป็นข้อตกลง
ระหว่างประเทศซึง่ สมาชิกของ ILO จะต้องรับรอง
ข้อแนะนั้นไม่บังคับว่าจะต้องปฏิบัติตาม และมัก
เป็นเรือ่ งเดียวกันกับทีอ่ ยูใ่ นอนุสญ
ั ญา ข้อแนะให้
แนวทางแก่การวางนโยบายและการปฏิบตั ใิ นระดับ
ชาติ ทั้งข้อแนะและอนุสัญญามีจุดมุ่งหมายเพื่อ
สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสภาพการ
ทำงานและวิธปี ฏิบตั ติ า่ งๆ ทัว่ โลก
เมือ่ ปลายเดือนมิถนุ ายนพ.ศ. 2546 ILO ได้
อนุมตั อิ นุสญ
ั ญากว่า 180 ฉบับและข้อแนะกว่า 190
ข้อ ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ เป็นจำนวนมาก
เช่น เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อ
รอง ความเสมอภาคทางการกระทำและโอกาส
การยุตแิ รงงานบังคับและแรงงานเด็ก การส่งเสริม
การจ้างงานและการฝึกอาชีพ การประกันสังคม
สภาพในการทำงาน การบริหารแรงงานและการ
ตรวจแรงงาน การป้องกันอุบตั เิ หตุจากการทำงาน
ความคุม้ ครองกรณีคลอดบุตร การคุม้ ครองแรงงาน
ข้ามชาติ และผูท้ ำงานประเภทอืน่ เช่น ชาวเรือ เจ้า
หน้าทีพ่ ยาบาล หรือผูท้ ำงานในไร่นา บัดนีม้ กี ารให้
สัตยาบันรับรองกว่า 7,000 กรณีแล้ว
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศมีบทบาท
สำคัญในการอธิบายกฎหมาย นโยบาย และการ
พิพากษาในประเทศต่างๆ ตลอดจนมีบทบาท
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สมาชิกในกรณีทไ่ี ม่ปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาทีไ่ ด้รบั รอง
ไว้ได้
ถ้าคณะประศาสน์การพิจารณาว่าการคัดค้าน
นั้นรับฟังได้แล้ว คณะประศาสน์การจะตั้งคณะ
กรรมการไตรภาคี ข ึ ้ น คณะหนึ ่ ง เพื ่ อ สอบสวน
จากนั้นคณะกรรมการคณะนี้จะรายงานผลการ
สอบสวนและข้อแนะต่างๆ ให้คณะประศาสน์การ
ทราบ
นอกจากนีป้ ระเทศสมาชิกทุกประเทศ สามารถ
ร้องทุกข์กบั สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศเพือ่
กล่าวหาประเทศสมาชิกอื่นใด ที่ตนคิดว่าไม่ได้
ปฏิบัติตามอนุสัญญาที่ทั้งสองประเทศได้รับรอง
กระบวนการตรวจสอบของ ILO
ไว้แล้วอย่างน่าพอใจ คณะประศาสน์การอาจตั้ง
ILO ต้องตรวจสอบการใช้มาตรฐานแรงงาน คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบสวนและเสนอ
ระหว่างประเทศ อย่างต่อเนือ่ ง ประเทศสมาชิกทุก รายงานผลการสอบสวนในประเด็นที่เป็นปัญหา
ประเทศต้องรายงาน มาตรการต่างๆ ทีไ่ ด้กำหนด คณะประศาสน์การอาจดำเนินการสอบสวนเองหรือ
ขึ้นทั้งทางกฎหมายและทางปฏิบัติ เพื่อปฏิบัติ ดำเนินการตามคำร้องทุกข์ของผู้เข้าร่วมการ
ตามอนุสญ
ั ญาทุกฉบับทีต่ นได้รบั รอง ในขณะเดียว ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศคนใด
กันก็จะต้องส่งสำเนารายงานให้องค์กรนายจ้าง คนหนึ่งก็ได้ ถ้าจำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ
และองค์กรลูกจ้างซึง่ มีสทิ ธิทจ่ี ะให้ขอ้ มูลต่างๆ ด้วย สามารถออกข้อแนะเกีย่ วกับมาตรการต่างๆ ทีเ่ ห็น
ในขั้นแรก รายงานของรัฐบาลจะได้รับการตรวจ ควรให้ปฏิบตั ไิ ด้ ถ้ารัฐบาลต่างๆ ไม่ยอมรับข้อแนะ
สอบโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการ รัฐบาลนัน้ ๆ ก็สามารถฟ้องศาลโลกได้
ปฏิบตั ติ าม อนุสญ
ั ญาและข้อแนะ ซึง่ ประกอบด้วย
ผูท้ รงคุณวุฒทิ างกฎหมายและสังคม 20 ท่าน ซึง่ เสรีภาพในการสมาคม:
มีอสิ ระจากรัฐบาลต่างๆ และได้รบั การแต่งตัง้ เนือ่ ง กระบวนการตรวจสอบพิเศษ
ด้วยความสามารถส่วนตัวของตนเอง คณะกรรม
ILO วางกระบวนการพิเศษเพื่อตรวจสอบ
การฯจะส่ ง รายงานประจำปี ใ ห้ ท ี ่ ป ระชุ ม ใหญ่ เสรีภาพในการสมาคมเมือ่ พ.ศ. 2493 กระบวนการ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในการประชุมนี้ นี้เกิดขึ้นจากข้อร้องเรียนของรัฐบาล องค์กรนาย
คณะกรรมการที่ประชุมใหญ่ว่าด้วยการปฏิบัติ จ้าง หรือองค์กรลูกจ้างที่ประท้วงประเทศสมาชิก
ตามอนุสัญญา และข้อแนะซึ่งเป็นคณะกรรมการ ทัง้ ทีป่ ระเทศสมาชิกทีถ่ กู ร้องเรียน ยังไม่ได้รบั รอง
ไตรภาคี ทีป่ ระกอบด้วยผูแ้ ทนจากรัฐบาล นายจ้าง อนุสญ
ั ญาต่างๆ การร้องเรียนนีเ้ กิดขึน้ ได้ เพราะ
และลูกจ้างจะตรวจรายงานดังกล่าวอย่างละเอียด ประเทศทีเ่ ป็นสมาชิกของ ILO จะต้องปฏิบตั ติ าม
นอกจากกระบวนการตรวจสอบที่กระทำเป็น หลักการแห่งเสรีภาพในการสมาคม ที่ระบุไว้ใน
ประจำดังกล่าวแล้ว องค์กรนายจ้างและองค์กร ธรรมนูญขององค์การฯ กระบวนการทีเ่ กิดขึน้ เพือ่
ลูกจ้างยังสามารถริเริม่ กระบวนการโต้แย้งซึง่ เรียก การนี้ ประกอบด้วยคณะกรรมการสองคณะ
ว่า “การคัดค้าน” เพือ่ กล่าวหารัฐบาลของประเทศ
สำคัญในเงือ่ นไขต่างๆ ของข้อตกลง เกีย่ วกับการ
ร่วมเจรจาต่อรอง ไม่ว่าประเทศหนึ่งจะได้รับรอง
อนุสัญญาฉบับหนึ่งแล้วหรือไม่ก็ตาม มาตรฐาน
เหล่านั้นก็ให้แนวทางปฏิบัติแก่สถาบันและกลไก
ระดับประเทศ ทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งแรงงานและ
ให้แนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี เี กีย่ วกับเรือ่ งแรงงาน และการ
จ้างงาน ดังนั้นมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
จึงส่งผลกับทั้งกฎหมายและแนวทางปฏิบัติใน
ประเทศต่างๆ ซึง่ เป็นประโยชน์ทม่ี ากกว่าการแก้
กฎหมายให้ตรงกับความประสงค์ของอนุสญ
ั ญาที่
ได้รบั การรับรอง

อนุสญ
ั ญาหลักฉบับต่างๆ ของ ILO
ฉบับที่ 29 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473
กำหนดให้มกี ารปราบปรามการใช้แรงงานบังคับหรือการเกณฑ์แรงงานทุกรูปแบบ มีขอ้ ยกเว้นบาง
ประการ เช่น การเกณฑ์ทหาร การใช้แรงงานนักโทษที่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เหตุการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ เช่น สงคราม การเกิดไฟไหม้ และแผ่นดินไหว
คณะหนึ่งคือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จ
จริงและไกล่เกลี่ย ซึ่งต้องขอความยินยอมจาก
รัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้อง คณะกรรมการนี้ มีกระบวนการ
ทำงานคล้ายกับกระบวนการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานของคณะกรรมการจะได้รบั
ฉบับที่ 98 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการปฏิบตั ติ ามหลักการแห่งสิทธิในการรวมตัวกันและการร่วม
เจรจาต่อรอง พ.ศ. 2492
การตีพมิ พ์เพือ่ เผยแพร่ ได้มกี ารตัง้ คณะกรรมการ
ให้ความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติเพื่อต่อต้านสหภาพแรงงาน ป้องกันไม่ให้องค์กรลูกจ้างและ
แบบนีข้ น้ึ หกคณะแล้ว
องค์กรนายจ้างก้าวก่ายซึง่ กันและกัน และวางมาตรการส่งเสริมการร่วมเจรจาต่อรอง
อีกคณะหนึง่ คือคณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพ
ฉบับที่ 100 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยค่าตอบแทนทีเ่ ท่าเทียมกัน พ.ส. 2494
ในการสมาคม คณะกรรมการฯแบบไตรภาคีคณะนี้
เรียกร้องความเสมอภาคในค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตา่ งๆ สำหรับลูกจ้างชายและหญิงซึง่ ทำงาน
ได้รบั การแต่งตัง้ โดยคณะประศาสน์การ โดยเลือก
มีคา่ เท่ากัน
จากกรรมการในคณะประศาสน์การเอง ตัง้ แต่กอ่ ตัง้
ขึน้ มาคณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม
ฉบับที่ 105 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ. 2500
ห้ามการใช้แรงงานบังคับหรือเกณฑ์แรงงานทุกรูปแบบเพือ่ การบีบบังคับหรือการให้การศึกษาทางการ
ได้ทำคดีตา่ งๆแล้วกว่า 2,150 คดีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
เมือง การลงโทษเนือ่ งจากการแสดงความเห็นทางการเมืองหรือลัทธิ การระดมแรงงาน การลงโทษ
เรื่องเสรีภาพในการสมาคมอย่างมากมายหลาย
แรงงาน การลงโทษเนือ่ งจากร่วมหยุดงาน หรือการเลือกปฏิบตั ิ
ลักษณะ เช่น การจับกุม หรือการหายสาบสูญของ
ฉบับที่ 111 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงานและการทำงาน พ.ศ. 2501
สมาชิกสหภาพแรงงาน การแทรกแซงกิจการของ
ให้มนี โยบายระดับประเทศเพือ่ ยุตกิ ารเลือกปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วกับการจ้างงาน การฝึกอบรม และสภาพการ
สหภาพแรงงาน การออกกฎหมายทีไ่ ม่สอดคล้อง
ทำงานเนือ่ งด้วยเผ่าพันธุ์ สีผวิ เพศ ศาสนา ทัศนะทางการเมือง เชือ้ ชาติ หรือชัน้ ทางสังคม และ
กับหลักแห่งเสรีภาพในการสมาคม ฯลฯ คณะกรรม
สนับสนุนความเสมอภาคทางโอกาสและการกระทำ
การฯ มี ก ารประชุ ม ประจำปี ใ นเดื อ นมี น าคม
ฉบับที่ 138 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยอายุขน้ั ต่ำทีใ่ ห้จา้ งงานได้ พ.ศ. 2516
พฤษภาคม และพฤศจิกายน
มุง่ ล้มเลิกการใช้แรงงานเด็กโดยระบุวา่ อายุขน้ั ต่ำทีใ่ ห้จา้ งงานได้จะต้องไม่นอ้ ยกว่าอายุทจ่ี ะสำเร็จการ
สิทธิของคนพื้นเมือง
ศึกษาภาคบังคับ
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า
ฉบับที่ 182 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยรูปแบบทีเ่ ลวร้ายของการใช้แรงงานเด็ก พ.ศ. 2542
ด้วยชนพืน้ เมืองและชนเผ่าต่างๆ (ฉบับที่ 169)
เรียกร้องให้ออกมาตรการเร่งด่วนทีม่ ปี ระสิทธิผลเพือ่ ห้ามและยุตกิ ารใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย
และอนุสญ
ั ญาทีอ่ อกก่อนหน้านัน้ คือฉบับที่ 107
ต่างๆ เช่น การใช้แรงงานเยีย่ งทาสหรือการกระทำในลักษณะคล้ายกัน การเกณฑ์แบบบังคับเพือ่ ให้
พ.ศ. 2500 เป็นอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศเพียง
เข้าร่วมความขัดแย้งทีม่ กี ารใช้อาวุธ ค้าประเวณี ทำสือ่ ลามก และทำกิจกรรมผิดกฎหมาย ตลอดจน
การทำงานทีอ่ าจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และจริยธรรมของเด็ก
สองฉบับที่คุ้มครองประชาชนที่เสียเปรียบและ
ตกอยูใ่ นสภาพทีอ่ อ่ นแอมานานเหล่านี้ ในกรณี
ขอข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับมาตรฐานแรงงานระหว่าง นี้ ILO ต้องการให้ประเทศสมาชิกวางนโยบาย
และโครงการต่างๆ เพือ่ บรรเทาความยากจนใน
ประเทศและปฏิญญาของ ILO ได้ท่ี
International Labour Standards Department หมู่ชนพื้นเมืองกลุ่มต่างๆ เพิ่มโอกาสแห่งการ
พัฒนา ปรับปรุงสภาพการจ้างงาน และส่งเสริม
(แผนกมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ)
ความสามารถในการเจรจาต่ อ รองและการ
โทรศัพท์ +4122/799-7155
เคลื่อนไหวด้านแรงงานให้พวกเขา
โทรสาร +4122/799-6771
อีเมล์ normes@ilo.org
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี
รายละเอียดของปฏิญญา
Equality and Employment Branch
โทรสาร +4122/799-6561
(สาขาความเสมอภาคและการจ้างงาน)
อีเมล์ declaration@ilo.org
โทรศัพท์ +4122/799-7115
โทรสาร +4122/799-6344
อีเมล์ egalite@ilo.org
ฉบับที่ 87 อนุสญ
ั ญาว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุม้ ครองสิทธิในการเคลือ่ นไหว
พ.ศ. 2491
ให้ลูกจ้างและนายจ้างทุกคนมีสิทธิก่อตั้งและร่วมองค์กรตามใจชอบโดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า
และให้หลักประกันว่าองค์กรต่างๆ นีม้ สี ทิ ธิทจ่ี ะดำเนินงานอย่างอิสระโดยไม่ถกู รัฐบาลแทรกแซง
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2.3
การยุติการใช้แรงงานเด็ก
ในวันนี้ทั่วโลกมีเด็กเกือบ 218 ล้านคนที่ต้อง
ทำงาน และเด็กจำนวนมากต้องทำงานเต็มเวลา
เด็กเหล่านีไ้ ม่ได้ไปโรงเรียนและแทบจะไม่มเี วลาได้
เล่นเลย เด็กหลายคนไม่ได้ทานอาหารที่มีคุณค่า
และไม่ได้รบั การดูแลเอาใจใส่ พวกเขาไม่มโี อกาสได้
เป็นเด็ก สำหรับพวกเขาส่วนใหญ่ วันพรุ่งนี้ก็จะ
เหมือนเดิม และจะเป็นเช่นเดิมในวันมะรืนนี้ และ
วันมะเรื่อง
เด็กเหล่านี้จำนวนหลายสิบล้านคนคือเหยื่อ
ของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย
• ทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตรายในที่ซึ่ง
ต้ อ งสั ม ผั ส สารเคมี ท ี ่ ม ี พ ิ ษ เครื ่ อ งจั ก รกล
อันตราย หรือความร้อนจัด
• ถูกใช้ทำงานผิดกฎหมาย เช่น ค้ายาเสพติด
ค้าประเวณี หรือผลิตสือ่ ลามก
• ถูกขายหรือบังคับให้เป็นทาสหรือตกอยู่ใน
สภาพเยีย่ งทาส เหยือ่ การค้ามนุษย์
• การใช้เด็กในภาวะสงคราม

นานาชาติสนับสนุนอนุสัญญาว่าด้วยเรื่อง
แรงงานเด็กของ ILO อย่างแพร่หลาย
ทัศนะเรื่องแรงงานเด็กโดยเฉพาะการใช้แรง
งานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายได้เปลีย่ น ไปอย่างมาก
ภาคการเมืองระดับนานาชาติ ได้ให้การสนับสนุน
อย่างมาก เพือ่ ยุตกิ ารใช้แรงงานเด็ก ข้อพิสจู น์ทด่ี ี
ทีส่ ดุ คืออัตราการรับรองอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 182 ของ
ILO ซึง่ เรียกร้องให้มกี ารดำเนินงานอย่างเร่งด่วน
เพื่อยุติการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
กว่า 130 ประเทศซึง่ ถือเป็นเสียงส่วนใหญ่ของ
ประเทศสมาชิก ILO ได้ให้สตั ยาบันอนุสญ
ั ญาฉบับ
นีแ้ ล้ว ซึง่ เป็นอนุสญ
ั ญาทีไ่ ด้รบั การรับรองเร็วทีส่ ดุ
ในประวัตศิ าสตร์ของ ILO และเร็วกว่าการรับรอง
อนุสญ
ั ญาฉบับอืน่ มาก อนุสญ
ั ญาว่าด้วยอายุขน้ั ต่ำ
ทีใ่ ห้จา้ งงานได้ พ.ศ. 2516 (ฉบับที่ 138) ได้รบั การ
สนับสนุนมากขึน้ และ ในปัจจุบนั ได้รบั การรับรองจากประเทศต่างๆ กว่า 120 ประเทศแล้ว อนุสญ
ั ญา
ฉบับนีย้ ง่ิ ย้ำให้เห็นว่าทัว่ โลกตระหนักถึงปัญหาการ
ใช้แรงงานเด็กมากขึน้ การรับรองอนุสญ
ั ญาเหล่านี้
คือสิง่ บ่งชีท้ ช่ี ดั เจนและวัดปริมาณได้และแสดงให้
เห็นว่าเจตนารมย์ทจ่ี ะกำหนดเรือ่ ง การใช้แรงงาน
เด็กเป็นเรือ่ งสำคัญทีน่ านาชาติตอ้ งแก้ไขนัน้ กำลัง
แพร่หลายขึ้นทั่วโลกอย่างรวดเร็ว
ILO มีโครงการความร่วมมือทางวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนเจตนารมย์ทางการ
เมืองประการนี้ของประเทศสมาชิกทั้งหลาย

ยุติการใช้แรงงานเด็ก

การใช้แรงงานเด็กเป็นการทารุณเด็กทีเ่ กิดขึน้
มากทีส่ ดุ ในโลก ในช่วงทศวรรษแรกของศตวรรษ
ใหม่นก้ี ารต่อต้านการใช้แรงงานเด็กต้องเป็นภารกิจ
ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ อย่างหนึง่ ของมนุษย์
ประสบการณ์ทป่ี ระเทศต่างๆ ได้สง่ั สมมาตลอด
ทศวรรษที่ 90 คือพืน้ ฐานทีม่ น่ั คงสำหรับการดำเนิน
งานทีจ่ ะพัฒนาต่อไป ในช่วงทศวรรษดังกล่าวโลก
มีความตระหนักต่อการใช้แรงงานเด็ก เหตุผล
สำคัญคือประชาชนทัว่ ไปมีการสนับสนุนสิทธิตา่ งๆ
ของเด็กมากขึน้ และมีความสนใจเกีย่ วกับมาตรฐาน
การใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม และงานที่มีคุณค่า
สำหรับผูใ้ หญ่ในระบบเศรษฐกิจโลกมากขึน้
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โครงการ ILO-IPEC (In Focus Programme on
Child Labour)
โครงการระหว่างประเทศเพือ่ แก้ไขปัญหาแรง
งานเด็ก (IPEC) ของ ILO ได้พฒ
ั นาขึน้ พร้อมกับ
ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อต่อต้านการใช้
แรงงานเด็ก จากผู้สนับสนุนซึ่งเป็นรัฐบาลของ
ประเทศหนึง่ และประเทศทีร่ ว่ มโครงการหกประเทศ
ในปี 2535 ในวันนี้ IPEC ดำเนินงานอยู่ 80
ประเทศ ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก 30
ประเทศ
IPEC มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ยุตกิ ารใช้แรงงานเด็ก
ทัว่ โลกโดยเน้นการหยุดใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้ายให้เร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้ มีการดำเนินงาน
หลายอย่างเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ กล่าวคือมี
การดำเนินโครงการในประเทศต่างๆ เพือ่ ส่งเสริม
การปฏิรปู นโยบายและออกมาตรการเพือ่ ยุตกิ ารใช้
แรงงานเด็กอย่างเป็นรูปธรรม และมีการรณรงค์
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อเปลี่ยนทัศนคติใน
สังคม และสนับสนุนการรับรองและการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กฉบับ
ต่างๆ ของ ILO อย่างมีประสิทธิผล สิง่ ทีส่ ง่ เสริม
ความพยายามเหล่านี้คือการวิจัยเชิงลึก ความ
เชี่ยวชาญทางกฎหมาย การวิเคราะห์ข้อมูล การ
วิ เ คราะห์ น โยบาย และการประเมิ น ผลของ
โครงการต่างๆ ในภาคสนามทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับสากล

ประเทศทีเ่ ข้าร่วมโครงการ IPEC
(ประเทศทีไ่ ด้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ)
ตัง้ แต่พ.ศ. 2535
บราซิล อินเดีย อินโดนีเซีย เคนยา ไทย ตุรกี
ตัง้ แต่พ.ศ. 2537
บั ง คลาเทศ เนปาล ปากี ส ถาน ฟิ ล ิ ป ปิ น ส์
แทนซาเนีย
ตัง้ แต่พ.ศ. 2539
อาร์เจนตินา โบลิเวีย ชิลี คอสตาริกา อียิปต์
เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา นิการากัว ปานามา
เปรู ศรีลงั กา เวเนซุเอลา
ตัง้ แต่พ.ศ. 2540
เบนิน กัมพูชา โดมินกิ นั เอกวาดอร์ ฮอนดูรสั
เซเนกัล แอฟริกาใต้
ตัง้ แต่พ.ศ. 2541
มาดากัสการ์ มาลี ยูกันดา ปารากวัย
ตัง้ แต่พ.ศ. 2542
แอลเบเนีย บูรก์ นิ าฟาโซ มองโกเลีย เฮติ
ตัง้ แต่พ.ศ. 2543
กานา จาเมกา จอร์แดน ลาว เลบานอน
โมร็อกโก ไนเจอร์ นิการากัว โรมาเนีย โตโก
เยเมน แซมเบีย
ตัง้ แต่พ.ศ. 2545
โคลัมเบีย ยูเครน
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ประเทศทีส่ นับสนุนงบประมาณ IPEC
ตัง้ แต่พ.ศ. 2534
เยอรมันนี
ตัง้ แต่พ.ศ. 2535
เบลเยียม
ตัง้ แต่พ.ศ. 2538
ออสเตรเลีย ฝรัง่ เศส นอร์เวย์ สเปน
สหรัฐอเมริกา
ตัง้ แต่พ.ศ. 2539
แคนาดา เดนมาร์ก อิตาลี ลักเซมเบิรก์
เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร
ตัง้ แต่พ.ศ. 2540
คณะกรรมาธิการยุโรป Italian Social Partners
Initiative สวิตเซอร์แลนด์
ตัง้ แต่พ.ศ. 2541
ออสเตรีย ฟินแลนด์ ญีป่ นุ่ สหพันธ์สหภาพแรง
งานแห่งญีป่ นุ่ (RENGO) โปแลนด์
ตัง้ แต่พ.ศ. 2542
สวีเดน Comunidad Autonóma de Madrid
ตัง้ แต่พ.ศ. 2543
ฮังการี Ayuntamiento de Alcala de Henares
ตัง้ แต่พ.ศ. 2544
นิวซีแลนด์
ตัง้ แต่พ.ศ. 2545
เกาหลีใต้ Cocoa Global Issues Group (CGIC),
Eliminating Child Labour in Tobacco
Foundation (ECLT) สหพันธ์ฟตุ บอลนานาชาติ
(FIFA)
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ประเทศทีม่ สี ว่ นร่วมในโครงการ IPEC
(ประเทศทีม่ สี ว่ นร่วมในโครงการ IPEC โดยร่วม
กิจกรรมต่างๆ ในระดับประเทศ ระดับภูมภิ าค
หรือระดับระหว่างภูมภิ าค)
แอฟริกา บุรนุ ดี แคเมอรูน คองโก เอธิโอเปีย
กาบอง โกตดิวัวร์ มาลาวี นามิเบีย รวันดา
ซิมบับเว
รัฐอาหรับ ซีเรีย เวสต์แบงก์และกาซา
เอเชีย จีน เวียดนาม
ยุโรป บัลแกเรีย เอสโตเนีย จอร์เจีย คาซัค
สถาน คีรก์ ซิ ถาน มอลโดวา สหพันธรัฐรัสเซีย
ละตินอเมริกาและประเทศในหมูเ่ กาะคาริ
เบียน บาฮามาส บาร์เบโดส เบลีซ โคลัมเบีย
กายอานา ซูรินาเม เม็กซิโก ตรินิแดด และ
โตเบโก อุรกุ วัย

สำหรับโครงการ IPEC นัน้ การนำเด็กๆ ออก
จากที่ทำงานเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ ILO และ
องค์การต่างๆ ทีร่ ว่ มงานกัน กำลังดำเนินงานเพือ่
ให้โอกาสทางการศึกษา การดูแลสุขภาพ และ
โภชนาการทีเ่ หมาะสมให้เด็กๆ ทีเ่ คยทำงาน นอก
จากนี้ IPEC ยังดำเนินงานเพือ่ ป้องกันเด็กทีอ่ ยูใ่ น
กลุม่ เสีย่ งไม่ให้ตกเป็นเหยือ่ ของ การใช้แรงงานเด็ก
และให้ครอบครัวของเด็ก มีทางเลือกในการหาราย
ได้และหางานทำ
IPEC ดำเนินการแก้ปญ
ั หาโดยยึดความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วนในสังคม
เป็นสำคัญ ปัจจุบนั IPEC ร่วมงานกับหุน้ ส่วนต่างๆ
ทัว่ โลกอย่างแข็งขัน หุน้ ส่วนเหล่านีม้ ตี ง้ั แต่รฐั บาล
ไปจนถึงหน่วยงานต่างๆ ในระดับท้องถิน่ ตัง้ แต่
บริษทั ข้ามชาติและสมาคม นายจ้างไปจนถึงธุรกิจ
ขนาดเล็ก ตัง้ แต่สมาพันธุส์ หภาพแรงงานนานาชาติ
ไปจนถึงสหภาพแรงงานท้องถิน่ และตัง้ แต่องค์การ
ระหว่างประเทศอย่าง UNICEF และธนาคารโลกไป
จนถึงองค์กรการกุศลระดับท้องถิน่ หุน้ ส่วนทุกราย
มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
แนวโน้มที่น่าจะนำไปสู่ผลสำเร็จมากที่สุด
สำหรับช่วงทศวรรษต่อไปคือการที่ประเทศต่างๆ
จำนวนมากได้แสดง ความปรารถนาออกมาแล้วว่า
ต้องการยุตกิ ารใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย
ลงทัง้ หมดภายในกำหนดเวลาทีแ่ น่นอน สิง่ นีไ้ ด้ทำ
ให้ ILO คิด “แนวทางการแก้ปญ
ั หาภายใต้กรอบ
เวลาทีช่ ดั เจน” ขึน้ เพือ่ ยุตกิ ารใช้แรงงานเด็กในรูป
แบบที่เลวร้ายภายในสิบปีหรือเร็วกว่านั้น

นี่เป็นความพยายามแก้ปัญหาใหญ่ให้สำเร็จ
โดยอยู่บนพื้นฐานของความมุ่งมั่นทางการเมือง
อย่างแรงกล้าจากรัฐบาลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ความ
ริเริม่ นีม้ คี วามสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ กับการบรรเทา
ปัญหาความยากจนและการให้การศึกษาขั้นพื้น
ฐานในระดับสากล แผนการนีต้ อ้ งพึง่ พาการพัฒนา
ความร่วมมือแบบใหม่กับบรรดานายจ้าง ลูกจ้าง
และภาคประชาสังคม ต้องอาศัยมาตรการแก้ปญ
ั หา
อย่างเร่งด่วนเพือ่ ปกป้อง ช่วยเหลือ และฟืน้ ฟูเหยือ่
ของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายต่างๆ
และช่วยให้ครอบครัวของเด็กเหล่านัน้ มีทางเลือกที่
จะหารายได้อย่างยัง่ ยืน
แผนการพัฒนาเหล่านีท้ ำให้เกิดความหวัง แต่
การแก้ปัญหา การใช้แรงงานเด็กในวันนี้ยังเป็น
ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ และเด็กยังคงถูกทารุณ
อย่างสุดจะทนได้ ดังนัน้ โครงการเกีย่ วกับแรงงาน
เด็กของ ILO โครงการนี้จึงกำลังรณรงค์เพื่อให้
ทุกประเทศรับรองอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 182 และ 138
และให้ ป ระเทศที ่ ไ ด้ ร ั บ รองอนุ ส ั ญ ญานี ้ แ ล้ ว ใช้
หลั ก การของอนุ ส ั ญ ญาเหล่ า นี ้ อ อกกฎหมาย
นโยบาย และภารกิจสำคัญต่างๆ ในประเทศตน
อย่างจริงจัง
ขอข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรือ่ งแรงงานเด็กได้ท่ี
International Programme on Child Labour
(IPEC)
(โครงการระหว่างประเทศเพือ่ แก้ไขปัญหาแรง
งานเด็ก)
โทรศัพท์ +4122/799-8181
โทรสาร +4122/799-8771
อีเมล์ ipec@ilo.org
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การจ้างงานที่เหมาะสม
และโอกาสแห่งรายได้
จำนวนคนว่างงานและคนที่ทำงานซึ่งด้อยกว่าความสามารถของตนที่มีอยู่ทั่วโลกไม่เคยสูง
อย่างทีก่ ำลังเป็นอยูใ่ นปัจจุบนั จำนวนคนเหล่านีก้ ำลังเพิม่ ขึน้ ในขณะทีอ่ ตั ราการเจริญเติบโตในประเทศ
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจทุกประเทศในโลกกำลังช้าลงในสหัสวรรษใหม่น้ี และจำนวนคนว่างงานก็เป็น
ประเด็นที่ไม่อาจละเลยได้ ในปี 2545 คนงานประมาณหนึง่ พันล้านคน(เท่ากับหนึง่ ในสามของจำนวน
แรงงานในประเทศกลุม่ โลกทีส่ าม)ยังคงว่างงานหรือไม่กต็ อ้ งทำงานทีด่ อ้ ยกว่าความสามารถของตน ใน
จำนวนนีค้ นงานประมาณ 180 ล้านคนกำลังหางานหรือพร้อมทำงาน
ILO มีบทบาทพิเศษเพือ่ บรรเทาผลกระทบทางสังคมทีเ่ ป็นผลกระทบทางลบอันเกิดจากวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจของโลก การสร้างงานได้กลายเป็นภารกิจเร่งด่วนที่สุดของภาคการเมืองทั่วโลกแล้ว
ภารกิจนีจ้ ะต้องเป็นภารกิจเร่งด่วนอันดับแรกของภาคเศรษฐกิจด้วย ถ้าปราศจากการจ้างงานทีส่ ามารถ
สร้างผลผลิตแล้วเป้าหมายแห่งมาตรฐานความเป็นอยูท่ เ่ี หมาะสม การพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ
และความสำเร็จของบุคคลก็ไม่อาจบรรลุได้

นอกเหนือไปจากการทำกิจกรรมและการดำเนินงาน
ต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบโดยตรงขององค์การ
แล้ว ILO ในฐานะ ที่เป็นหน่วยงานหลักเกี่ยวกับการ
จ้างงานยังมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมหลากหลาย
ประเภทร่วมกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศและ
หน่วยงานอื่นๆ ขององค์การสหประชาชาติด้วย
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3.1
กลยุทธ์เกี่ยวกับการจ้างงาน
การส่งเสริมการจ้างงานคือภารกิจสำคัญของ
ILO องค์การฯ ได้ทำการวิจยั และสนับสนุนการ
เจรจาระดับโลกเกี่ยวกับกลยุทธ์การจ้างงานที่มี
ประสิทธิผล ในขณะเดียวกันบริการให้คำแนะนำ
และกิจกรรมเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ
ของ ILO คือวิธกี ารสำคัญทีจ่ ะสนับสนุนการสร้าง
งานอย่างมีคุณภาพในระดับประเทศ
ที ่ ป ระชุ ม การจ้ า งงานระดั บ โลก (Global
Employment Forum) ซึง่ จัดขึน้ ที่ ILO เมือ่ เดือน
พฤศจิกายนพ.ศ. 2544 ได้เรียกร้องให้มกี ารแก้
ปัญหาวิกฤตการณ์เกีย่ วกับงาน ซึง่ กำลังลุกลาม
ขึน้ ทัว่ โลกอย่างเร่งด่วนและได้วางแผนสิบข้อ เพือ่
แก้ปญ
ั หาการว่างงานและความยากจนทีเ่ พิม่ ขึน้
เนื่องด้วยสาเหตุสองประการคือ เศรษฐกิจที่
ตกต่ำทัว่ โลก และการก่อการร้ายในเหตุการณ์ 11
กั น ยายน วาระการจ้ า งงานทั ่ ว โลก (Global
Agenda for Employment) ซึง่ ได้รบั การรับรอง
โดยผูน้ ำทางการเมืองและเศรษฐกิจประมาณ 700
รายที่เข้าประชุมในครั้งนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
บรรเทา วิกฤตการณ์แห่งเศรษฐกิจโลกทีไ่ ม่มใี คร
คาดคิด และอาจทำให้ประชาชนประมาณ 24 ล้าน
คนตกงานและอี ก หลายล้ า นคนกลายเป็ น คน
ยาก จน
วาระการจ้างงานทัว่ โลกซึง่ ต้องการสร้างงาน
และบรรเทาความยากจนนัน้ มีจดุ มุง่ หมายให้การ
จ้างงานเป็นหัวใจของนโยบายทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยส่งเสริมปัจจัยสำคัญทีจ่ ะทำให้เกิดความ
เจริญอย่างยัง่ ยืน เช่น การค้า เทคโนโลยี และการ
สร้างธุรกิจ และบริหารปัจจัยต่างๆ เหล่านีอ้ ย่างถูก
ต้องด้วยเศรษฐศาสตร์มหัพภาค และนโยบาย
ด้านตลาดแรงงาน วาระนีจ้ ะทำให้ ILO มีกรอบการ
ดำเนิ น งานเพื ่ อ พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ในระบบ
พหุภาคีนแ้ี ละดำเนินงานระดับภูมภิ าค และระดับ
ประเทศร่วมกับรัฐบาลและหุ้นส่วนทางสังคมทั้ง
หลายเพือ่ ส่งเสริมการจ้างงานทีท่ ำให้เกิดผลสำเร็จ

รายงานการจ้ า งงานทั ่ ว โลก (World
Employment Report – WER) เป็นเอกสารที่
สำคัญทีส่ ดุ ของ ILO ในด้านการจ้างงาน รายงาน
WER ปี 2544 ระบุว่า แม้จะเกิดการปฏิวัติทาง
การสื่อสารขึ้นทั่วโลกแต่ผู้ทำงานที่ไม่อาจหางาน
ทำได้กลับมีจำนวนเพิม่ ขึน้ ประชาชนจำนวนมาก
มีอุปสรรคในการหาทรัพยากรทางเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้เพือ่ คงความสามารถในการทำงานใน
ระบบเศรษฐกิจโลกที่พึ่งพากระบวนการปฏิบัติ
งานแบบดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ รายงานฉบับนี้ยัง
ระบุด้วยว่าการปฏิวัติเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร
และสารสนเทศทำให้ “ความเหลื ่ อ มล้ ำ ทาง
เทคโนโลยี” ขยายวงกว้างขึน้ เพราะการเผยแพร่
เทคโนโลยีนั้นกินเวลาแตกต่างกันในประเทศที่
ร่ำรวยและยากจน รายงานกล่าวว่าถ้าสภาพนีไ้ ม่
ได้รบั การแก้ไขอย่างรวดเร็วความต้องการจ้างงาน
และความสามารถ ในการทำงานของผู้ทำงาน
หลายล้านคนในประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมาก
จะไม่อาจเกิดขึน้ ได้
ดรรชนี ส ำคั ญ ของตลาดแรงงาน (Key
Indicators of the Labour Market – KILM) ซึง่
เป็นสิง่ บ่งชีท้ ค่ี รอบคลุมประเด็นต่างๆ อย่างกว้าง
ขวางอีกอย่างหนึง่ สามารถใช้อธิบายและวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตลาดแรงงานทั้งหลายใน
โลกได้ KILM ซึ่งใช้ข้อมูลจำนวนมากจากแหล่ง
ข้อมูลนานาชาติและสถิติต่างๆ ในระดับภูมิภาค
และระดับประเทศนั้นคือดรรชนีสำคัญของตลาด
แรงงาน 18 อย่างซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถ
เปรียบเทียบความเหมือน และความต่างทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างประเทศและในภูมภิ าคทัง้ หลาย ได้ตลอด
เวลา
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
Employment Strategy Department
(แผนกกลยุทธ์การจ้างงาน)
โทรศัพท์ +4122/799-6434
โทรสาร +4122/799-7678
อีเมล์ empstrat@ilo.org

กลยุทธ์เกีย่ วกับความยากจนและการลงทุน
ศักยภาพของการสร้างงานในภาคการก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ ฐานนัน้ มีมากแต่ไม่คอ่ ยเป็นจริง วิธกี อ่
สร้างแบบต้องอาศัยเครือ่ งมือก่อสร้างเป็นหลักทีผ่ รู้ บั
เหมา จากต่างประเทศมักใช้นั้นอาจจำเป็นสำหรับ
การก่อสร้างสนามบิน ทางด่วน หรือสะพานขนาด
ใหญ่ แต่การพัฒนาโครงสร้าง พืน้ ฐานสำหรับท้องถิน่
นัน้ ก็มวี ธิ กี อ่ สร้างทีเ่ น้นการใช้แรงงาน ให้เลือกใช้และ
เป็นวิธกี อ่ สร้างทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีขอ้ ดีทส่ี ำคัญ
หลายประการ
โครงการลงทุนเพือ่ เน้นการจ้างงาน (Employment
Intensive Investment Programme – EIIP) ได้ชว่ ย
ประเทศสมาชิกของ ILO กว่า 40 ประเทศสร้าง
งานอย่างยั่งยืนด้วยการดำเนินโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานและโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ
กลยุทธ์ระดับปฏิบตั กิ ารนีม้ งุ่ เปิดโอกาสให้ผรู้ บั เหมา
ก่อสร้าง ทีใ่ ช้แรงงานคนเป็นหลักได้เข้าร่วมประมูล
โครงการของรัฐ นอกจากสร้างงานแล้วกลยุทธ์นย้ี งั
ส่งเสริมสภาพการทำงาน ที่เหมาะสมด้วย
EIIP ใช้เทคโนโลยีทเ่ี น้นการใช้แรงงานคนมาก
ทีส่ ดุ ในขณะทีร่ บั รองความคุม้ ค่าของเงินลงทุนและ
มาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยระบบการวางแผนและ
การหาผู้รับเหมาก่อสร้างภายในท้องถิ่นและเปิด
โอกาสให้การมีสว่ นร่วม โครงการนีท้ ำให้ประชาชน
มีงานทำและมีสทิ ธิมเี สียง นอกจากนีย้ งั จะแก้ปญ
ั หา
ความยากจนในระยะยาว ด้วยการลงทุนทีส่ ร้างงาน
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 ในการทีจ่ ะได้งานทำ
การให้การศึกษาและการฝึกอบรมคือปัจจัย
สำคัญทีจ่ ะก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยัง่ ยืน การลงทุนเพือ่ พัฒนา ให้ผทู้ ำ
งานมีทกั ษะ และความสามารถทีจ่ ะได้งานทำจะ
ช่วยปรับปรุงความสามารถในการผลิตและแข่งขัน
และช่วยให้เกิดความเสมอภาคและเปิดโอกาสใน
การมีสว่ นร่วมซึง่ เป็นเป้าหมายของสังคม
โครงการเกี่ยวกับทักษะ ความรู้ และความ
สามารถทีจ่ ะได้งานทำ (InFocus Programme on
Skills, Knowledge and Employability – IFP/
SKILLS) ของ ILO พยายามส่งเสริมให้เพิม่ การ
ลงทุนเพือ่ พัฒนาทักษะ และจัดการฝึกอบรมเพือ่
ทีห่ ญิงและชาย จะมีโอกาสมากขึน้ และเท่าเทียม
กันในการได้ทำงานทีม่ ผี ลสำเร็จและมีคณ
ุ ค่า
โครงการซึง่ ให้คำแนะนำ พัฒนาความรู้ และ
ให้บริการต่างๆ แก่สมาชิกของ ILO นีส้ ง่ เสริมให้
มีการปรับปรุงนโยบาย และโครงการที่เกี่ยวกับ
การฝึกอบรมทั่วโลกให้ดีขึ้น โดยเน้นกลยุทธ์
การฝึกอบรมซึ่งจะส่งเสริมให้กลุ่มคนที่อาจเป็น
ผูเ้ สียเปรียบในตลาดแรงงานได้รวมพลังกัน
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งานหลักของ IFP/SKILLS
• หาวิธกี ารใหม่ๆ เพือ่ ฝึกและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (ร่างแก้ไขข้อแนะเรื่องการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 150))
• ส่งเสริมการจ้างงานเยาวชนและนโยบายการ
ฝึกอบรม (สนับสนุนเครือข่ายการจ้างงาน
เยาวชนขององค์การสหประชาชาติ องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศและธนาคารโลก)
• ส่งเสริมการขยายขอบเขตของนโยบายและ
โครงการฝึกอบรมต่างๆ สำหรับภาคเศรษฐกิจ
นอกระบบ (การเตรี ย มการสำหรั บ การ
อภิปรายทัว่ ไปในการประชุมใหญ่องค์การแรง
งานระหว่างประเทศครัง้ ที่ 90 ว่าด้วยเรือ่ งการ
จ้างงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใน
ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ)
• พัฒนากลยุทธ์เพื่อให้ประชาชนที่ไร้ความ
สามารถในตลาดแรงงาน ได้ ร วมกลุ ่ ม กั น
(การพัฒนาหลักปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาการไร้
ความสามารถในทีท่ ำงาน)
• ให้ ค ำแนะนำทางวิ ช าการเพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง
นโยบายและโครงการ ฝึกอบรมต่างๆ
• พัฒนาบทบาทของผูใ้ ห้บริการจัดหางานของ
ภาครัฐและ เอกชนใน การให้คำปรึกษาเรือ่ ง
งานและจัดหางาน
• ปรับปรุงนโยบายเพื่อการพัฒนาทักษะของ
คนงานที่มีอายุมาก (สนับสนุนสมัชชาแห่ง
โลกว่าด้วยความชราครั้งที่สองซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
เดือนเมษายนพ.ศ. 2545 ทีม่ าดริด)

โครงการเกีย่ วกับทักษะ ความรู้ และความ
สามารถ ทีจ่ ะทำงานได้
ในประเทศส่วนใหญ่ทง้ั ภาครัฐและเอกชนยังมี
การลงทุน เพือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์นอ้ ยเกิน
ไป โครงการเพือ่ การลงทุนสร้างความรู้ ทักษะ
และความสามารถที่จะได้งานทำหาทางเพิ่ม
การลงทุนเพือ่ พัฒนาทรัพยากร มนุษย์เพือ่ ช่วย
เพิม่ การจ้างงาน โครงการนีใ้ ห้ความสนใจ เป็น
พิเศษกับความต้องการการฝึกอบรมของกลุ่ม
ผูท้ ำงานทีอ่ ยูใ่ นสภาพอ่อนแอซึง่ รวม ถึงผูท้ อ่ี ยู่
ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบด้วย
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
InFocus Programme on Skills, Knowledge
and Employability (IFP/SKILLS)
(โครงการเกีย่ วกับทักษะ ความรู้ และความ
สามารถทีจ่ ะได้งานทำ)
โทรศัพท์ +4122/799-7512
โทรสาร +4122/799-6310
อีเมล์ ifpskills@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/employment/skills

3.3
การสร้างงานและการพัฒนากิจการ
กิจการที่เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนคือปัจจัย
สำคัญของการสร้างงาน ILO ดำเนินการเพือ่ สนับ
สนุนการสร้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า และยัง่ ยืนในกิจการ
ทุกประเภทโดยให้ความสำคัญกับกิจการขนาด
เล็กและกิจการทีม่ ลี กั ษณะเป็นกลุม่ เป็นพิเศษ และ
สนับสนุนการยกระดับกิจการขนาดเล็กมากใน
ภาคเศรษฐกิจนอกระบบซึ่งเป็นภาคที่สร้างงาน
ใหม่มากทีส่ ดุ ทัว่ โลก
การจัดการและคุณธรรมของบริษทั
ILO ช่วยสร้างระบบสนับสนุนดังกล่าวและ
สร้างความสามารถในด้านการจัดการ ซึ่งทำให้
กิจการต่างๆ สามารถเพิ่มความสามารถในการ
ผลิตและแข่งขันและมีคุณธรรมในการดำเนิน
กิจการ ส่วนหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อวัตถุ
ประสงค์นี้คือการช่วยให้หุ้นส่วนทางสังคมและ
กิจการต่างๆ เดินไปบน “เส้นทางหลัก” ทีจ่ ะนำไป
สูค่ วามสามารถในการผลิตและแข่งขัน เป็นการ
ดำเนินงานแบบไตรภาคีโดยร่วมมือกับหลายภาค
ส่วนและกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้มีการปรับโครงสร้างกิจการที่ส่งผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อมด้วย
เนือ่ งจากประเทศต่างๆ มีความคาดหวังจาก
ภาคธุรกิจมากขึน้ เรือ่ ยๆ กิจกรรมต่างๆ จึงเกิดขึน้
เพื่อช่วยให้กิจการทั้งหลายรู้จัก “การจัดการที่
รั บ ผิ ด ชอบทุ ก สิ ่ ง ” (Total Responsibility
Management – TRM) ซึง่ เป็นลักษณะการบริหาร
จัดการแบบองค์รวมเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมหลาย
ประการ
มี ก ารรณรงค์ ใ ห้ ก ิ จ การต่ า งๆ เข้ า ใจว่ า
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศเป็นวิธีการ
บริหารจัดการทีด่ ี ILO จัดอบรมการบริหารจัดการ
และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพื่อเพิ่มทุน
มนุษย์และทุนทางสังคมให้แก่กจิ การ

ILO เป็นหน่วยงานหลักแห่งหนึ่งที่สนับสนุน
สัญญาระดับโลก (Global Compact) สัญญานีเ้ ป็น
หลักพืน้ ฐานของการให้คำแนะนำและการเรียนรู้
โดยส่งเสริมให้กิจการต่างๆ ที่เข้าร่วมได้รับรอง
และใช้ “หลักสากล” หลายประการในการวาง
กลยุทธ์และการปฏิบตั งิ านประจำวันของตนและ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน หลักสากล
ของสัญญาระดับโลกสี่ในเก้าประการเกิดจาก
ปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วย
หลักการและสิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการทำงาน
สหกรณ์
ในระบบขององค์การสหประชาชาติ ILO รับ
ผิดชอบโครงการขนาดใหญ่ที่สุดและหลากหลาย
ที่สุดเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ที่ก้าวหน้าอยู่
ได้ด้วยตัวเอง และก่อตั้งขึ้นทั่วโลกโดยผู้ผลิต
ผูบ้ ริโภค ผูท้ ำงาน และนักธุรกิจได้พสิ จู น์แล้วว่า
มีศักยภาพมหาศาลในการสร้างและรวบรวม
โอกาสแห่งการจ้างงาน การพัฒนาคนให้มีความ
สามารถมากขึ้น การให้ความคุ้มครอง และการ
บรรเทาความยากจน
โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพือ่
พัฒนาสหกรณ์ของ ILO เน้นเรือ่ งนโยบาย การให้
คำปรึกษาทางกฎหมาย การสร้างความสามารถ
ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบรรเทาความ
ยากจนด้วยกลไกการให้บริการสังคมแบบใหม่
และพึ่งตนเองได้ และกิจกรรมพิเศษในระดับ
ภูมภิ าคเพือ่ ช่วยเหลือคนพืน้ เมืองและชนเผ่าต่างๆ
ข้อแนะใหม่ว่าด้วยการส่งเสริมสหกรณ์ (ซึ่ง
เป็นประเด็นอภิปรายในการประชุมใหญ่องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศเมือ่ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.
2545) เกิดขึน้ เพือ่ เป็นหลักการขัน้ พืน้ ฐานให้กบั
กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการทัง้ หลายที่ ILO
ปฏิบตั ใิ นสายงานนี้

โครงการเพื่อเพิ่มการจ้างงานและพัฒนากิจ
การขนาดเล็ก
กิจกรรมต่างๆ ของ ILO ที่มุ่งสนับสนุน
กิจการขนาดเล็กนัน้ ทำผ่านโครงการเพือ่ เพิม่ การ
จ้างงานด้วยการพัฒนากิจการขนาดเล็ก (InFocus
Programme on Boosting Employment through
Small Enterprise Development) โครงการนี้มุ่ง
เพิ่มโอกาสแห่งงานในกิจการขนาดเล็กและเล็ก
มากโดยสนับสนุนโครงการต่างๆ เพือ่ เปิดโอกาส
ให้กจิ การเหล่านีไ้ ด้รบั ความช่วยเหลือทีค่ มุ้ ค่ามาก
ขึน้ และสร้างกฎระเบียบต่างๆ ทีอ่ ำนวยประโยชน์
แก่กจิ การเหล่านี้ โครงการนีย้ งั สนใจการปรับปรุง
คุณภาพของงานในกิจการขนาดเล็กและคำนึงถึง
ประเด็นทางเพศในการพัฒนากิจการขนาดเล็ก
เป็นพิเศษอีกด้วย นอกจากนีโ้ ครงการยังสนับสนุน
ให้มกี ารสร้างเครือข่ายและผูแ้ ทนของกิจการขนาด
เล็กเพือ่ ให้กจิ การเหล่านีม้ อี ำนาจโน้มน้าวกระบวน
การตัดสินใจทางการเมืองและเศรษฐกิจซึง่ จะส่งผล
กระทบกับตน
โครงการสำคั ญ นี ้ ช ่ ว ยให้ ป ระเทศสมาชิ ก
สามารถปฏิบตั ติ ามข้อแนะ เกีย่ วกับการสร้างงาน
ในกิจการขนาดกลางและเล็กซึ่งที่ประชุมใหญ่
องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้อนุมตั เิ มือ่ พ.ศ.
2541 ข้อแนะนีเ้ ผยแพร่ประสบการณ์ท่ี ILO ได้จาก
การคิดและทำโครงการพัฒนากิจการขนาดเล็ก
หลายโครงการ เช่น การอบรมการเป็นผูป้ ระกอบ
การด้วยหลักการ “เริม่ และปรับปรุงธุรกิจของคุณ”
(Start and Improve Your Business)
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
InFocus Programme on Boosting
Employment through Small Enterprise
Development
(โครงการเพือ่ เพิม่ การจ้างงานด้วยการพัฒนา
กิจการขนาดเล็ก)
โทรศัพท์ +4122/799-6862
โทรสาร +4122/799-7978
อีเมล์ ifp-seed@ilo.org
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เงินทุนเพื่อสังคมเพื่อการสร้างงานที่มีคุณค่า
การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิน่
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ในท้ อ งถิ ่ น (Local
Economic Development – LED) เป็นกระบวน
การแห่งการมีส่วนร่วมซึ่งส่งเสริมการเจรจาทาง
สังคมและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาค
เอกชนในพืน้ ทีเ่ ฉพาะ LED ทำให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียใน
ท้องถิน่ สามารถร่วมกันคิดและปฏิบตั กิ ลยุทธ์เพือ่
การพัฒนาซึ่งจะใช้ทรัพยากรและความสามารถ
ของท้องถิ่นอย่างเต็มที่และได้ประโยชน์ สูงสุด
จากจุดเด่นของพืน้ ทีน่ น้ั
โครงการ LED ในสายงานทีเ่ กีย่ วกับสหกรณ์
ทำให้เกิดโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
ต่างๆ ในหลายภูมภิ าคของโลก โครงการส่วนหนึง่
ได้กอ่ ตัง้ หน่วยงานพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิน่
หลายหน่ ว ยงานซึ ่ ง ให้ ค วามสนั บ สนุ น หลาย
อย่ า งแก่ ช ุ ม ชนท้ อ งถิ ่ น ซึ ่ ง รวมถึ ง เงิ น ทุ น ด้ ว ย
การดำเนินงานโครงการแบบ LED นั้นประสบ
ความสำเร็จอย่างดีในการให้ความช่วยเหลือหลัง
เกิดวิกฤตการณ์ตา่ งๆ
วิธกี ารทางการเงินและสถาบันทางการเงินทัง้
หลายช่วยสร้างงานและลดสภาพความอ่อนแอ
ของผู ้ ท ำงานซึ ่ ง เป็ น คนจนและช่ ว ยส่ ง เสริ ม
นโยบายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับตลาดแรงงาน งานทีม่ ี
คุณค่าเกิดจากภาคการเงินทีท่ ำหน้าทีเ่ พือ่ ความ
ยุติธรรมในสังคม งานที่มีคุณค่าสนับสนุนความ
ร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆ โดยเฉพาะ
สถาบันการเงินที่ประสานเป้าหมายทางการเงิน
และสังคมเข้าด้วยกัน
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ตัวอย่างทีด่ ขี องการสนับสนุนดังกล่าวคือการ
เงินระดับฐานรากซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้เกิดการ
ออม การประกัน และเงินกูเ้ พือ่ ช่วยให้ผทู้ ำงานที่
เป็นคนจนและครอบครัวของพวกเขามีความมัน่
คงทางการเงินและรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ได้
โครงการเงินทุนเพือ่ สังคม (Social Finance
Programme) ให้บริการต่างๆ แก่สมาชิกของ ILO
ในสีล่ กั ษณะดังนี้
1. ประสานนโยบายด้านการเงินและสังคมเข้า
ด้วยกันโดย
• สร้างความร่วมมือกับธนาคารชาติในประเทศ
ต่างๆ
• แลกหนีก้ บั การเงินระดับฐานราก
• วิเคราะห์ทนุ ทางสังคมและผลดีของนโยบาย
จากภาคการเงิน
2. สร้างสภาพที่เอื้อการลงทุนและการจ้างงาน
โดย
• ปรั บ ปรุ ง การดำเนิ น งานของเงิ น ทุ น ค้ ำ
ประกันและ กระบวนการกระจายความเสีย่ ง
อืน่ ๆ ในหมูก่ จิ การขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ธนาคารทัง้ หลาย
• ปรับปรุงการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิแห่ง
ทรัพย์สนิ ต่างๆ การลงทะเบียน และกระบวน
การยุติธรรมที่เกี่ยวกับความล้มละลายของ
บริษทั
• เพิ่มความสามารถของสมาคมค้ำประกันร่วม
(mutual guarantee associations – MGAs)
เพือ่ ช่วยเหลือผูท้ ำงานทีม่ ที กั ษะให้ได้มากขึน้

3. แก้ปัญหาความอ่อนแอของคนยากจนโดย
• เชื่อมโยงการส่งเงินของผู้ทำงานซึ่งเป็นแรง
งานข้ามชาติเข้ากับ การเงินระดับฐานราก
และการลงทุนต่างๆ ที่ให้ผลสำเร็จ
• แก้ไขปัญหาแรงงานขัดหนี้ด้วยแหล่งเงินกู้
ฉุกเฉินอืน่ ๆ
• โอนเงินทีส่ ง่ ให้ลกู หรือเงินโอนอืน่ ๆ เข้าบัญชี
ออมทรั พ ย์ ท ี ่ อ ยู ่ ใ นเครื อ ข่ า ยของธนาคาร
ท้องถิน่ ต่างๆ ทัว่ ประเทศ
4. พัฒนาศักยภาพของหุ้นส่วนทางสังคมให้
สามารถจ้าง แนะนำ และช่วยผูท้ อ่ี ยูใ่ นพืน้ ทีข่ อง
ตนได้โดย
• ทำโครงการเงินกู้สำหรับการบริโภคอุปโภค
และการสร้างบ้านแบบผ่อนชำระด้วยการหัก
เงินเดือน
• ป้องกันไม่ให้ผทู้ ำงานมีหนีส้ นิ เกินตัว
• พัฒนาธนาคารของผูท้ ำงาน
• ส่งเสริมการถือหุน้
• ตัง้ กองทุนคุม้ ครองค่าแรง
• ตัง้ กองทุนเงินบำนาญและลงทุนเพือ่ สังคม
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Social Finance Programme
(โครงการเงินทุนเพือ่ สังคม)
โทรศัพท์ +4122/799-6070
โทรสาร +4122/799-6896
อีเมล์ SFP@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/socialfinance

3.4
การฟื้นคืนสภาพและการสร้างใหม่
วิกฤตการณ์ต่างๆ ทำลายสังคมอย่างใหญ่
หลวงโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศทีย่ ากจนและ
อ่อนแอ ความขัดแย้งทีม่ กี ารใช้อาวุธ ภัยธรรมชาติ
วิกฤตการณ์ทางการเงินและเศรษฐกิจ และการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมที่มีปัญหา
กำลังทำลายโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมซึง่
เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ของการผลิ ต และทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์และงาน
จำนวนมาก โศกนาฏกรรมทีเ่ กิดกับมนุษย์อย่างรุน
แรง แพร่หลายและใหญ่หลวงทำให้ ILO ต้องหัน
มาสนใจเป็นพิเศษ
โครงการเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์และการสร้างใหม่
(InFocus Programme on Crisis Response and
Reconstruction – IFP/Crisis) เป็นความพยายาม
ของ ILO ทีจ่ ะรับมือกับภัยซึง่ กำลังทวีความรุนแรง
ขึน้ ดังกล่าว โครงการนีม้ งุ่ แก้ไขอุปสรรคของงาน
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าอันเกิดจากวิกฤตการณ์ตา่ งๆ ด้วยการ
พัฒนาความรู้ ให้คำแนะนำทางวิชาการและ
นโยบาย ให้การสนับสนุน สร้างความสามารถ
และแทรกแซงอย่างทันท่วงทีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ไปพร้อมๆ กัน โครงการนีม้ งุ่ เอือ้ การฟืน้ ฟูวถิ กี าร
ดำเนินชีวิตและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
สังคมในหมูป่ ระชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากวิกฤต
การณ์ทั้งหลาย ส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
ประเทศขึ ้ น ใหม่ และลดวิ ก ฤตการณ์ แ ละผล
กระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
วิธกี ารดำเนินงานทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะชอง IFP/
Crisis คือความรวดเร็ว ความยืดหยุน่ ในการดำเนิน
งาน และการทำงานแบบบูรณาการหรือการทำ

งานทีเ่ กีย่ วข้องกับหลายสาขาวิชาซึง่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์พเิ ศษของเหตุฉกุ เฉินต่างๆ
โครงการนีด้ ำเนินงานโดยได้รบั ความร่วมมือ
ทางกลยุทธ์อย่างใกล้ชดิ จากหน่วยงานระดับชาติ
ระดับภูมิภาค และระดับสากลที่เกี่ยวข้องและ
สถาบันต่างๆ ทั้งที่อยู่ในและนอกระบบของ
องค์ ก ารสหประชาชาติ ต ลอดจนสื ่ อ มวลชน
โครงการนีย้ งั อาศัยเครือข่ายของผูเ้ กีย่ วข้องโดย
ตรงในแผนกเฉพาะต่างๆ ของ ILO และผูเ้ ชีย่ ว
ชาญจากภายนอก ทำให้สามารถดำเนินการแก้ไข
และปรับปรุงวิธีการแก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้
อย่างทันท่วงทีและรอบคอบ
โครงการเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์และการ
สร้างใหม่
โครงการนีเ้ น้นแก้ปญ
ั หาต่างๆ ทีเ่ กิดจาก
วิกฤตการณ์อันเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์
เช่น สงคราม การเกษตรที่ล้มเหลว ความ
ผันผวนของเศรษฐกิจมหัพภาคหรือภัยพิบตั อิ นั
เกิดจากสภาพภูมอิ ากาศ โดยปกติการรักษา
ระดับรายได้ภายใต้สถานการณ์เหล่านีต้ อ้ งการ
โครงการต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การประยุกต์ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชากรเป้า
หมายกลุม่ ต่างๆ ได้ ในการฟืน้ ฟูและสร้างราย
ได้ทม่ี น่ั คงนัน้ การแทรกแซงแบบนีซ้ ง่ึ มักเป็น
การแทรกแซงระยะสัน้ จำเป็นต้องเชือ่ มโยงกับ
การลงทุนระยะยาวเพือ่ สร้างความสามารถใน
การผลิตซึง่ เป็นสายงานที่ ILO มีความชำนาญ
อย่างยิง่

ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
Recovery and Reconstruction Department
(แผนกฟืน้ ฟูและสร้างใหม่)
โทรศัพท์ +4122/799-6892
โทรสาร +4122/799-6489
อีเมล์ emprecon@ilo.org
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3.5
การส่งเสริมทางเพศ
และความเสมอภาค ทางเพศ
ความเสมอภาคทางเพศ
ความเสมอภาคทางเพศเป็นองค์ประกอบ
สำคัญอย่างหนึง่ ของวาระของ ILO ทีว่ า่ ด้วยงาน
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าสำหรับหญิงและชายทุกคน และเมือ่ เกิด
ร่วมกับการพัฒนาแล้วจะเป็นทางลัดหนึ่งในสอง
ทางทีจ่ ะนำไปสูค่ วามสำเร็จทางกลยุทธ์สป่ี ระการ
ของงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า ความเสมอภาคทางเพศยังเป็น
เป้าหมายร่วมประการหนึ่งของแผนงบประมาณ
และโครงการในปี 2547-48 ของ ILO เพือ่ ให้เกิด
ความเสมอภาคทางเพศนัน้ ILO จะรวมเรือ่ งเกีย่ ว
กั บ เพศเข้ า ไว้ ใ นนโยบายและโครงการต่ า งๆ
ทั้งหมดขององค์การฯ ซึ่งรวมถึงการแทรกแซง
ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศโดยอยู่บนพื้นฐานของการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งอาจสนใจ
เฉพาะหญิงหรือชายหรือสนใจทัง้ หญิงและชาย
สำนั ก งานเพื ่ อ ความเสมอภาคทางเพศ
(Bureau for Gender Equality) ซึง่ ขึน้ ตรงกับผู้
อำนวยการใหญ่ของ ILO มีอำนาจส่งเสริมความ
เสมอภาคให้หญิงและชายทุกคนทีอ่ ยูใ่ นโลกของ
การทำงาน สำนักงานนี้ปฏิบัติหน้าที่เหมือนเป็น
ผูใ้ ห้คำปรึกษา ผูก้ ระตุน้ ผูใ้ ห้การสนับสนุน และผู้
สื ่ อ สารเพื ่ อ รวมเรื ่ อ งเพศเข้ า ไว้ ใ นนโยบาย
โครงการและกิจกรรมทัง้ หมดของ ILO หน้าทีน่ ้ี
รวมถึงการประสานงานเพือ่ ใช้แผนปฏิบตั กิ ารของ
ILO อันว่าด้วยเรือ่ งความเสมอภาคทางเพศและ
การรวมเรือ่ งเพศไว้ในงานต่างๆ ด้วย
ในปั จ จุ บ ั น สำนั ก งานนี ้ ม ี ก ิ จ กรรมต่ า งๆ
หลายอย่าง เช่น ติดตามและรายงานการปฏิบตั ิ
ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายเพือ่ ความเสมอภาค
ทางเพศซึง่ เป็นเป้าหมายร่วมดังกล่าว กำกับการ
ตรวจสอบเรื่องเพศในสำนักงาน สนับสนุนเครือ
ข่ายที่เกี่ยวกับเรื่องเพศของ ILO และบริหาร
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เว็บไซต์ Gender Equality Tool (วิธกี ารเพือ่ ความ
เสมอภาคทางเพศ) ของ ILO เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล
และเพิม่ พูนความรู้
สำนักงานนี้มีบทบาทและความรับผิดชอบ
หลายประการ เช่น อำนวยความสะดวกในการ
วางกระบวนการเพื่อรวมเรื่องเพศไว้ในทุกส่วน
แผนก โครงการ และสำนักงานสาขาของ ILO เพือ่
ให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทุกส่วนเหล่านี้ใช้ในการวาง
แผน ปฏิบัติแผน ติดตามและประเมินผลงาน
ของตน สำนักงานนี้ให้คำแนะนำแก่โครงการ
อบรมและพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ ILO
ส่งเสริมความพยายามเพือ่ พัฒนาแนวทางปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับเรือ่ งเพศ ตลอดจนพัฒนาดรรชนีและวิธี
วิเคราะห์และวิธวี างแผนเรือ่ งเพศ และให้คำแนะ
นำสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องความเสมอภาคทางเพศ
และการรวมเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับเพศไว้ในงานต่างๆ
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
Bureau for Gender Equality
(สำนักงานเพือ่ ความเสมอภาคทางเพศ)
โทรศัพท์ +4122/799-6730
โทรสาร +4122/799-6388
อีเมล์ gender@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/gender

งานทีม่ ากขึน้ และดีขน้ึ สำหรับผูห้ ญิง
โครงการนานาชาติเพือ่ งานทีม่ ากขึน้ และดี
ขึน้ สำหรับผูห้ ญิง เป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์ของ
ILO เพือ่ บรรลุความเสมอภาคทางเพศ การยุติ
ความยากจน และการพั ฒ นาอย่ า งยั ่ ง ยื น
โครงการนีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ ขยายโอกาสการจ้าง
งานให้ผหู้ ญิงทัง้ หลาย ปรับปรุงสภาพการจ้าง
งานของผูห้ ญิงและ ยุตกิ ารเลือกปฏิบตั ทิ างเพศ
ในการทำงาน โครงการนีใ้ ห้ความสำคัญกับความ
ต้องการของผู้หญิงที่ ยากจนและอ่อนแอเป็น
พิเศษ และต้องการแสดงให้เห็นว่าความสามารถ
ทางเศรษฐกิจ ของผู้หญิงนั้นก่อประโยชน์ให้
ครอบครัว ชุมชน และสังคมของพวกเธอเช่นกัน
โครงการซึง่ ดำเนินงานทัง้ ในระดับชาติและ
ระดับสากลนีส้ ง่ เสริม การทำงานแบบบูรณาการ
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสามารถ
การวิเคราะห์นโยบาย การสร้างจิตสำนึก และการ
แทรกแซงทีเ่ ป็นประโยชน์และมีเป้าหมาย เป็น
การทำงานทีแ่ ก้ปญ
ั หาหลายอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกัน
และ เป็นปัญหาทีผ่ หู้ ญิงประสบทัง้ ในและนอกที่
ทำงาน โครงการนีย้ งั มุง่ สร้างความสำนึกในเรือ่ ง
ทีเ่ กีย่ วกับ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความ
คุม้ ครอง กรณีคลอดบุตร และการคุกคามทาง
เพศ ประเด็นสำคัญที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งอีก
ประเด็นหนึง่ คือการมีสว่ นร่วม ของผูห้ ญิงในการ
ตัดสินใจและการบริหารตลอดจนการส่งเสริมให้
ผูห้ ญิงเป็นผูป้ ระกอบการซึง่ ดูเหมือนจะยังคงเห็น
ความอยุติธรรมที่แก้ไขได้ยากที่สุดอยู่ ผู้หญิง
ส่วนใหญ่ยงั ถูกกีดกันทางอาชีพและมีนอ้ ยรายนัก
ทีส่ ามารถฝ่า “เพดานแก้ว” ทีก่ น้ั ไม่ให้พวกตนขึน้
ไปถึงระดับผู้บริหาร และตำแหน่งสูงสุดทาง
วิชาชีพได้
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
Gender Promotion Department
(แผนกการส่งเสริมทางเพศ)
โทรศัพท์ +4122/799-6090
โทรสาร +4122/799-7657
อีเมล์ genprom@ilo.org

3.6
บริษัทข้ามชาติ
เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นว่าการลงทุนโดย
ตรงจากต่างประเทศโดยบริษัทข้ามชาติต่างๆ
สามารถส่งเสริมการพัฒนาอย่างได้ผลเนื่องจาก
การถ่ายทอดทางเทคโนโลยีและวิธีการบริหาร
สมัยใหม่ทำให้ประเทศกำลังพัฒนาและประเทศ
ทีก่ ำลังเกิดการเปลีย่ นแปลงทัง้ หลายสามารถผลิต
สินค้าและให้บริการต่างๆ ทีไ่ ด้มาตรฐานโลก ใน
ปัจจุบนั กิจการข้ามชาติประมาณ 50,000 บริษทั
และบริษัทลูกของกิจการเหล่านี้อีก 450,000
บริษัทจ้างคนกว่า 200 ล้านคนทั่วโลก กิจการ
เหล่ า นี ้ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรม การค้ า
การบริการ และกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ แทบ
ทุกอย่าง ดังนัน้ ไม่วา่ บริษทั ข้ามชาติทง้ั หลายจะ
บริหารกิจการอย่างไรก็ยอ่ มส่งผลกระทบกับโลก
ของการทำงานไปทั่วทั้งโลกทั้งสิ้น

เมือ่ พ.ศ. 2520 คณะประศาสน์การของ ILO
ได้รบั รองปฏิญญาไตรภาคีแห่งหลักการต่างๆ อัน
เกี่ยวกับกิจการข้ามชาติและนโยบายทางสังคม
เพื่อแนะแนวทางปฏิบัติให้แก่บริษัทข้ามชาติ
กระตุน้ ให้ปฏิบตั ติ ามแนวทางนัน้ และให้คำแนะนำ
ว่าบริษทั เหล่านีค้ วรเกีย่ วข้องกับรัฐบาล องค์กร
นายจ้ า ง และองค์ ก รลู ก จ้ า งในประเทศต่ า งๆ
ทีบ่ ริษทั ไปดำเนินกิจการอยูอ่ ย่างไร หลักการของ
ปฏิญญาฉบับนี้สะท้อนนโยบายและการปฏิบัติ
ที่ดีในแง่ต่างๆ เช่น การจ้างงาน การฝึกอบรม
สภาพของงาน ความปลอดภัย สุขภาพ และ
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ ILO ทำการสำรวจเป็นครัง้
คราวเพือ่ หาข้อมูลจากประเทศสมาชิกต่างๆ ว่า
หลักการของปฏิญญาฉบับนี้ได้รับการปฏิบัติ
อย่างไรบ้าง ซึง่ ถือเป็นการดำเนินงานเพือ่ ติดตาม
ผลอย่างหนึง่ นอกจากนีป้ ฏิญญาฉบับนีย้ งั ได้รบั
การทบทวนเป็นประจำเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
Multinational Enterprises Programme
(โครงการกิจการข้ามชาติ)
โทรศัพท์ +4122/799-7458
โทรสาร +4122/799-6354
อีเมล์ multi@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/multi
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ความคุ้มครองทางสังคมเพื่อทุกคน
การได้รับความคุ้มครองทางสังคมอย่างพอเพียงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งของ
บุคคลทุกคนตามปฏิญญาฟิลาเดลเฟีย (2487) ของ ILO และมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศจำนวนมาก แต่สง่ิ ทีเ่ กิดขึน้ จริงในหลายประเทศยังต่างจากอุดมการณ์
ของปฏิญญาฉบับนี้อยู่มาก ILO ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อทำให้ประเทศต่างๆ
สามารถให้ความคุ้มครองทางสังคมแก่ประชาชนทุกกลุ่มและปรับปรุงสภาพการทำ
งานและความปลอดภัยในการทำงาน
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4.1
การขยายขอบเขตและประสิทธิผล
ของระบบประกันสังคม
ประชากรส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้รับความคุ้ม
ครองจากระบบประกันสังคมใดๆ เลย ความคุม้
ครองทางสังคมแบบเดิมในหลายประเทศไม่ได้ผล
เท่าที่ควร ความไม่มั่นคงนี้ทำให้เกิดความกลัว
ความยากจน และพฤติกรรมที่ไม่รับผิดชอบต่อ
สั ง คม และทำให้ ป ระชาชนไม่ ม ี โ อกาสได้ ใ ช้
ศักยภาพของตนในฐานะผูท้ ำงานและสมาชิกของ
สังคม
ความมั ่ น คงทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมใน
ศตวรรษที่ 21
โครงการความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
ในศตวรรษที่ 21 ของ ILO ตระหนักว่า แม้ความ
มัน่ คงทีม่ ากเกินควรอาจทำให้ ขีเ้ กียจแต่ความมัน่
คงทางเศรษฐกิจและสังคมที่พอเพียงเป็นปัจจัย
สำคัญของการทำงานที่ได้ผลและมีศักดิ์ศรีแห่ง
ความเป็นมนุษย์ในระบบเศรษฐกิจโลกในอนาคต
โครงการนีต้ อบปัญหาห้าข้อดังนี้
1. ทำไมบุคคลและกลุม่ สังคมต่างๆ จึงขาดความ
มัน่ คงทางสังคมทีเ่ หมาะสม
2. โครงการประกันสังคมแบบใหม่ในประเทศ
สมาชิก สามารถส่งเสริมหรือทดแทนระบบเดิม
ทีใ่ ช้มานานแล้วได้อย่างไร
3. ระบบจัดการและขอบเขตของโครงการให้
ความคุ้มครองทางสังคมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
อย่างไร
4. องค์ประกอบทีส่ ำคัญของการประกันสังคมมี
อะไรบ้าง
5. เราจะหาความพอดีระหว่างตลาดแรงงานที่
ต้องการความคล่องตัวกับการให้ความคุ้มครอง
ทางสังคมอย่างเหมาะสมได้อย่างไร

โครงการความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม
ในศตวรรษที่ 21
คำสำคัญคำหนึ่งในช่วงทศวรรษที่แล้วคือ
“ความไม่มั่นคง” ในประเทศกำลังพัฒนาทั้ง
หลายคนส่วนใหญ่ตอ้ งประสบปัญหาความไม่
มั ่ น คงมาเป็ น เวลานาน แต่ แ ม้ ใ นประเทศ
อุตสาหกรรมเองประชาชนหลายคนก็ยงั รูส้ กึ ไม่
สบายใจและไม่มั่นใจว่าตนมีสิทธิใดบ้างใน
สังคมและทีท่ ำงาน ILO พยายามศึกษาปัจจัย
ต่างๆ ทีบ่ อ่ นทำลายความมัน่ คงและนโยบาย
ต่างๆ ที่อาจเสริมความมั่นคงได้โดยสนใจ
โครงการต่างๆ ในประเทศและชุมชนทีม่ รี ายได้
น้อยและคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของ
ผูห้ ญิงเป็นพิเศษ
ดังแนวโน้มที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วมา
ประชากรทีม่ บี ทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจจำนวน
มากจะทำงานนอกระบบซึง่ ทำให้พวกเขาต้องการ
ระบบให้ความคุม้ ครองทางสังคมแบบอืน่ นอกจาก
นีป้ ระชาชนทีม่ ชี วี ติ การทำงานทีค่ ล่องตัว เปลีย่ น
สถานะงานบ่อยขึ้น พัฒนาทักษะเป็นครั้งคราว
และเข้าและออกจากโลกแรงงานหลายครัง้ ในช่วง
ชีวติ จะมีจำนวนมากขึน้ ผูว้ างนโยบาย องค์กรนาย
จ้าง และองค์กรลูกจ้างจะต้องทำให้นโยบายของ
ประเทศสามารถตอบสนองความคล่องตัวและการ
ประกันสังคมได้ในเวลาเดียวกัน

การปฏิรปู และพัฒนาระบบประกันสังคม
ILO ได้คดิ โครงการปฏิบตั กิ ารทีเ่ กีย่ วข้องกัน
สามโครงการเพือ่ พัฒนาระบบประกันสังคมทัว่ โลก
ดังนี้
• การปฏิรปู และพัฒนาระบบประกันสังคม
• การปรับปรุงระบบจัดการ บริหาร และปฏิบตั ิ
โครงการประกันสังคมต่างๆ
• การสร้างโครงข่ายความคุม้ ครองด้วยการให้
ความช่วยเหลือแก่สังคม การป้องกันความ
ยากจน และการขยายขอบเขตของความคุม้
ครองทางสังคม
ILO ได้พฒ
ั นากรอบการทำงานเพื่อการวาง
โครงการประกันสังคมทีย่ ง่ั ยืนซึง่ รวมถึงการปฏิรปู
และการขยายขอบเขตของโครงการเหล่านัน้ ด้วย
กิจกรรมต่างๆ ของ ILO มุง่ ช่วยให้ประเทศสมาชิก
สามารถปรับปรุงและขยายความคุ้มครองที่มีให้
สมาชิกทุกคนของชุมชนเพื่อรับมือกับเหตุที่ไม่
คาดคิดทุกรูปแบบ ความคุม้ ครองเหล่านีค้ อื การ
ประกันรายได้ขน้ั ต่ำ การดูแลรักษาสุขภาพ ความ
คุม้ ครองกรณีเจ็บป่วย ชรา ไร้ความสามารถ ว่าง
งาน ได้รบั บาดเจ็บจากงาน คลอดบุตร มีครอบครัว
และเสียชีวติ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
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
ความมัน่ คงและความสามารถในการผลิตอัน
เกิดจาก ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การทำงาน
อุบัติเหตุและโรคที่เกี่ยวข้องกับงานยังคง
เป็นปัญหาใหญ่ของทัง้ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วและ
ประเทศทีก่ ำลังพัฒนา ILO ประเมินว่าผูท้ ำงาน
ประสบอุบตั เิ หตุ 270 ล้านครัง้ ทุกปี อุบตั เิ หตุจาก
การทำงานทำให้เกิดการบาดเจ็บทีเ่ ป็นอันตรายถึง
ชีวติ อย่างน้อย 335,000 ครัง้ เกิดการเจ็บป่วย 160
ล้านกรณี เนื่องด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานซึ่ง
อันทีจ่ ริงสามารถป้องกันได้ เมือ่ รวมอุบตั เิ หตุเข้า
กับการเจ็บป่วยแล้วประเมินว่ามีการเสียชีวติ เนือ่ ง
ด้วยการทำงานปีละ 2 ล้านรายทัว่ โลกและอาจเป็น
การประเมินทีย่ งั น้อยกว่าความเป็นจริง
แต่นานาชาติยังกลับสนใจและตระหนักถึง
ปัญหาสำคัญนีไ้ ม่มาก การดำเนินการต่างๆ โดย
เฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่มี
“การเปลี่ยนแปลง”นั้นยังมีอุปสรรคอันเกิดจาก
การขาดความรูแ้ ละข้อมูล
ILO มีวธิ ดี ำเนินงานทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทำงานสองทางด้วยกัน
ประการแรกองค์การฯสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือโดยการทำกิจกรรมนำร่องต่างๆ ซึง่
รัฐบาล หุน้ ส่วนทางสังคม และกลุม่ อืน่ ๆ สามารถ
ใช้ในการรณรงค์เพื่อให้คำแนะนำได้ ประการที่
สองโครงการของ ILO สนับสนุนการดำเนินงาน
ระดับชาติดว้ ยการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
โดยตรงโดยเน้นงานอันตรายเป็นหลัก ความช่วย
เหลือนี้รวมถึงการพัฒนาวิธีการบริหาร การเฝ้า
ติดตาม และการบริการข้อมูลเพือ่ ป้องกันอุบติเหตุ
และโรคเกีย่ วกับงานและรักษาสุขภาพและสวัสดิ
ภาพของผูท้ ำงานและสิง่ แวดล้อม
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ศูนย์ขอ้ มูลนานาชาติดา้ นความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการทำงาน
ศูนย์ขอ้ มูลนานาชาติดา้ นความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยในการทำงาน (The International
Occupational Safety and Health Information
Centre – CIS) ให้บริการรวบรวมและเผยแพร่
ข้อมูลเกีย่ วกับการป้องกันอุบตั เิ หตุและโรคทีเ่ กิด
จากการทำงานทัว่ โลก ศูนย์แห่งนีไ้ ด้รบั ความช่วย
เหลือจากสถาบันระดับชาติกว่า 120 แห่งทัว่ โลก
นอกจากนี้ CIS ยังตีพิมพ์สารานุกรมเรื่อง
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
(Encyclopaedia of Occupational Safety and
Health) ให้ ILO สารานุกรมซึ่งรวมเรื่องความ
ปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ในการทำงานกว่ า
1,000 เรือ่ งในฉบับที่ 4 (2541) นีเ้ ป็นแหล่งข้อมูล
ชัน้ เยีย่ มของโลกในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทำงานทุกด้าน
โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การทำงานและสิง่ แวดล้อม
โครงการ SafeWork มุง่ ทำให้ประชาชนทัว่
โลกตระหนักถึงขอบเขตและผลของอุบัติเหตุ
การบาดเจ็บ และโรคที่เกี่ยวกับงาน โครงการนี้
สนับสนุนการให้ความคุม้ ครองขัน้ พืน้ ฐานแก่ผทู้ ำ
งานทุกคนตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
และเพิ่มความสามารถของประเทศสมาชิกและ
ภาคอุตสาหกรรมในการคิดและปฏิบัตินโยบาย
และโครงการเพือ่ การคุม้ ครองและป้องกันโดยให้
ความสำคัญกับผู้ทำงานอันตรายเป็นหลัก

ความคุม้ ครองกรณีคลอดบุตร
ผู้หญิงจำนวนมากได้รับการปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรมในแง่การจ้างงานทัง้ นีเ้ นือ่ งด้วยความเป็น
หญิ ง ของตนหรื อ ถ้ า จะระบุ ใ ห้ ช ั ด เจนก็ ค ื อ
บทบาทในการให้กำเนิดของพวกตนนัน่ เอง ความ
คุ้มครองในการทำงานกรณีคลอดบุตรคือองค์
ประกอบที่สำคัญยิ่งของการต่อสู้เพื่อความเสมอ
ภาคระหว่างผูท้ ำงานทีเ่ ป็นชายและหญิง และเป็น
องค์ประกอบสำคัญของการให้ความคุ้มครองขั้น
พืน้ ฐานแก่สตรีและเด็ก ILO คือผูบ้ กุ เบิกในงานนี้
ในปีแรกของการก่อตัง้ คือพ.ศ. 2462 องค์การได้
รับรองอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 3 ว่าด้วยความคุม้ ครอง
กรณีคลอดบุตร คณะประศาสน์การได้บรรจุเรือ่ ง
ความคุ้มครองกรณีคลอดบุตรไว้ในวาระการ
ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเมือ่
พ.ศ. 2542 และแสดงความมัน่ ใจในขณะนัน้ ว่าถึง
เวลาแล้วที่จะต้องมีมาตรฐานใหม่ในระดับนานา
ชาติเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ เมือ่ ประมวลเหตุการณ์ตา่ งๆ
ทีเ่ กิดขึ้นในช่วง 50 ปีทแ่ี ล้วมาทีป่ ระชุมใหญ่ฯได้
รับรองมาตรฐานใหม่ที่ทันสมัยอันว่าด้วยความ
คุม้ ครองกรณีคลอดบุตรในอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 183
เมือ่ พ.ศ. 2543

ความรุนแรงในการทำงาน
ILO ได้ศกึ ษาความรุนแรงในการทำงานโดย
ถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกและศึกษาการใช้ขอ้ มูล
ส่วนตัวที่เกี่ยวกับงานของผู้ทำงาน หลักปฏิบัติ
เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ทำงานของ
ILO ตลอดจนอนุสญ
ั ญาว่าด้วยผูท้ ำงานกับความ
สภาพของงาน
สภาพการทำงานทีเ่ หมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญ รับผิดชอบต่อครอบครัวพ.ศ. 2524 (ฉบับที่ 156)
ที่จะทำให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน มาตรฐาน และข้อแนะพ.ศ. 2524 (ข้อที่ 165) วางแนวทาง
การดำรงชีวิตที่ดี และความปรองดองในสังคม สำคัญสำหรับกรณีเหล่านี้ สภาพการทำงานที่
กิจกรรมหลักของ ILO เพือ่ การนีม้ ดี งั นี้
เหมาะสมซึง่ คุม้ ครองศักดิศ์ รีและความเสมอภาค
ของผูท้ ำงานคือปัจจัยสำคัญทีจ่ ะทำให้บรรลุความ
เจริญอย่างยัง่ ยืน มาตรฐานการดำรงชีวติ ทีด่ ี และ
ความปรองดองในสังคม

ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดกับงาน
ILO ได้ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการจัด
เวลาทำงาน การจัดระบบงาน การจ้างงาน รูปแบบ
การทำงาน(รวมทัง้ ผลทีเ่ กิดจากกระบวนการโลกา
ภิวัตน์) การทำให้งานอยู่นอกระบบ และความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และศึกษาว่าความ
เปลีย่ นแปลงเหล่านีจ้ ะสามารถช่วยปรับปรุงสภาพ
การทำงานหรือจะคุกคามความยุตธิ รรมและศักดิศ์ รี
ในการทำงาน ความมั่นคงของงานและรายได้
การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม ตลอดจนความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยได้หรือไม่

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

การตรวจแรงงาน
ในแง่การตรวจแรงงาน ILO ช่วยวางระบบการ
ตรวจแรงงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กบั
ประเทศสมาชิกเพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้
ครองแรงงาน ILO ยังชักชวนให้นายจ้างและลูกจ้าง
การปรับปรุงงานในกิจการขนาดเล็ก
ร่วมกิจกรรมการตรวจแรงงานและส่งเสริมการ
หลายประเทศที่มีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ประสานงานระหว่างกลุม่ ผูต้ รวจแรงงานกับองค์กรที่
และสังคมนั้น ให้กิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็กมี มีความชำนาญเรือ่ งการป้องกันอุบตั เิ หตุ และโรคอัน
บทบาทสำคัญในการพัฒนา กิจการเหล่านี้ม ี เกิดจากงาน จุดมุง่ หมายคือการต่อต้านการจ้างงาน
ศักยภาพมากในแง่การสร้างงาน การพัฒนาแรง ที ่ ผ ิ ด กฎหมายและป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ม ี ก ารละเมิ ด
งานมี ฝ ี ม ื อ เพื ่ อ ตอบสนองการขยายตั ว ของ กฎหมายแรงงานในแง่อตุ สาหกรรมสัมพันธ์ สภาพ
อุตสาหกรรมในอนาคตและการส่งเสริมอุตสาหกร โดยทั่วไปของงาน การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
รมในชนบท ลักษณะหนึง่ ของกิจการเหล่านีท้ ม่ี กั ถูก ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เป็น
ละเลยคืองานของกิจการเหล่านีเ้ ป็นงานทีย่ ากทีส่ ดุ ต้น
มีอตั ราการเกิดอุบตั เิ หตุสงู ทีส่ ดุ และมีสภาพของงาน
ทีน่ า่ ทำน้อยทีส่ ดุ ILO พบว่ามีวธิ ที ส่ี ามารถปรับปรุง ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ความสามารถในการผลิตและสภาพการทำงานให้ดี InFocus Programme on Safety and Health at
ขึน้ ได้ไม่ยากแต่ได้ผลและประหยัด ได้มกี ารจัดทำ Work and the Environment (Safework)
คูม่ อื สำหรับผูป้ ระกอบการและวิทยากรโดยใช้หลัก (โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
การอบรมทีเ่ รียกว่า “Higher Productivity and a การทำงานและสิง่ แวดล้อม)
Better Place to Work” หรือ “ความสามารถในการ โทรศัพท์ +4122/799-6715
ผลิตที่มากขึ้นและสถานที่ทำงานที่ดีขนึ้ ” (ซึ่งมัก โทรสาร +4122/799-6878
เรียกว่า WISE โดยย่อมาจาก Work Improve อีเมล์ safework@ilo.org
ments in Small Enterprises หรือการปรับปรุงงาน
ในกิจการขนาดเล็ก)

ความคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติ
ประชาชนประมาณ 90 ล้านคนทำงานและ
อาศัยอยูน่ อกประเทศทีต่ นถือสัญชาติ ประชาชน
เหล่านี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบาง
ภูมิภาคเพราะรายได้และโอกาสหางานทำเสีย
สมดุลมากขึน้ วิธกี ารควบคุมแรงงานข้ามชาติซง่ึ
เคยได้ ผ ลในอดี ต เช่ น การทำข้ อ ตกลง
แบบทวิภาคี ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์
การอพยพในปัจจุบนั ได้มากนัก แรงงานข้ามชาติ
จำนวนมากในปัจจุบนั เป็นผลงานของนายหน้าที่
ต้องการกำไรและเกิดขึ้นอย่างลับๆ
ในกรณีน้ี ILO ต้องการปกป้องสิทธิขน้ั พืน้
ฐานเกี่ยวกับการจ้างงานและเสรีภาพของแรง
งานข้ามชาติ องค์การฯเป็นห่วง แรงงานทีเ่ ป็น
ผูห้ ญิงเป็นพิเศษเพราะ มักจะได้งานทีใ่ ช้ ทักษะ
น้อยในภาคธุรกิจที่ไม่อยู่ภายใต้มาตรฐานแรง
งานของประเทศอย่างแท้จริงและอาจถูกเอารัด
เอาเปรี ย บได้ ง ่ า ย ILO ดำเนิ น กิ จ กรรม
หลายอย่าง เช่น ส่งเสริมอนุสญ
ั ญาต่างๆ เกีย่ ว
กับแรงงานข้ามชาติ ให้คำแนะนำด้านนโยบาย
แก่ประเทศต้นทางและประเทศที่แรงงานข้าม
ชาติทำงานอยู่ ประเมินผลของกระบวนการ
โลกาภิวตั น์ทท่ี ำให้เกิดการอพยพข้ามชาติแบบ
ใหม่ ให้ความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อช่วยลด
ความจำเป็นที่จะต้องอพยพออกนอกประเทศ
และโยกเงินออมของแรงงานข้ามชาติมาใช้ใน
การลงทุนและการจ้างงาน เมื่อเดือนเมษายน
พ.ศ. 2540 การประชุมไตรภาคีของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ว่าด้วยกิจกรรมในอนาคตของ ILO ทีเ่ กีย่ วกับแรง
งานข้ามชาติได้วางแนวทางให้ประเทศต่างๆ
ออกกฎหมายอย่างเหมาะสมเพือ่ คุม้ ครองลูกจ้าง
ที่เป็นแรงงานข้ามชาติและถูกจัดหาโดยนาย
หน้าเอกชน
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
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
กระทบอย่างหนักหน่วงแก่ลกู จ้างและครอบครัวของพวกเขา ตลอด
จนกิจการ นายจ้าง และเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ”
นายโซมาเวียมอบ หลักปฏิบัติเรื่องเอชไอวี/เอดส์และโลกของงาน
ให้นายโคฟี อันนัน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ

ต่อต้านการใช้วัตถุออกฤทธิ์ในทางที่ผิด
ในปัจจุบนั มีคนติดยามากกว่า 50 ล้านคนทัว่
โลกและผูใ้ หญ่ประมาณร้อยละ 12-15 ดืม่ สุราใน
ระดับทีเ่ ป็นอันตรายกับตนเองและผูอ้ น่ื ในทีท่ ำ
งาน การใช้ยาและสุราในทางที่ผิดทำให้เกิด
อุบตั ิเหตุ การหยุดงาน การลักขโมย การด้อย
ประสิทธิภาพในการผลิต และการตกงาน หลัก
ปฏิบัติเรื่องการจัดการเรื่องสุราและยาเสพ
ติดในที่ทำงาน (2538) เป็นหลักสำคัญของ
โครงการการใช้วัตถุออกฤทธิ์ในทางที่ผิด และ
แนวคิดสำคัญหลายประการของหลักปฏิบตั นิ ไ้ี ด้
รับการบรรจุไว้ในปฏิญญาว่าด้วยวิธลี ดความต้อง
การยาเสพติดซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็น
เอกฉันท์ในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 20 ของ
สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือน
มิถนุ ายนพ.ศ. 2541 การที่ ILO เน้นการป้องกัน
เป็นอันดับแรกเมือ่ ไม่กป่ี ที แ่ี ล้วมาทำให้สมาชิก
ของ ILO ร่วมส่งเสริมกิจกรรมในกิจการต่างๆ
มากขึน้ และการรณรงค์ของ ILO ยังเกิดขึน้ พร้อม
กับความเข้าใจทีแ่ พร่หลายขึน้ ทีว่ า่ โครงการใน
ทีท่ ำงานมิได้มปี ระโยชน์กบั ผูท้ ำงานและกิจการ
ต่างๆ เท่านัน้ แต่ยงั สามารถแก้ปญ
ั หายาเสพติด
และสุราในระดับชุมชนและระดับประเทศได้อกี
ด้วย
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
InFocus Programme on Safety and Health
at Work and the Environment (Safework)
(โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานและสิง่ แวดล้อม)
โทรศัพท์ +4122/799-6715
โทรสาร +4122/799-6878
อีเมล์ safework@ilo.org
33

โครงการของ ILO เกีย่ วกับเอชไอวี/เอดส์และ
โลกของงาน
ผูท้ ำงานทีม่ อี ายุระหว่าง 15-49 ปีอย่างน้อย 23
ล้านคน ติดเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์คุกคามสิทธิขั้น
พื ้ น ฐานในการทำงานและบ่ อ นทำลายความ
พยายามทีจ่ ะให้หญิงและชายมีงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าและ
ประสบผลสำเร็จ โรคนีล้ ดจำนวนแรงงานและทอน
ความมัน่ คงของกิจการ โรคระบาดนีย้ งั ทำร้ายกลุม่
คนทีอ่ อ่ นแอทีส่ ดุ ในสังคม เช่น เด็กและสตรี ทำให้
ปั ญ หาความคุ ้ ม ครองทางสั ง คมที ่ ไ ม่ เ พี ย งพอ
ความอยุตธิ รรมทางเพศ และการใช้แรงงานเด็กทีม่ ี
อยูแ่ ล้วนัน้ เลวร้ายลง

เอดส์ในทีท่ ำงาน หลักปฏิบตั นิ ไ้ี ด้รบั การเห็นชอบ
อย่ า งเป็ น เอกฉั น ท์ สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ั บ
สถานการณ์ตา่ งๆ ได้มากมาย และให้หลักสำหรับ
การเจรจาทางสังคมในเรื่องที่อ่อนไหวและเจรจา
ยาก
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้กำลังได้รับการ
บรรจุไว้ใน แผนการดำเนินงานของทุกส่วนทีเ่ กีย่ ว
ข้องใน ILO ตัง้ แต่ ส่วนทีร่ บั ผิดชอบเรือ่ งการประกัน
สังคม ความปลอดภัยและสุขภาพ ไปจนถึงเรื่อง
ความเสมอภาคทางเพศและการใช้แรงงานเด็ก มี
การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การผลิตคูม่ อื สำหรับ
การอบรมและอุปกรณ์สื่อสารเพื่อแนะนำการทำ
ตามหลักปฏิบตั ดิ งั กล่าว และการให้ความช่วยเหลือ
การดำเนินงานของ ILO ในเรือ่ งเอชไอวี/เอดส์ เพื่อปรับปรุงกฎหมายการจ้างงานเพื่อแก้ปัญหา
โครงการของ ILO เกีย่ วกับเอชไอวี/เอดส์และ เรื่องเอชไอวี/เอดส์ในประเทศต่างๆ เป็นจำนวน
โลกของงาน (ILO Programme on HIV/AIDS and มาก มี ก ารดำเนิ น โครงการความร่ ว มมื อ ทาง
the World of Work – ILO/AIDS) เกิดขึน้ เมือ่ เดือน วิชาการและโครงการอืน่ ๆ เพือ่ ประเทศต่างๆ ใน
พฤศจิกายนพ.ศ. 2543 โครงการนีเ้ สริมสร้างความ แอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกาและยุโรปตะวันออก
เข้มแข็งและโครงสร้างของ ILO ให้ดียิ่งขึ้นและ
ILO เป็นผู้ร่วมสนับสนุนหนึ่งในแปดรายของ
ดำเนินงานร่วมกับสมาชิกไตรภาคีขององค์การฯ โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (Joint United
เพื่อส่งเสริมการป้องกันในที่ทำงาน ต่อต้านการ Nations Programme on HIV/AIDS – UNAIDS)
เลือกปฏิบัตแิ ละบรรเทาผลกระทบทางสังคมและ
เศรษฐกิจอันเกิดจากโรคนี้ โครงการนีเ้ น้นการให้คำ ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
แนะนำ การกระตุน้ จิตสำนึก การให้คำแนะนำ เกีย่ ว ILO Programme on HIV/AIDS and the World
กับนโยบาย การวางมาตรฐาน และการเพิม่ ความ of Work
สามารถของหุน้ ส่วนทางสังคมด้วยการให้ความร่วม (โครงการของ ILO เกีย่ วกับเอชไอวี/เอดส์และ
มือทางวิชาการ
โลกของงาน)
ILO ได้รับรองหลักปฏิบัติเรื่องเอชไอวี/เอดส์ โทรศัพท์ +4122/799-6486
และโลกของงานแล้ว เป็นการวางแนวทางปฏิบตั ใิ น โทรสาร +4122/799-6349
ที่ทำงาน แนะแนวการพัฒนา นโยบายในระดับ อีเมล์ iloaids@ilo.org
กิจการ ระดับชุมชนและระดับประเทศ และให้วธิ ี เว็บไซต์ www.ilo.org/aids
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเรื่องเอชไอวี/

การส่งเสริมแนวความคิดไตรภาคี
และการเจรจาทางสังคม
เงือ่ นไขการจ้างงานทีเ่ ป็นธรรม สภาพการทำงานทีเ่ หมาะสม และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ประโยชน์ของ
ทุกคนจะเป็นจริงได้กด็ ว้ ยความพยายามของทุกฝ่ายและการเห็นพ้องร่วมกัน ของลูกจ้าง นายจ้างและรัฐบาลเท่า
นั้น
“การส่งเสริมแนวความคิดแบบไตรภาคีและการเจรจาทางสังคม” คือวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์หนึง่ ในสีป่ ระการของ
ILO วัตถุประสงค์นเ้ี น้นและส่งเสริมการสนับสนุนขององค์การฯเพือ่ ให้สมาชิกไตรภาคีของ ILO ได้มบี ทบาทและ
ทำกิจกรรมต่างๆ และสามารถร่วมและส่งเสริมการเจรจาทางสังคมอย่างแท้จริง
ILO ช่วยให้รฐั บาล องค์กรลูกจ้าง และองค์กรนายจ้างพัฒนาความสัมพันธ์ทางแรงงานทีม่ น่ั คง ใช้กฎหมายแรงงาน
เพือ่ ตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และปรับปรุงการบริหารแรงงาน
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5.1
การส่งเสริมการเจรจาทางสังคม
โครงการเกี ่ ย วกั บ การเจรจาทางสั ง คม
กฎหมายแรงงาน และการบริหารแรงงาน (InFocus
Programme on Social Dialogue, Labour Law
and Labour Administration - IFP/DIALOGUE)
มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ส่งเสริมประโยชน์ของการเจรจา
ทางสังคมทัง้ เพือ่ ให้ได้ขอ้ ยุตใิ นตัวและเพือ่ เป็นวิธที ่ี
จะนำไปสูก่ ารดำเนินการทีจ่ ำเป็นเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุ
ประสงค์ทางกลยุทธ์ทกุ ประการของ ILO โครงการ
นีส้ ง่ เสริมให้สมาชิกไตรภาคีของ ILO มีการเจรจา
ทางสังคมทุกระดับ
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและใช้
กรอบการดำเนินงานทางกฎหมาย สถาบัน ระบบ
และกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดการเจรจาทาง
สังคมอย่างยัง่ ยืนในประเทศสมาชิกทัง้ หลาย
โครงการนี ้ เ น้ น การกำหนดปั จ จั ย และวิ ธ ี
ปฏิบัตที่ดีที่จะปรับปรุงภาพพจน์และประสิทธิผล
ของสมาชิกไตรภาคีทั้งหลายและช่วยให้สมาชิก
เหล่านี้เป็นผู้แทนที่ดีขึ้น โครงการนี้ส่งเสริมการ
เจรจาทางสังคมด้วยการรณรงค์คำแนะนำและ
สาธิตการเจรจาทางสังคมในภาคปฏิบตั ิ
โครงการนี ้ ย ั ง ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารแรงงาน
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถตอบสนองสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และให้การ
สนับสนุนที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศและการ
ปรับปรุงสภาพการทำงานอีกด้วย

ILO ช่วยประเทศต่างๆ คิดและพัฒนากฎหมาย
แรงงานและการบริหารแรงงาน
โครงการเกี ่ ย วกั บ การเจรจาทางสั ง คม
กฎหมายแรงงาน และการบริหารแรงงานให้บริการ
ต่างๆ อย่างแข็งขันเป็นพิเศษเพือ่ ทีก่ ระทรวงแรง
งานและหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะ
สามารถสนับสนุนและร่วมการเจรจาทางสังคมได้ดี
ขึ้น โครงการนี้ให้การสนับสนุนหลายอย่างแก่
กระทรวงแรงงานและหน่วยงานรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ โน้มน้าวนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม
นอกจากนี ้ โ ครงการยั ง ให้ ค วามสำคั ญ กั บ
กระบวนการปฏิรูปกฎหมายแรงงาน โดยถือว่า
กระบวนการนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง
ของ การส่งเสริมแนวความคิดแบบไตรภาคีและการ
เจรจาทางสังคม
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
InFocus Programme on Social Dialogue,
Labour Law and Labour Administration
(โครงการเกีย่ วกับการเจรจาทางสังคม
กฎหมายแรงงาน และการบริหารแรงงาน)
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
สังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
และปรับปรุงการบริหาร
แรงงาน

37

5.2
กิจกรรมของนายจ้างใน ILO
กิจการที่ประสบความสำเร็จคือหัวใจของทุก
กลยุทธ์ทม่ี งุ่ สร้างงาน และปรับปรุงมาตรฐานการ
ดำรงชีวติ องค์กรนายจ้างมีบทบาทสำคัญยิง่ ในการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่จะทำให้กิจการมีความ
สามารถในการแข่งขัน ยั่งยืนและช่วยให้เกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม องค์กรนายจ้างสามารถ
ให้บริการต่างๆ ที่จะปรับปรุงและแนะแนวการ
ดำเนินงานของกิจการต่างๆ ได้ องค์กรนายจ้างคือ
องค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการเจรจาทาง
สังคมทุกกระบวนการที่สามารถช่วยวางวัตถุ
ประสงค์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลและได้รบั การสนับ
สนุนอย่างกว้างขวางจากภาคธุรกิจทีอ่ งค์กรเป็นผู้
แทน
องค์ ก รนายจ้ า งในระดั บ ประเทศและระดั บ
สากลยังเป็นช่องทางที่คุ้มค่าที่สุดที่กิจการต่างๆ
จะใช้เพือ่ เข้าถึงข้อมูลเกีย่ วกับปัญหาเศรษฐกิจ แรง
งานและสังคมจำนวนมาก ข้อมูลและทักษะในการ
เป็นผู้แทนขององค์กรนายจ้างสามารถช่วยให้
กิจการหนึง่ เข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของตน
และโน้มน้าวให้เกิดการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจนั้นได้ ช่วยให้กิจการนั้นสามารถคว้า
โอกาสจากการค้าที่กำลังขยายตัว และช่วยให้
กิจการมีโอกาสประสบความสำเร็จจากการลงทุน
และการแข่งขันในโลกทีม่ ลี กั ษณะไร้พรมแดนมาก
ขึน้ เรือ่ ยๆ
สำนักงานกิจกรรมนายจ้างของ ILO ทำงาน
ร่วมกับองค์กรนายจ้างเพื่อช่วยให้องค์กรเหล่านี้

สามารถสนั บ สนุ น สมาชิ ก ของตนอย่ า งมี
ประสิทธิผล สำนักงานนีด้ ำเนินโครงการให้ความ
ช่วยเหลือองค์กรนายจ้างในประเทศกำลังพัฒนา
ประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเศรษฐกิจ
แบบตลาด และประเทศทีเ่ กิดขึน้ จากสถานการณ์
แห่งความขัดแย้ง โดยเน้นการวางแผนกลยุทธ์และ
การเจรจาเชิงลึกซึง่ จะทำให้เข้าใจความจำเป็นเร่ง
ด่วนของประเทศเหล่านีไ้ ด้ โครงการนีช้ ว่ ยให้องค์กร
นายจ้างพัฒนาบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
กิจการทัง้ หลายและยังอาจช่วยเพิม่ จำนวนสมาชิก
ขององค์ ก รได้ ด ้ ว ยซึ ่ ง ก็ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ความ
พยายามขององค์กรในการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจทีจ่ ะ สนับสนุนให้กจิ การต่างๆ เจริญก้าว
หน้า
ในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกหนึง่ ในสามฝ่ายของ ILO
องค์กรนายจ้างมีความสัมพันธ์พิเศษกับองค์การฯ
สำนักงานกิจกรรมนายจ้างของ ILO มีหน้าทีส่ นับ
สนุนและพัฒนาความสัมพันธ์น้ี สำนักงานฯรักษา
ความสัมพันธ์อนั ใกล้ชดิ กับองค์กรนายจ้างทีอ่ ยูใ่ น
ประเทศสมาชิก ILO ทุกประเทศและให้การสนับ
สนุนองค์กรนายจ้างในการร่วมงานกับ ILO
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี
Bureau for Employers’ Activities
(สำนักงานกิจกรรมนายจ้าง)
โทรศัพท์ +4122/799-7748
โทรสาร +4122/799-8948
อีเมล์ actemp@ilo.org
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5.3
กิจกรรมของลูกจ้างใน ILO
สหภาพแรงงานที่มีเสรีภาพคือสถาบันที่เป็น
ประชาธิ ปไตย และมี การเคลื ่ อนไหวด้านแรง
งานอย่างอิสระ เป็นสถาบันของผูท้ ำงานทีต่ อ้ งการ
รณรงค์เพือ่ สิทธิของตนในฐานะทีเ่ ป็นผูท้ ำงานและ
พลเมือง แม้การเคลือ่ นไหวด้านแรงงานจะเป็นสิง่ ที่
ต้องห้ามในหลายประเทศแต่ขบวนการของสหภาพ
แรงงานในระดับสากลเป็นการเคลื่อนไหวที่กว้าง
ขวางทีส่ ดุ และมีบทบาทแห่งการเป็นตัวแทนทีด่ ที ่ี
สุดของโลกเพราะเกิดจากการมีสมาชิกแบบสมัคร
ใจ สหภาพแรงงานเป็นสถาบันสำคัญของภาค
ประชาสังคมในประเทศประชาธิปไตยส่วนใหญ่

ก็ต่อเมื่อมีการปกครองที่ดีขึ้นทั่วโลกและมีการใช้
และบังคับใช้มาตรฐานแรงงานระหว่าง ประเทศใน
ระดับสากล
นับตัง้ แต่ ILO ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ สหภาพแรงงานทัง้
หลายถือว่า ILO เป็นสถาบันทีม่ บี ทบาทสำคัญใน
การส่งเสริมความคุม้ ครองสำหรับผูท้ ำงานด้วยการ
เจรจาทางสังคมและการวางมาตรฐานต่างๆ
สำนั ก งานกิ จ กรรมลู ก จ้ า งสนั บ สนุ น ความ
สัมพันธ์ระหว่าง ILO กับผูม้ สี ว่ นได้เสียสำคัญหนึง่
ในสามฝ่ายนัน่ คือสหภาพแรงงาน สำนักงานนีช้ ว่ ย
ให้สหภาพแรงงานทั้งหลายสามารถได้ประโยชน์
จากศั ก ยภาพของสำนั ก งานแรงงานระหว่ า ง
ในขณะที่กระบวนการโลกาภิวัตน์กำลังแพร่ ประเทศอย่างเต็มที่ สำนักงานกิจกรรมลูกจ้างร่วม
ขยายอย่างรวดเร็ว งานที่มีคุณค่า งานที่มีความ มือกับองค์กรลูกจ้างในระดับประเทศและระดับ
ปลอดภั ย ค่ า แรงที ่ พ อเพี ย งแก่ ก ารดำรงชี ว ิ ต สากลและช่วยให้องค์กร เหล่านีเ้ ป็นกระบอกเสียง
การประกันสังคมขัน้ พืน้ ฐาน ความเสมอภาคทาง ทีม่ ปี ระสิทธิผลของผูท้ ำงาน และครอบครัวของผูท้ ำ
เพศและการกระจายรายได้ทเ่ี ป็นธรรมจะเกิดขึน้ ได้ งาน ขณะนีส้ หภาพแรงงานได้รบั การสนับสนุนจาก

โครงการต่างๆ ซึ่งมีจุดมุง่ หมายดังนี้
• คุม้ ครองสิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการทำงาน
• ปรับปรุงความสามารถในการให้การศึกษา
และฝึกอบรม
• จัดตั้งสหภาพแรงงานให้แก่ผู้ทำงานที่ยังไม่
ได้รบั ความคุม้ ครอง
• พัฒนานโยบายทางสังคมและการจ้างงานเพือ่
ความยุตธิ รรมในสังคมและความเจริญทีย่ ง่ั ยืน
และ
• ส่งเสริมมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
นอกจากนี้สำนักงานกิจกรรมลูกจ้างซึ่งสังกัด
สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศยังทำหน้าทีเ่ ป็น
สถาบั น ที ่ ใ ห้ บ ริ ก ารช่ ว ยเหลื อ และส่ ง เสริ ม ให้
แผนกอืน่ ๆ ทำงานร่วมกับสหภาพแรงงานเพือ่ ให้
เกิดผลสำเร็จต่างๆ ด้วย
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
Bureau for Workers’ Activities
(สำนักงานกิจกรรมลูกจ้าง)
โทรศัพท์ +4122/799-7021
โทรสาร +4122/799-6570
อีเมล์ actrav@ilo.org
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5.4
กิจกรรมภาคต่างๆ: นำ ILO สูท่ ท่ี ำงาน
และนำทีท่ ำงานสู่ ILO
ไม่วา่ บุคคลหนึง่ จะทำงานทีใ่ ด จะเป็นในห้อง
เรียนหรือโรงงาน ในสถานที่ก่อสร้างหรือธนาคาร
ในเหมื อ งหรื อ ในไร่ ทุ ก คนล้ ว นทำงานอยู ่ ใ น
เศรษฐกิจภาคใดภาคหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะทางวิชาการ
เศรษฐกิจและสังคมเฉพาะที่ไม่เหมือนภาคอื่น
ปัญหาแรงงานหลายอย่างมีลกั ษณะพิเศษตามภาค
เศรษฐกิจทีเ่ กีย่ วข้อง และปัญหาทัว่ ไปเช่นปัญหาที่
เกีย่ วกับโลกาภิวตั น์ การพัฒนา อย่างยัง่ ยืน เอชไอ
วี/เอดส์และเพศอาจมีลักษณะต่างๆ กันไปใน
เศรษฐกิจภาคต่างๆ
กิจกรรมของ ILO ในภาคเศรษฐกิจต่างๆ มุง่
เพิ ่ ม ความสามารถของผู ้ ท ี ่ ท ำงานอยู ่ ใ นภาค
เศรษฐกิจนัน้ ๆ เพือ่ แก้ปญ
ั หาแรงงานอย่างยุตธิ รรม
และได้ผล การประชุมรายภาคเศรษฐกิจแบบ
ไตรภาคีระดับนานาชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำได้
เป็นเวทีสำหรับการเจรจาทางสังคมว่าด้วยปัญหา
สังคมและปัญหาแรงงานเฉพาะเศรษฐกิจภาคต่างๆ
มาเป็นเวลานานแล้ว การเจรจานีท้ ำให้เกิดกิจกรรม
ต่างๆ ทีส่ ามารถแก้ปญ
ั หาเหล่านัน้ อย่างได้ผลใน
ระดับชาติ นับจากนีก้ ารดำเนินงานจะมีเป้าหมาย
ชัดเจนมากขึน้ เน้นกิจกรรมทีต่ รงกับความต้องการ
ของสมาชิกมากขึ้น และปฏิบัติการร่วมกับหน่วย
งานอืน่ ๆ ของ ILO ซึง่ อยูท่ ส่ี ำนักงานใหญ่และอยู่
ในภูมภิ าคต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมและเร่งให้เกิดหนทาง
ที่จะนำไปสู่งานที่มีคุณค่าในที่ทำงาน นอกจากนี้
การประชุมทัง้ หลายจะเน้นผลลัพธ์ทน่ี ำไปปฏิบตั ไิ ด้
มากขึน้ เช่น การวางแนวทางหรือหลักปฏิบตั ติ า่ งๆ
การประชุมรายภาคเศรษฐกิจและแผนปฏิบตั ิ
การสำหรับภาคเศรษฐกิจต่างๆ เมือ่ เกิดขึน้ รวมกัน
แล้วจะทำให้เกิดผลสำเร็จแห่งวาระงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า
สำหรับเศรษฐกิจภาคต่างๆ มากขึน้
ILO เผยแพร่รายงานการประชุมรายภาค
เศรษฐกิจทีจ่ ดั ขึน้ เมือ่ ไม่นานมานีแ้ ละรายงานการ
ดำเนินงานในภาคเศรษฐกิจต่างๆ ทีเ่ ว็บไซต์ของ
องค์การฯ

กิจกรรมเกีย่ วกับการพาณิชย์นาวี
วัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
พาณิชย์นาวีของ ILO คือการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางสังคมและเศรษฐกิจของการขนส่งสินค้าทาง
ทะเล การประมง ท่าเรือ และการขนส่งทางน้ำใน
แผ่นดินโดยเน้นสภาพการทำงานและความเป็นอยู่
ของลูกจ้างทีอ่ ยูใ่ นธุรกิจเหล่านีเ้ ป็นพิเศษ
การประชุมคณะกรรมการพาณิชย์นาวีร่วม
ครัง้ ที่ 29 (มกราคม 2544) ได้พจิ ารณาความเปลีย่ น
แปลงต่างๆ ที่เกิดกับอุตสาหกรรมการขนส่งทาง
ทะเล ที่ประชุมได้ประกาศสัญญาฉบับใหม่คือ
สัญญาเจนีวา (Geneva Accord) ซึง่ ทำขึน้ เพือ่ ปรับ
ปรุงความปลอดภัยและสภาพการทำงานในธุรกิจ
การพาณิชย์นาวี สัญญาฉบับนีเ้ รียกร้องให้รวมวิธี
การต่างๆ อันเกีย่ วกับการพาณิชย์นาวีท่ี ILO มีอยู่
เข้าเป็นอนุสญ
ั ญา “กรอบการดำเนินงาน” ฉบับใหม่
ฉบับเดียว อนุสญ
ั ญาฉบับใหม่ตามข้อเสนอนีจ้ ะให้
“หลักการทางสังคม” ของ ILO แก่ภาคการขนส่ง
สินค้าทางทะเลเพือ่ ส่งเสริมหลักความปลอดภัยใน
การพาณิชย์นาวีและหลักเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมของ
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International
Maritime Organization – IMO) คณะประศาสน์
การได้ให้ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศจัดการประชุมเกีย่ วกับการพาณิชย์นาวีเมือ่
พ.ศ. 2548 เพือ่ ทำอนุสญ
ั ญาดังกล่าวให้เสร็จ ซึง่
อนุ ส ั ญ ญานี ้ ไ ด้ ร ั บ การรองรั บ ต่ อ มาในเดื อ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ทัง้ นี้ การรับรองและปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและมีอยูแ่ ล้วโดย
เฉพาะอนุสญ
ั ญาการขนส่งทางทะเล(มาตรฐานขัน้
ต่ำ) พ.ศ. 2519 (ฉบับที่ 147) และพิธสี ารพ.ศ. 2539
ของอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ ทำให้ประเทศสมาชิกพร้อม
รับรองอนุสญ
ั ญาฉบับใหม่น้ี
เมือ่ เดือนมิถนุ ายนพ.ศ. 2546 ILO ได้รบั รอง
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยเอกสารแสดงเอกลักษณ์ของชาว
เรือพ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 185) และเมือ่ เดือนมีนาคม

พ.ศ. 2547 คณะประศาสน์การได้รบั รองมาตรฐาน
การระบุ เ อกลั ษ ณ์ ด ้ ว ยลั ก ษณะปลี ก ย่ อ ยทาง
สรีรวิทยาของมนุษย์เพือ่ ให้ประเทศทัง้ หลายปฏิบตั ิ
ตามอนุสญ
ั ญาฉบับนี้ อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 185 ต้อง
การคุ้มครองสิทธิของชาวเรือ เอื้อการค้าระหว่าง
ประเทศ และให้หลักประกันต่างๆ ที่ประเทศทั้ง
หลายต้องการ
ตามท่าเรือต่างๆ นั้นการใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์อตั โนมัตขิ นถ่ายสินค้า การปรับโครงสร้าง
และการแปรรูปคือปัญหาใหม่และปัญหาสำคัญและ
ได้ลดจำนวนผูท้ ำงานลง ILO ยังคงให้คำแนะนำ
เรื่องผลกระทบทางสังคมของการแปรรูปท่าเรือ
อย่างต่อเนื่องและได้คิดโครงการพัฒนาพนักงาน
ท่าเรือ (Portworker Development Programme –
PDP) ซึง่ ได้มกี ารดำเนิน งานตามท่าเรือต่างๆ ทัง้
ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา
ส่งผลให้มกี ารปรับปรุงทักษะ สภาพการทำงานและ
สถานภาพของพนักงานท่าเรือ ตลอดจนปรับปรุง
ประสิทธิภาพและความสามารถในการดำเนินงาน
ของท่าเรือต่างๆ ด้วย
เมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ. 2547 คณะประศาสน์
การของ ILO ได้อนุมัติหลักปฏิบัติสองฉบับใหม่
ฉบับหนึง่ ว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
ท่าเรือและอีกฉบับหนึ่งว่าด้วยความคุ้มครองใน
ท่าเรือ
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ภาคบริการ
ภาคบริการได้กลายเป็นแหล่งงานใหญ่ใน
หลายประเทศ เมื่อไม่นานมานี้มีการจ้างงาน
เพิม่ ขึน้ มากสำหรับงานทีต่ อ้ งการความรู้ ความ
ท้าทายสำคัญทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลกคือการให้บริการ
สาธารณะทีต่ อ้ งมีมากขึน้ และดีขน้ึ (เช่น การให้
การศึกษา) และการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจบาง
ภาคจากทีอ่ ยูแ่ ต่ในภาครัฐบาลเท่านัน้ กลายมา
มีลกั ษณะ “ผสม” คือมีองค์ประกอบทัง้ ทีเ่ ป็น
ภาครั ฐ และเอกชนทั ้ ง นี ้ เ นื ่ อ งจากเส้ น แบ่ ง
ระหว่างบริการภาครัฐและเอกชนเริ่มพร่ามัว
บริการด้านสุขภาพ การขนส่ง สาธารณูปโภค
ไปรษณีย์ และโทรคมนาคมคือตัวอย่างที่เห็น
ได้ชดั
บริการภาคเอกชน เช่น บริการพาณิชย์
การเงิน บริการวิชาชีพต่างๆ โรงแรม บริการ
อาหาร การท่องเที่ยว สื่อมวลชน วัฒนธรรม
และการวาดเขียน ต้องเผชิญเงือ่ นไขต่างๆ อัน
เกิดจากตลาดโลกที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือด
ขึ ้ น ตลอดจนการยกเลิ ก กฎระเบี ย บต่ า งๆ
การเปิ ด เสรี ท างธุ ร กิ จ การควบรวมกิ จ การ
การซือ้ กิจการ และความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี
เช่น การใช้ระบบดิจิทัล ความเปลี่ยนแปลง
เหล่านีท้ ำให้ยง่ิ ต้องมีการเจรจาทางสังคมในภาค
ธุรกิจดังกล่าว
การประชุมเกีย่ วกับภาคธุรกิจต่างๆ เมือ่ ไม่
นานมานี้ได้พิจารณาปัญหาที่เกิดกับบริการ
ต่างๆ ดังกล่าวอันได้แก่ ปัญหาการใช้ความรุน
แรง ผลกระทบต่อการจ้างงานอันเกิดจากการ
ควบรวมกิจการและการซือ้ กิจการ ผลกระทบ
ของวิกฤตการณ์ในธุรกิจโรงแรมและการท่อง
เที ่ ย ว และปั ญ หาที ่ เ กิ ด กั บ บริ ก ารต่ า งๆ
ของเทศบาล สาธารณูปโภคและบริการฉุกเฉิน
เพือ่ สาธารณะ แผนปฏิบตั กิ ารใหม่หลายแผน
มุง่ แก้ปญ
ั หาเหล่านีโ้ ดยเฉพาะ
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กิจกรรมต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม
การประชุมไตรภาคีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำได้
พิจารณา ปัญหาของภาคการผลิต และก่อสร้างใน
ชนบทซึง่ แบ่ง ประเภทได้สบิ ประเภท และได้คำนึงถึง
กระบวนการโลกาภิวัตน์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ การจ้าง
งาน การฝึกอบรม การเตรียมงาน ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย การประชุมบางครัง้ ทำให้เกิดหลัก
ปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทำงานและการตรวจแรง
งานในธุรกิจภาคต่างๆ การประชุมบางครัง้ ทำให้เกิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติและระดับภูมิ
ภาค การให้ ค ำปรึ ก ษาทางวิ ช าการ การออก
จดหมายข่าวและ รายงานการดำเนินงานในหลาย
ประเด็น เช่น อุตสาหกรรมสัมพันธ์ เวลาทำงาน
การตรวจแรงงาน การจ้างงานกับ ความยากจน
งานบ้านและเพศในภาคเศรษฐกิจต่างๆ แผนปฏิบตั ิ
การทัง้ หลายสำหรับภาคเกษตรกรรม ก่อสร้าง สิง่ ทอ
และเครือ่ งนุง่ ห่มจะอำนวยให้เกิดการพัฒนาในธุรกิจ
ภาคต่างๆ เหล่านัน้ ในระดับชาติ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Sectoral Activities Department
(แผนกกิจกรรมรายภาค)
โทรศัพท์ +4122/799-7513
โทรสาร +4122/799-7296
อีเมล์ sector@ilo.org
เว็บไซต์ www.ilo.org/sector

กิจกรรมในภูมภิ าคต่างๆ
ของ ILO
ILO ทำกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณประจำและ
กิจ กรรมที่ไ ด้ร ับงบประมาณพิเศษโดยมี การปรึกษาหารืออย่ า งเต็ ม ที ่ ก ั บ สมาชิ ก
ไตรภาคีใน ระดับภูมิภาค ระดับอนุภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับ
มาตรฐานตลอดจนหลั ก การและสิท ธิ ข ั ้ น พื ้ น ฐานในการทำงาน การจ้ า งงาน
ความคุม้ ครอง ทางสังคมและการเจรจาทางสังคม
เครือข่ายของสำนักงานในพืน้ ทีต่ า่ งๆ และผูเ้ ชีย่ วชาญทางเทคนิคทัง้ หลายสนับสนุนให้
ILO สามารถส่ ง เสริ ม วาระงานที ่ ม ี ค ุ ณ ค่ า ในฐานะที ่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบสำคั ญ
ของนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ
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6.1
งานที่แอฟริกา
วิกฤตการณ์ที่กินเวลานานหลายปีทำให้คน
จำนวนมากว่างงาน หรือไม่กไ็ ด้คา่ แรงน้อย และ
เผชิญความขัดแย้ง ทางสังคม ประชากรเกือบครึง่
หนึง่ ในทวีปแอฟริกาส่วนทีอ่ ยูใ่ ต้ทะเลทรายซาฮารา
มีชวี ติ ทีย่ ากจน ในขณะทีม่ กี ารปฏิรปู เศรษฐกิจและ
ยุ ต ิค วามขั ด แย้ ง ในแอฟริ ก า การฟื ้ น ฟู ท ี ่ เ ป็ น
ประโยชน์ก็เริ่มปรากฏให้เห็นขึ้นเรื่อยๆ รายงาน
ของ ILO และ UNDP (งานสำหรับแอฟริกา หรือ
Jobs for Africa) ทีจ่ ดั ทำขึน้ เมือ่ ไม่นานมานีย้ นื ยัน
ว่าหลายประเทศในภูมภิ าคนีส้ ามารถหลุดพ้นจาก
ความยากจน และการฟืน้ ฟูทเ่ี พิง่ เริม่ ขึน้ นีค้ วรถือว่า
เป็น “จุดเริม่ ต้นของการพุง่ ทะยานขึน้ ถ้ามีการออก
นโยบายทีถ่ กู ต้องและดำเนินงานตามนโยบายนัน้ ”
อย่างไรก็ตามปัญหาความยากจนในแอฟริกา
นั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับนโยบายที่
ไม่มีเหตุผล ตลอดจนกลยุทธ์และโครงการที่ไม่
สอดคล้องกัน ทำให้ไม่มนี โยบายเพือ่ การสร้างงาน
และความคุ ้ ม ครองทางสั ง คมอย่ า งพอเพี ย ง
นโยบายในปัจจุบันและในอดีตอาจกระตุ้นให้เกิด
การสร้างงานได้แต่ก็ไม่สามารถทำให้เกิดงานที่มี
ผลสำเร็จพอทีจ่ ะสร้างรายได้ทพ่ี อเพียงให้แก่ผทู้ ำ
งานและครอบครัว และไม่อาจสร้างหลักประกันทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนเหล่านัน้ ได้ ดังนัน้
การสร้างงานที่จะนำสู่ผลสำเร็จจะต้องเป็นเป้า
หมายหลักของนโยบายเศรษฐกิจมหัพภาคและ
ยุทธศาสตร์แห่งการพัฒนาทัง้ หมด
ในฐานะที่เป็นโครงการที่สำคัญที่สุดของ ILO
เพือ่ แก้ไขปัญหาการจ้างงาน การจ้างงานทีด่ อ้ ยกว่า

ความสามารถ และความยากจนที่ลุกลามขึ้นใน
แอฟริกา โครงการ Jobs for Africa มุง่ เพิม่ ความ
สามารถของสมาชิกของเราตลอดจนผูด้ ำเนินการ
อืน่ ๆ เพือ่ ทีจ่ ะได้โน้มน้าวนโยบายทางเศรษฐกิจและ
ทำให้ภาครัฐและเอกชนลงทุนเพือ่ ส่งเสริมการจ้าง
งานและบรรเทาความยากจนอย่างมีประสิทธิผล
งานนี้ยังดำเนินต่อไปโดยมีการสนับสนุนการ
ใช้นโยบาย ช่วยเหลือคนยากจนให้มีสภาพแวด
ล้อมทีเ่ อือ้ ผลสำเร็จ และประสิทธิภาพของการทำ
งาน ซึง่ จะทำให้เศรษฐกิจเจริญและมีความสามารถ
ในการแข่งขันมากขึ้น ตลอดจนเอื้อให้แรงงานมี
ความคล่องตัวและสามารถพัฒนาทักษะได้ นอก
จากนีค้ วามพยายามดังกล่าวยังทำให้หลายประเทศ
ในแอฟริกาให้ความสำคัญกับการจ้างงานทีค่ ำนึงถึง
ความถูกต้องในเรือ่ งเพศ กลยุทธ์และโครงการแก้
ปัญหาความยากจนเพือ่ การสร้างงานจำนวนมาก
ขึน้ และดีขน้ึ การส่งเสริมให้เป็นผูป้ ระกอบการ และ
การพัฒนาและปกป้องทรัพยากรมนุษย์(จากเอชไอ
วี/เอดส์)
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ILO Regional Office for Africa in Abidjan
(สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิ
ภาคแอฟริกาทีอ่ าบิดจัน)
โทรศัพท์ +225/2031-8900
โทรสาร +225/2021-2880
อีเมล์ abidjan@ilo.org
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6.2
การดำเนินงานของ ILO
ต่อวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย:
การส่งเสริมให้สมาชิกสามารถสร้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า
ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ทาง
การเงินต่อประเทศในเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ยงั คงมีอยูใ่ นหลายพืน้ ที่ ประเทศในเอเชีย
ใต้ซึ่งมีเศรษฐกิจแบบเปิดน้อยกว่าอาจได้รับผล
กระทบจากวิกฤตการณ์นน้ี อ้ ยกว่าประเทศอืน่ แต่ก็
ยังคงต้องเผชิญความท้าทายทีน่ า่ วิตกในแง่การแก้
ปัญหาความยากจนและการว่างงาน ประเทศที่
กำลังมีความเปลี่ยนแปลงยังคงเผชิญปัญหาการ
ปฏิรูปตลาดแรงงานที่หนักหน่วงและต้องเร่งช่วย
เหลือลูกจ้างทีเ่ ป็นผูพ้ ลัดถิน่ ในขณะเดียวกันลูกจ้าง
และนายจ้างมีแนวโน้มที่จะยอมรับสภาพการทำ
งานทีอ่ นั ตรายขึน้ และเลวลงทัง้ นีเ้ พือ่ ความอยูร่ อด
ผูท้ เ่ี ป็นเหยือ่ ของอุบตั เิ หตุอนั เกิดจากงานและครอบ
ครั ว ของพวกเขาอาจกลายเป็ น คนยากจนได้
ประเทศที่เป็นเกาะเล็กๆ ในมหาสมุทรแปซิฟิค
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เผชิญปัญหาเพราะแข่งกับการผลิตจำนวนมากซึง่
ประหยัดต้นทุนไม่ไหว ดังนัน้ จึงจำเป็นต้องพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้
หลากหลายขึน้
แม้วา่ กำลังมีสญ
ั ญาณทีแ่ สดงให้เห็นว่าค่าเงิน
และตลาดการเงินมีเสถียรภาพแต่เราไม่อาจพอใจ
กับสิง่ นีไ้ ด้ วิกฤตการณ์ดงั กล่าวได้ทำให้ตระหนักว่า
ข้อบกพร่องในระบบเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ กิดก่อน
วิกฤตการณ์นน้ั จะต้องได้รบั การแก้ไข
ILO พยายามแก้ ไ ขปั ญ หาที ่ เ กิ ด จาก
วิกฤตการณ์นน้ั ตลอดจนปัญหาอืน่ ๆ ในทวีปเอเชีย
ซึ่งมีคนยากจนเกือบสองในสามของโลกอาศัยอยู่
ความพยายามแก้ไขปัญหาโดย ILO นัน้ คือผลลัพธ์
จากการประชุมประจำภูมภิ าคเอเชียครัง้ ที่ 13 เมือ่
พ.ศ. 2544 ตามผลการประชุมซึง่ ได้ขอ้ สรุปเป็นแนว
ทางปฏิบัตินั้น ILO ทำงานร่วมกับสมาชิกเพื่อ
ปฏิบตั ติ ามวาระงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าในระดับประเทศ โดย
ทำให้งานทีม่ คี ณ
ุ ค่าเป็นองค์ประกอบสำคัญประการ
หนึ่งของโครงการและภารกิจเร่งด่วนในประเทศ
ต่างๆ เพือ่ บรรเทาความยากจน ILO เน้นการสนับ
สนุนนโยบายทางเศรษฐกิจที่สร้างงานที่ดี ขยาย
การประกันสังคมให้ครอบคลุมถึงลูกจ้างส่วนใหญ่
ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและเศรษฐกิจที่ยังไม่
เป็นระบบซึ่งยังไม่ได้รับความคุ้มครองในปัจจุบัน
และส่งเสริมแนวความคิดไตรภาคีและการเจรจา
ทางสังคม นอกจากนีอ้ งค์การฯยังมุง่ เพิม่ กิจกรรมใน
พื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่อ่อนแอโดย
เฉพาะ สนับสนุนโครงการงานโยธาทีใ่ ช้แรงงานคน
เป็นหลัก และส่งเสริมสภาพการทำงานทีเ่ หมาะสม
ขณะนี ้ ไ ด้ เ กิ ด ทั ศ นคติ ท ั ่ ว ไปเกี ่ ย วกั บ การ
ปฏิรปู ขึน้ ซึง่ เป็นทัศนคติทย่ี อมรับความสำคัญของ
ระบอบประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นหลักประกัน
แห่งสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน (รวมถึงหลักการและ

สิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการทำงาน) และคุณค่าแห่งการ
เจรจาทางสังคม ในขัน้ นีค้ วรถือว่าการส่งเสริมระบบ
ความคุ้มครองทางสังคมเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ง
ควรมีมาตรการต่างๆ มาตรการหนึง่ คือการดำเนิน
โครงการให้ความคุม้ ครองทางสังคมแก่คนว่างงาน
เช่น การประกันการว่างงานตามควร มาตรการอืน่ ๆ
คือการขยายโครงการให้ความช่วยเหลือทางสังคม
เพือ่ ช่วยคนทีย่ ากจนมาก เน้นให้ความช่วยเหลือขัน้
พืน้ ฐาน เช่น ให้บริการดูแลสุขภาพ พัฒนาโครง
สร้างพื้นฐาน วางกรอบกฎหมายเพื่อการประกัน
สังคมในประเทศที่ยังไม่มีการประกันสังคม และ
ดำเนินขัน้ ตอนต่างๆ เพือ่ ปรับปรุงความปลอดภัย
สุ ข ภาพและสภาพการทำงานอย่ า งได้ ผ ลเพื ่ อ
ป้องกันอุบตั เิ หตุและโรคอันเกิดจากงาน
นอกจากการร่วมงานกับองค์กรอื่นๆ ภายใน
ระบบขององค์การสหประชาชาติตามปกติแล้ว ILO
ยังมีความร่วมมืออย่างจริงจังกับผู้บริจาคแบบ
ทวิภาคีตลอดจนธนาคารโลกและธนาคารเพือ่ การ
พัฒนาเอเชียอีกด้วย ธนาคารเพือ่ การพัฒนาเอเชีย
เน้นความร่วมมือพิเศษกับ ILO โดยเมือ่ ไม่นานม
นีไ้ ด้รว่ มดำเนินโครงการทางวิชาการ วางกลยุทธ์
และร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ(เมื่อเดือน
พฤษภาคมพ.ศ. 2545)
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
ILO Regional Office for Asia and the Pacific
in Bangkok
(สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิ
ภาคเอเชียและแปซิฟคิ ทีก่ รุงเทพฯ)
โทรศัพท์ +662/288-1234
โทรสาร +662/288-3062
อีเมล์ bangkok@ilo.org

6.3
ทวีปอเมริกา: การต่อสูเ้ พือ่ การจ้างงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
การกระจายรายได้ทด่ี ขี น้ึ และความคุม้ ครองทางสังคม
เมือ่ พ.ศ. 2546 ILO ระบุในรายงานประจำภูมิ
ภาค (Panorama Laboral) ว่าการว่างงานใน
ละติ น อเมริ ก ามี แ นวโน้ ม ลดลงเล็ ก น้ อ ย ILO
ประเมินว่าอัตราการว่างงานในทวีปนีจ้ ะลดลงเหลือ
ร้อยละ 10.5 จากร้อยละ 10.9 เมือ่ พ.ศ. 2545 แนว
โน้มนีเ้ กิดจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่
แม้จะไม่รวดเร็วแต่กม็ ่นั คง
ความพยายามรวมกลุ่มในระดับอนุภูมิภาคมี
ความคืบหน้า และมุ่งไปสู่การตั้งกลุ่ม NAFTA
MERCOSUR และ CARICOM และยังมีความริเริม่
ที่จะก่อตั้งกลุ่มอื่นๆ อีก เนื่องจาก เศรษฐกิจมี
ลักษณะเปิดมากขึน้ เรือ่ ยๆ ดังกล่าว โครงการต่างๆ
ของ ILO จึงต้องมีบทบาทสำคัญมากขึน้ เพือ่ ประกัน
ว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจจะเกิดควบคู่ไปกับ
ความเจริญทางสังคม
ILO ร่วมมือกับประเทศสมาชิกที่มีโครงการ
แก้ไขปัญหาการว่างงานและปรับปรุงคุณภาพของ
การจ้างงาน มีการกระตุน้ ให้ประเทศสมาชิกพัฒนา
ระบบและกฎหมายต่างๆ ทีจ่ ะให้ความคุม้ ครองแก่
ลูกจ้างทีอ่ ยูใ่ นภาคเศรษฐกิจนอกระบบ นอกจากนี้
ยังต้องให้องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างมีสว่ น
ร่วมในการปฏิรปู เศรษฐกิจและการวางนโยบายที่

เกีย่ วข้องกับการรวมกลุม่ ในระดับอนุภมู ภิ าค และ
กระบวนการโลกาภิวตั น์
ในปัจจุบันภูมิภาคนี้ได้ก้าวสู่การปฏิรูปแรง
งานในยุคทีส่ องแล้ว ซึ่งเป็นยุคทีม่ คี วามพยายาม
เพือ่ หลีกเลีย่ งผลลัพธ์ อันไม่พงึ ปรารถนาและแก้ไข
จุดอ่อนในประเทศที่ร่วมโครงการ กับ ILO เป็น
ประเทศแรกๆ และเพือ่ เพิม่ ผลสำเร็จของประเทศ
เหล่านี้
ILO ดำเนินงานเพือ่ ประกันว่าการปฏิรปู ต่างๆ
ดังกล่าวมีการเปลีย่ นแปลงทางนโยบายร่วมอยูด่ ว้ ย
ทั ้ ง นี ้ เ พื ่ อ ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ข ั ้ น พื ้ น ฐานของแรงงาน
การจ้างงานและความคุ้มครองทางสังคมสำหรับ
ทุกคน ตลอดจนการเจรจาทางสังคม
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
ILO Regional Office for Latin America and
the Caribbean in Lima
(สำนั ก งานแรงงานระหว่ า งประเทศประจำ
ภูมภิ าคละตินอเมริกาและคาริเบียน ทีล่ มิ า)
โทรศัพท์ +511/215-0300
โทรสาร +511/421-5292
อีเมล์ oit@oit.org.pe
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6.4
รัฐอาหรับ: การปรับปรุงนโยบายการจ้างงาน
การเจรจาทางสังคม และความคุม้ ครองทางสังคม
รัฐอาหรับที่มีรายได้น้อยประสบปัญหาการ
ว่างงาน การจ้างงานด้อยกว่าความสามารถ ความ
ยากจนและความคุม้ ครองทางสังคมทีม่ ไี ม่เพียงพอ
ปัญหาเหล่านี้ยิ่งรุนแรงขึ้นเนื่องจากประชากรมี
จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเศรษฐกิจถดถอย
ประเทศทีม่ รี ายได้มากกว่าสามารถรักษามาตรฐาน
ความเป็นอยู่ที่ดีได้ด้วยปัจจัยหลักซึ่งก็คือรายได้
จากการขายน้ ำ มั น และทรั พ ยากรธรรมชาติ
ชนิดอืน่ ๆ ให้ตา่ งประเทศ อย่างไรก็ตามราคาน้ำมัน
ทีค่ อ่ ยๆ ลดลงและเงินสะสมทีค่ อ่ ยๆ ร่อยหรอลงได้
นำความกดดันแบบใหม่มาสูเ่ ศรษฐกิจของประเทศ
ในคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (Gulf
Cooperation Council) ซึง่ มีปญ
ั หาการว่างงานใน
ประเทศมากขึน้ โดยเฉพาะในหมูค่ นรุน่ หนุม่ สาว

ILO เพิม่ ความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐอาหรับ
ทัง้ หลายมากขึน้ กว่าเดิมมากตัง้ แต่เปิดสำนักงาน
แรงงานระหว่างประเทศประจำกลุม่ ประเทศอาหรับ
ทีเ่ บรุต(เลบานอน)อีกครัง้ เมือ่ เดือนพฤษภาคมพ.ศ.
2538 หลังจากปิดนานกว่า 12 ปี ทุกประเทศใน
ภูมภิ าคนีต้ อ้ งการการส่งเสริมนโยบายการจ้างงาน
แนวความคิดแบบไตรภาคี และการเจรจาทาง
สังคมอย่างเร่งด่วน และต้องปรับปรุงการบริหารแรง
งานเพือ่ จะได้สามารถสร้างงาน ออกกฎหมายแรง
งาน และคุม้ ครองลูกจ้างซึง่ รวมถึงลูกจ้างทีเ่ ป็นแรง
งานข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิผล
มีความพยายามให้ความช่วยเหลือด้านวิชา
การแก่เขตปกครองตนเองปาเลสไตน์และหุน้ ส่วน
ทางสังคมของเขตปกครองนี้เป็นพิเศษเพื่อก่อตั้ง
สถาบันด้านตลาดแรงงานซึง่ เป็นทีต่ อ้ งการมาก
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ILO Regional Office for Arab States in Beirut
(สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำกลุม่
ประเทศอาหรับ ทีเ่ บรุต)
โทรศัพท์ +9611/752-400
โทรสาร +9611/752-405
อีเมล์ beirut@ilo.org
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6.5
ยุโรปและเอเชียกลาง: สมดุลทีด่ ขี น้ึ ระหว่างการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมในประเทศทีก่ ำลังเกิดการเปลีย่ นแปลง
ประเทศในทวีปยุโรปทุกประเทศเผชิญความ
ท้าทายใหม่หลายประการเนื่องด้วยกระบวนการ
โลกาภิวัตน์ ประเทศเหล่านี้ต้องพยายามพัฒนา
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและความร่วมมือใน
สังคม สำหรับประเทศทีอ่ ยูท่ างตอนกลางและตะวัน
ออกของทวีปยุโรปนัน้ การสร้างเศรษฐกิจทีม่ รี ะบบ
การตลาดเพือ่ สังคมและการพัฒนาเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจมหัพภาครวมถึงการแปรรูปทรัพย์สนิ ของ
รัฐให้เป็นของเอกชนยังคงเป็นภารกิจสำคัญ
ประเทศทางตอนกลางของทวี ป ยุ โ รปส่ ว น
ใหญ่พยายามเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปซึง่
ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความยุติธรรมใน
สังคมและการพัฒนาสังคม ภารกิจสำคัญประการ
หนึ่งของ ILO คือการช่วยให้ประเทศเหล่านี้ออก
กฎหมายและบังคับใช้กฎหมายตามหลักการของ
ILO ซึง่ จะทำให้มาตรฐานต่างๆ ของประเทศเหล่า
นีเ้ ป็นไปตามนโยบายสำคัญทางสังคมของประเทศ
สมาชิกของสหภาพยุโรปและสภายุโรปในยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต้ ILO กำลังส่งเสริมความร่วมมือ

ในสังคมในประเทศทีร่ ว่ มแผนฟืน้ ฟูประเทศในยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต้หรือ Stability Pact
สำหรั บ ประเทศที ่ เ คยเป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของ
สหภาพโซเวียตนั้น ความสำเร็จในการพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยจะเป็นปัจจัยสำคัญของการ
เปลี ่ ย นแปลงทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และ
สังคมอย่างสอดคล้องประสานกันในอนุภมู ภิ าคนี้ ใน
ยุโรปตะวันตก ILO เน้นการประชาสัมพันธ์และสนับ
สนุนงานขององค์การฯ ตลอดจนการเจรจาเรื่อง
นโยบายและการให้ความร่วมมือเพือ่ แก้ปญ
ั หาแรง
งานในยุโรปอย่างต่อเนือ่ ง
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ILO Regional Office for Europe (สำนักงาน
แรงงานระหว่างประเทศประจำภูมภิ าคยุโรป)
โทรศัพท์ +4122/799-6666
โทรสาร +4122/799-6061
อีเมล์ europe@ilo.org

กิจกรรมสำคัญของ ILO สำหรับประเทศทีก่ ำ
ลังเกิด การเปลีย่ นแปลงในยุโรปและเอเชีย
กลาง
• การปรับโครงสร้างของตลาดแรงงานท้อง
ถิน่ และการพัฒนากิจการขนาดเล็ก
• การปฏิรูปกฎหมายแรงงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
• การปฏิรปู และพัฒนาระบบประกันสังคม
• การแต่งตัง้ และส่งเสริมผูบ้ ริหารแรงงาน
• การส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของ
องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างทีม่ อี สิ ระ
• การพัฒนาแนวความคิดไตรภาคี
• การคุ ้ ม ครองความปลอดภั ย และอาชี ว
อนามัยของลูกจ้าง
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ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ
ทางการอบรม วิจยั
และสิง่ ตีพมิ พ์
ILO คือศูนย์กลางสำคัญของโลกที่ให้ข้อมูล บทวิเคราะห์ และคำแนะนำเกี่ยวกับ
โลกของการทำงาน ทุกกิจกรรมของ ILO ดำเนินงานโดยมีการศึกษาวิจัยเป็นพื้นฐาน
และสนับสนุนเสมอ และ ILO ได้รับการยอมรับ ในระดับสากลว่าเป็นแหล่งข้อมูลทาง
สถิติที่เชื่อถือได้
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7.1
สิง่ ตีพมิ พ์ของ ILO
สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศตีพิมพ์ผล
งานวิจยั เกีย่ วกับงานและการจ้างงานทีม่ ลี กั ษณะ
เปลีย่ นไป ดังนัน้ จึงเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผูว้ าง
นโยบายและฝ่ายอื่นๆ นอกจากนี้สำนักงานฯยัง
ผลิตสื่อเพื่อให้คำแนะนำทางวิชาการ หลักปฏิบัติ
และคูม่ อื การฝึกอบรมต่างๆ ด้วย สือ่ เหล่านีค้ รอบ
คลุมหลายหัวข้อ เช่น การพัฒนากิจการ การประกัน
สั ง คม ปั ญ หาเกี ่ ย วกั บ เพศ แรงงานข้ า มชาติ
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ กฎหมายแรงงาน แรงงานเด็ก
ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน
และสิทธิของลูกจ้าง การจ้างงานในสภาพเศรษฐกิจ
แบบโลกาภิวตั น์และในสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารคือ
ประเด็นสำคัญ ปัญหาของลูกจ้างและนายจ้างทีอ่ ยู่
ในประเทศกำลังพัฒนา ประเทศทีก่ ำลังเกิดความ
เปลีย่ นแปลง และประเทศอุตสาหกรรมได้รบั การ
อภิปรายเพือ่ หาทางแก้ไข และเป็นส่วนหนึง่ ในเป้า
หมายของ ILO ที่จะให้ทุกคนมี “งานที่มีคณ
ุ ค่า”
World Employment Report หรือรายงาน
การจ้างงานในโลกซึ่งเป็นรายงานที่มีชื่อเสียงของ
ILO ให้ ข ้ อ มู ล และบทวิ เ คราะห์ ท ี่ ท ัน สมัย ที ่ส ุด
เกี ่ ยวกั บแนวโน้ มสำคัญของโลกแห่งงาน ILO
Encyclopaedia of Occupational Health and
Safety หรือสารานุกรม ILO เรื่องอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทำงานฉบับพิมพ์ครัง้ ทีส่ ่ี
ซึง่ หนึง่ ชุดประกอบด้วยสีเ่ ล่ม(และมีในรูปแบบซีดี
รอมด้วย)นั้นบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ทันสมัย ที่สุด
เกีย่ วกับเรือ่ งนีแ้ ละมีเนือ้ หาครบถ้วนครอบคลุมทุก
ประเด็น
นอกจากนี้ ILO ยังเผยแพร่สถิติ กฎหมาย
และบรรณานุ ก รมทั ้ ง ในรู ป แบบของสิ ่ ง ตี พ ิ ม พ์
และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ที่โต้ตอบกับผู้ค้นคว้าได้
Yearbook of Labour Statistics หรือหนังสือสถิติ
เกี่ยวกับแรงงานประจำปีมีข้อมูลจากทั่วโลกและ
เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญแหล่งหนึ่งที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวกับเรื่องการจ้างงาน(ดู 7.2
เพือ่ อ่านรายละเอียด เพิม่ เติมเกีย่ วกับ “สถิตแิ รง

งาน”) Key Indicators of the Labour Market
(KILM) หรือดรรชนีสำคัญของตลาดแรงงานมีบท
วิเคราะห์จากหนังสือประจำปีเล่มดังกล่าวและให้
แหล่งข้อมูลอ้างอิงระดับสากล ดรรชนีนไ้ี ด้เผยแพร่
ไว้ในอินเตอร์เน็ต ตีพมิ พ์เป็นหนังสือ และบันทึกไว้
ในซีด-ี รอม
The International Labour Review (ประมวล
เรือ่ งแรงงานระหว่างประเทศ) เป็นวารสารสำคัญ
ของ ILO และตีพมิ พ์รายไตรมาสเป็นภาษาอังกฤษ
ฝรัง่ เศส และสเปน วารสารนีม้ บี ทวิเคราะห์นโยบาย
เกีย่ วกับการจ้างงานและปัญหาแรงงานทีเ่ กิดขึน้ ใน
ปัจจุบนั เป็นองค์ประกอบสำคัญ นอกจากนี้ ILO ยัง
ตีพมิ พ์วารสารรายไตรมาสชือ่ Labour Education
(การศึกษา เรือ่ งแรงงาน) เป็นภาษาอังกฤษ ฝรัง่
เศส และสเปน และตีพมิ พ์นติ ยสาร World of Work
(โลกของงาน) เป็น 14 ภาษาเพื่อให้สมาชิกของ
ILO และผูส้ นใจทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีต่ า่ งๆ อ่าน
หาข้อมูลเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์
www.ilo.org/publns
หรือส่งจดหมายถึง
Publications Bureau (สำนักสิง่ พิมพ์)
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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7.2
สถิตเิ กีย่ วกับแรงงาน
สำนักงานสถิติของ ILO ซึ่งอยู่ในระบบของ
องค์ ก ารสหประชาชาติ ค ื อ ศู น ย์ ร วมสถิ ต ิ ต ่ า งๆ
ที่เกี่ยวกับเรื่องแรงงาน สำนักงานแห่งนี้ดำเนิน
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกันสามอย่างดังนี้
• รวบรวมและเผยแพร่สถิตเิ กีย่ วกับแรงงาน
• พัฒนาแนวทางเพือ่ รวบรวมสถิตเิ กีย่ วกับแรง
งานที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และใช้สำหรับการ
เปรียบเทียบอย่างมีประสิทธิผล
• ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่เจ้าหน้าทีผ่ ู้
รับผิดชอบเรือ่ งสถิตเิ กีย่ วกับแรงงานในประเทศ
ต่างๆ
Yearbook of Labour Statistics ซึง่ รวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจประจำปีในทุกภูมิภาค
ของโลกครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่มี
บทบาททางเศรษฐกิจ การจ้างงาน การว่างงาน
ชัว่ โมงการทำงาน ราคาผูบ้ ริโภค การบาดเจ็บอัน
เกิดจากงาน การหยุดงานเพือ่ ประท้วง และการห้าม
กลับเข้าทำงาน หนังสือ Yearbook แต่ละเล่มจะ
ออกพร้อมกับหนังสือชุด Sources and Methods:
Labour Statistics หนึง่ เล่ม (ทีม่ าและวิธกี ารรวบ
รวมสถิติเกี่ยวกับแรงงาน ซึ่งเป็นหนังสือที่ให้คำ
แนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในหนังสือ
Yearbook และ Bulletin of Labour Statistics หรือ
รายงานสถิตเิ กีย่ วกับแรงงาน) หนังสือ Yearbook
ยั ง ถู ก เก็ บ ไว้ ใ นรู ป แบบของฐานข้ อ มู ล ด้ ว ย
(LABORSTA) ฐานข้อมูลอืน่ ๆ ของ ILO ให้การประเมินและการคาดคะเนจำนวนประชากรที่มี
บทบาททางเศรษฐกิจ ค่าแรง ชัว่ โมงทำงาน ราย
ได้ของครอบครัว และจำนวนสมาชิกของสหภาพ
แรงงาน
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Bulletin of Labour Statistics ซึง่ ออกรายไตร
มาสและมีฉบับพิเศษออกระหว่างไตรมาสด้วยนัน้
ให้ขอ้ มูลรายเดือนและรายไตรมาสเกีย่ วกับการจ้าง
งาน การว่างงาน ชัว่ โมงทำงาน ค่าแรง และราคา
ผูบ้ ริโภค รายงานประจำปีฉบับพิเศษชือ่ สถิตเิ กีย่ ว
กับค่าแรง ชัว่ โมงทำงาน และราคาอาหารนำเสนอ
ผลการตรวจสอบประจำปีในเดือนตุลาคมของ ILO
หรือ “ILO October Inquiry”
ขอสถิตติ า่ งๆ จากฐานข้อมูลเหล่านีไ้ ด้ท่ี
ILO Bureau of Statistics
(สำนักงานสถิตขิ อง ILO)
CH-1211 Geneva 22
โทรสาร +4122/799-6957
อีเมล์ stat@ilo.org
เว็บไซต์ http://www.ilo.org/stat
หรือหาข้อมูลได้ท่ี http://laborsta.ilo.org
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7.4

บริการห้องสมุด

สถาบันแรงงานศึกษา
นานาชาติ

ห้องสมุด ILO มีขอ้ มูลและผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ หลายชนิดเพือ่ สนับ
สนุนการวิจยั ทุกเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับงาน ห้องสมุดเผยแพร่และเก็บรักษา
ข้อมูลต่างๆ เป็นจำนวนมากและมีหลายภาษาทัง้ ทีเ่ ป็นสิง่ ตีพมิ พ์และ
ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ มีทง้ั หนังสือ รายงาน วารสาร กฎหมายของ
ประเทศต่างๆ และเอกสารสถิติตลอดจนสิ่งตีพิมพ์ของ ILO กว่า
40,000 รายการ
ห้องสมุดแห่งนีเ้ ผยแพร่ Labordoc ซึง่ เป็นฐานข้อมูลพิเศษทีเ่ ชือ่ ม
โยงกับอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลนีร้ วบรวมเอกสารต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การ
เผยแพร่ทว่ั โลก เช่น บทความจากวารสารต่างๆ ซึง่ ว่าด้วยเรือ่ งที่
เกีย่ วกับงานและการดำเนินชีวติ อย่างยัง่ ยืนทุกลักษณะตลอดจนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับงานและสิทธิ
มนุษยชน ห้องสมุดนีเ้ พิม่ ลิง้ ค์ของข้อมูลต่างๆ ทีเ่ ผยแพร่ทางอินเตอร์
เน็ตอยูเ่ สมอ Labordoc คือแหล่งข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ซง่ึ ILO เผยแพร่
สูส่ าธารณะ
ห้องสมุดนีเ้ ป็นศูนย์รวมของเครือข่ายศูนย์ขอ้ มูลต่างๆ ซึง่ อยูท่ ่ี
สำนักงานใหญ่ของ ILO และสำนักงานในพืน้ ทีท่ ง้ั หลาย นอกจากนี้
ห้องสมุดยังให้คำปรึกษาเกีย่ วกับข้อมูล พิมพ์พจนานุกรมคำพ้องและ
อนุกรมวิธาน และพัฒนาโครงการและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ ว
กับข้อมูลด้านแรงงาน
ขอบริการห้องสมุดได้ท่ี
ILO Library (ห้องสมุด ILO)
โทรศัพท์ +4122/799-8682
โทรสาร +4122/799-6515
อีเมล์ informs@ilo.org
สำนักงานกรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 288 1768-9
โทรสาร 02 288 3062
อีเมล์ libroap@ilo.org
เว็บไซต์ของห้องสมุด www.ilo.org/inform

สถาบันแรงงานศึกษานานาชาติของ ILO ทีเ่ จนีวาส่งเสริมการ
วิจยั นโยบายและการอภิปรายสาธารณะเรือ่ งปัญหาสำคัญใหม่ๆ ที่
ILO และสมาชิก อันได้แก่ผใู้ ช้แรงงาน ภาคธุรกิจ และรัฐบาล กำลัง
เผชิญอยู่
สาระสำคัญทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของโครงการต่างๆ ของสถาบันคือแนว
ความคิดในเรือ่ ง “งานทีม่ คี ณ
ุ ค่า” โครงการของสถาบันมุง่ ส่งเสริมการ
พัฒนาพืน้ ฐานของงานทีม่ คี ณ
ุ ค่าด้วยการวิเคราะห์และประสบการณ์
จริง และส่งเสริมความเข้าใจวิธดี ำเนินนโยบายแบบต่างๆ อย่างลึก
ซึง้ ขึน้ ซึง่ จะทำให้งานทีม่ คี ณ
ุ ค่าเกิดขึน้ ได้จริง
สถาบันแห่งนีใ้ ห้สง่ิ อำนวยความสะดวกสามประการดังนี้
• เวทีระดับโลกเพื่ออภิปรายนโยบายทางสังคมซึ่งทำให้รัฐบาล
ภาคธุรกิจ และผูใ้ ช้แรงงานสามารถร่วมงานกับวงการนักวิชาการ
และนักคิดต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการ
• โครงการและเครือข่ายวิจัยระดับสากลที่นำนักวิชาการมาพบ
ภาคธุรกิจ ผูใ้ ช้แรงงาน และผูป้ ฏิบตั กิ ารของรัฐบาลเพือ่ ศึกษา
ปัญหาทางนโยบายซึ่งเป็นปัญหาใหม่ที่อาจเกี่ยวข้องกับ ILO
และเพือ่ ช่วยกันวางนโยบายต่างๆ
• โครงการให้การศึกษาเพือ่ ช่วยให้สหภาพแรงงาน องค์กรนายจ้าง
และฝ่ายบริหารแรงงานสามารถพัฒนาความสามารถของสถาบัน
ต่างๆ ของตนในการวิจยั วิเคราะห์ และออกนโยบายทีเ่ กีย่ วกับ
เศรษฐกิจและสังคม
สถาบันมีการดำเนินงานหลายอย่าง เช่น การวิจยั การจัดเวที
อภิปรายนโยบายทางสังคม การบรรยาย การจัดทำหลักสูตร
และการสัมมนาสำหรับสาธารณชน โครงการฝึกงาน โครงการดู
งานของผูเ้ ชีย่ วชาญ โครงการ Phelan Fellowship และการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ นอกจากนีส้ ถาบันยังจัดการบรรยายเกีย่ วกับนโยบาย
ทางสังคมหรือ Social Policy Lectures ซึง่ เกิดขึน้ ได้ดว้ ยเงินรางวัล
โนเบลสาขาสั น ติ ภ าพที ่ ILO เคยได้ ร ั บ และเวี ย นจั ด ไปตาม
มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงรอบโลก
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
International Institute for Labour Studies
(สถาบันแรงงานศึกษานานาชาติ)
โทรศัพท์ +4122/799-6128
โทรสาร +4122/799-8542
อีเมล์ institut@ilo.org
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7.5
ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติที่ตูริน
เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ที่มีความชำนาญ
เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า ILO จึง
ก่อตัง้ ศูนย์ฝกึ อบรมขึน้ ทีเ่ มืองตูรนิ ประเทศอิตาลีเมือ่
พ.ศ. 2508 เพือ่ ช่วยประเทศต่างๆ พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของตนด้วยการฝึกอบรม
ศูนย์ ฝึกอบรมซึ่งร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับ
สถาบันฝึกอบรมระดับประเทศและระดับภูมิภาค
ช่วยเผยแพร่หลักการและนโยบาย ต่างๆ ของ ILO
และพัฒนาศักยภาพของสถาบันระดับประเทศให้
สามารถดำเนินโครงการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและสอด
คล้องกับวัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ของศูนย์ฯ ศูนย์
ฝึกอบรมแห่งนี้ พยายามพัฒนา รวบรวม และนำ
เสนอแนวความคิด วิธปี ฏิบตั ิ และประสบการณ์ท่ี
ดีทส่ี ดุ (จาก ILO และแหล่งอืน่ ๆ) ซึง่ เกีย่ วกับหลัก
การและสิทธิขน้ั พืน้ ฐานในการทำงาน การจ้างงาน
และโอกาสสร้างรายได้สำหรับหญิงและชาย ความ
คุ้มครอง ทางสังคมสำหรับทุกคน แนวความคิด
ไตรภาคีและการเจรจาทางสังคม และการบริหาร
กระบวนการพัฒนา ทีพ่ กั ขนาดใหญ่ของศูนย์นท้ี ำ
ให้สามารถจัดการฝึกอบรมและให้โอกาสทางการ
ศึกษาอย่างกว้างขวางผ่านการสอนตามหลักสูตร
มาตรฐาน การจัดงานเพือ่ ให้ความรูท้ เ่ี หมาะกับผู้
เรียน โครงการฝึกอบรมทีค่ รอบคลุมเนือ้ หาครบทุก
ด้าน บริการให้คำปรึกษา ตลอดจนการออกแบบ
และผลิตสือ่ การสอนต่างๆ บริการของศูนย์นม้ี มี าก
มายหลากหลายประเภทมาก ศูนย์นอ้ี าจได้รบั มอบ
หมายให้ออกแบบและดำเนินโครงการระยะเวลา
หลายปีและมีองค์ประกอบหลายอย่างแต่เพียงผู้
เดียว ดำเนินโครงการหนึง่ ส่วน หรือจัดกิจกรรมฝึก
อบรมหนึง่ กิจกรรมก็ได้

ผูเ้ ข้าฝึกอบรมคือผู้แทนไตรภาคีจากประเทศ
สมาชิกของ ILO และสถาบันต่างๆ ทีร่ ว่ มงานกับผู้
แทนเหล่านัน้ โดยปกติจะเป็น ผูม้ อี ำนาจตัดสินใจ
ผูจ้ ดั การระดับสูงและระดับกลางของบริษทั และรัฐ
วิสาหกิจต่างๆ ผูอ้ ำนวยการสถาบันและเครือข่าย
องค์กรต่างๆ ทีม่ หี น้าทีฝ่ กึ อาชีพ ผูน้ ำขององค์กร
ลูกจ้าง และองค์กรนายจ้าง เจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลและเจ้า
หน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบนโยบายทางสังคมของประเทศ
ต่ า งๆ และสตรี ท ี ่ ม ี ห น้ า ที ่ พ ั ฒ นาและบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษย์
ตราบจนถึ ง ปั จ จุ บ ั น หญิ ง และชายประมาณ
หนึ่งแสนคนจาก 170 ประเทศได้รับประโยชน์
จากบริการต่างๆ ของศูนย์ฯ ทุกปีจะมีกจิ กรรมและ
โครงการต่างๆ กว่า 300 งานและมีผู้รับการฝึก
อบรมกว่า 8,000 คน กิจกรรมประมาณครึง่ หนึง่ จัด
ขึ้นภายในศูนย์ฯและอีกครึ่งหนึ่งจัดในพื้นที่ต่างๆ
ศูนย์นี้กำลังขยายขอบเขตการให้บริการอย่างต่อ

เนือ่ งด้วยโครงการศึกษาทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ต
ศูนย์แห่งนี้ประยุกต์การฝึกอบรมให้ตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะของประเทศกำลังพัฒนาและ
ประเทศที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายใน
แอฟริกา อเมริกา ประเทศอาหรับต่างๆ ตลอดจน
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคและทวีปยุโรป
หลักสูตรต่างๆ จัดทำขึน้ เป็นภาษาเดียวกับภาษา
ของผูร้ บั การฝึกอบรม (ภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ
ฝรัง่ เศส โปรตุเกส รัสเซีย สเปน) สาระจากการฝึก
อบรมซึง่ ได้รบั การปรับปรุงให้เหมาะกับผูเ้ รียนนัน้
ได้รบั การบูรณาการเข้ากับโครงการหรือแผนการ
ของประเทศต่างๆ ดังนัน้ จึงสนับสนุนแผนพัฒนาทัง้
หมดของประเทศทีร่ บั การฝึกอบรม
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
International Training Centre in Turin
(ศูนย์ฝกึ อบรมระหว่างประเทศทีต่ รู นิ )
โทรศัพท์ +390116936111
โทรสาร +390116638842
อีเมล์ pubinfo@itcilo.it
CINTERFOR
ศูนย์การวิจัยและข้อมูลการฝึกอาชีพแห่งทวีป
อเมริ ก า (Inter-American Research and
Documentation Centre on Vocational Training
– CINTERFOR) ทีม่ อนเตวิเดโอประเทศอุรกุ วัย
เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายสถาบันฝึกอาชีพที่
ครอบคลุมภูมภิ าคละตินอเมริกา หมูเ่ กาะคาริเบียน
และสเปน
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
CINTERFOR/OIT
โทรศัพท์ +5982/902-0557
โทรสาร +5982/902-1305
อีเมล์ dimvd@cinterfor.org.uy
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สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ
ประจำภูมภิ าคต่างๆ
สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิ
ภาค ละตินอเมริกาและคาริเบียนทีล่ มิ า
ILO Regional Office for Latin America and the
Caribbean in Lima (AMERICA)

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมภิ าค
แอฟริกา ทีอ่ าบิดจัน
ILO Regional Office for Africa in Abidjan
(AFRICA)

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำ
กลุม่ ประเทศอาหรับ ทีเ่ บรุต
ILO Regional Office for Arab States in Beirut
(ARAB STATES)

โทรศัพท์
+511/215-0300
+511/221-2565

โทรศัพท์
+22520/31-8900: หมายเลขกลาง
+22520/31-8902: ผูอ้ ำนวยการประจำภูมภิ าค

โทรศัพท์
+9611/75-2400
+9611/75-2404

โทรสาร
+511/421-5292
+511/442-2531: ผูอ้ ำนวยการประจำภูมภิ าค
+511/421-5286: MDT

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

โทรสาร
+9611/75-2405
+9611/75-2404

อีเมล์
oit@oit.org.pe

อีเมล์
beirut@ilo.org

อีเมล์
abidjan@ilo.org

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิ
ภาคยุโรปและเอเชียกลาง ทีเ่ จนีวา
ILO Regional Office for Europe and Central
Asia in Geneva (EUROPE)

สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำภูมิ
ภาคเอเชียและแปซิฟคิ ทีก่ รุงเทพฯ
ILO Regional Office for Asia & the Pacific in
Bangkok (ASIA)

โทรศัพท์
+4122/799-6650: ผูอ้ ำนวยการประจำภูมภิ าค
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