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บทคัดย่อ
การครองอานาจนาในองค์การแรงงานระหว่างประเทศเกิดขึ้น ได้อย่างไร
กล่ า วคื อ การก่ อ ตั้ ง องค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ ในปี ค.ศ.1919 โดย
สหรัฐอเมริกาและประเทศในภาคพื้นยุโรปตะวันตกเพื่อใช้เ ป็นกลไกทางการเมือง
และกี ดกั นระบอบที่ไม่ เป็น ประชาธิป ไตย การครองอานาจนามีองค์ประกอบสี่
ประการ ได้แก่ โครงสร้างไตรภาคี มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ผู้บริหาร
ระดั บ สู ง และงบประมาณ บทความนี้ จึ ง อธิ บายความสาคั ญ สองประการดั ง นี้
ประการแรก คือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครองอานาจนากับผู้อยู่ภายใต้การครอง
อานาจนา และประการที่สอง คือ การตอบโต้ต่อการครองอานาจนาของแรงงาน
ชายขอบในยุคของโลกาภิวัตน์และท้าทายต่อระบบทุนนิยมโลกในศตวรรษ 21 โดย
มีเป้าหมายเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงองค์การแรงงานระหว่างประเทศตกอยู่ภายใต้การ
ครองอานาจนาในระเบียบโลก แต่ก็ยังมีการตอบโต้ต่อการครองอานาจนาที่เกิดขึ้น
1

บทความนี้เขียนขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2017 แต่ผ่านกระบวนการของวารสารและพิมพ์เผยแพร่
ในปี ค.ศ. 2019 เป็นปีเดียวกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เฉลิมฉลองครบ
รอบ 100 ปี ผู้เขียนจึงให้บทความนี้เป็นการวิพากษ์ตอ่ บทบาทของ ILO ในการเมืองโลก
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ภายในองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เห็นได้จากวาระงานที่มีคุณค่าส่งเสริมสิทธิ
การทางานให้แก่แรงงานชายขอบ แต่อีกแง่หนึ่งก็สนับสนุน ลัทธิเสรีนิยมใหม่และ
ผลิตซ้าการครองอานาจนาในระบบทุนนิยมโลก
คาสาคัญ: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ การครองอานาจนา การตอบโต้ต่อ
การครองอานาจนา วาระงานที่มีคุณค่า สหรัฐอเมริกา
Abstract
How does hegemony occur in the International Labour
Organization? In 1919, the ILO was established by the United States
and Western European countries as political mechanism opposing
non-democratic regimes. There are four dimensions of hegemony,
such as tripartite, international labour standards, executive heads,
and budget. This article studied two important relationships in this
equation: hegemonic and sub-hegemonic actors, and counterhegemony of marginalized workers in the globalization era, and their
challenges to global capitalism in the 21st century. The goals were to
reflect that ILO under the hegemony in the world order and the
counter-hegemony within ILO. Moreover, decent work agenda
promotes rights at work to marginalized workers, but it supports
neoliberalism and reproduction to hegemony in the global
capitalism.
Keywords: International Labour Organization, Hegemony, Counter
Hegemony, Decent Work Agenda, United States of America
1. บทนา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization:
ILO) มีคุณลักษณะที่สาคัญ สองประการ ประการแรก คือ การดารงอยู่และมีอายุ
มากที่สุดในสหประชาชาติ (United Nations: UN) โดยครบหนึ่งศตวรรษในปี ค.ศ.
2019 จึงเป็นมูลเหตุให้ศึกษาถึงปัจจัยสนับสนุนต่อการปรับตัวเชิงสถาบัน ประการ
ที่สอง คือ การเปิดโอกาสให้ตัวแสดงที่มิใช่รัฐ (Non-State Actor) ประกอบด้วย
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ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง มีส่วนร่วมในที่ประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ2
(International Labour Conference: ILC) เพื่อให้กาหนดและตัดสินใจร่วมกันใน
นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสังคมในระดับโลก แตกต่างจาก
องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ เพราะเปิดโอกาสให้แต่ผู้แทนจากฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น
บทความเรื่อง "การครองอานาจนาและการตอบโต้ต่อการครองอานาจ
นาในองค์การแรงงานระหว่างประเทศ" มีจุดประสงค์สองประการดังนี้ ประการแรก
คือ การอธิบายถึงแนวทางการครองอานาจนาใน ILO และประการที่สอง คือ การ
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครองอานาจนาและผู้อยู่ภายใต้การครองอานาจนา
ในระเบียบโลก รวมถึงการตอบโต้ต่อการครองอานาจนาใน ILO อันเป็นเหตุที่มาให้
เรียกว่าเป็นสนามแห่งการต่อสู้ทางการเมืองมายาวนานเกือบจะครบหนึ่งศตวรรษ
การนาเสนอบทความนี้เป็นการศึกษาแนวทางประวัติศาสตร์ (Historical
Approach) ใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ทั้งเอกสารชั้นต้น
และเอกสารชั้นรอง โดยอาศัยบริบททางประวัติศาสตร์ (Historical Context) เพื่อ
ทาความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของ ILO ในแต่ละช่วงเวลาร่วมกับอาศัยทฤษฎี
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศเชิ ง วิ พ ากษ์ (Critical International Relations
Theory) ของ Robert Cox3 รวมทั้ ง Stephen Gill, Jeffrey Harrod และ Robert
O’Brien เพื่อประกอบการอธิบายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ใน ILO กับสหรัฐอเมริก า
(United States of America: USA) ในฐานะผู้ครองอานาจนาในระเบียบโลก
2. ปฐมเหตุของการครองอานาจนาในองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
2

ที่ประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Conference) หรือ
เรียกว่าที่ประชุมทั่วไป (General Conference) มีการประชุมปี ละ 1 ครั้ง ในเดือน
มิถุนายน ของทุกปี นอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับวาระพิเศษ ผู้แทนมาจากรัฐสมาชิกจาก
ฝ่ายรัฐบาล 2 ที่นั่ง ฝ่ายนายจ้าง 1 ที่นั่ง และฝ่ายลูกจ้าง 1 ที่นั่ง
3 Robert W. Cox (1) เคยทางานใน ILO ระหว่างปี ค.ศ.1948-1972 และยังได้รับ
ตาแหน่งผู้อานวยการ International Institute of Labour Studies ในปี ค.ศ.1965 (2)
เป็นผู้วางรากฐาน Neo-Gramscian Approach ในทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เชิงวิพากษ์ (Critical International Relations Theory) (3) งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การเมืองใน ILO ศึกษาจาก Cox, R. W. (1973; 1977) และ N. M. (1971)
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แถลงการณ์ 14 ข้อของ Woodrow Wilson ประธานาธิบดีแห่ ง USA
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความชอบธรรมให้แก่ USA เพื่อครองอานาจนาใน
สันนิบาตชาติ (League of Nations: LN) มาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง แต่
ขณะที่การจัดทาสนธิสัญญาแวร์ซายส์ (Treaty of Versailles) ก็มีจุดประสงค์ให้
เยอรมนีผู้พ่ายแพ้สงครามยอมรับกฎเกณฑ์และปฏิบัติตามประเทศผู้ได้รับชัยชนะ
(Cox, 1977; Symon, 2011; Knight, 2014) รวมทั้ งยั ง มี ผู้ น าอภิ สิ ท ธิ์ ช น (Elite
Representative) ในภาคพื้ น ยุ โรปอาศั ย ช่ วงสงครามโลกครั้ งที่ ห นึ่ งร่ว มกั น ร่า ง
ข้อเสนอเพื่อบรรจุในสนธิสัญญาแวร์ซายส์และก่อตั้ง ILO แม้ว่าจะดาเนินการมามา
ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1900 เพราะเห็นปัญหาของสภาพการทางานของเด็กและสตรี
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ความไม่ปลอดภัยในสถานที่ทางาน การจ่ายค่าจ้ างที่เอารัด
เอาเปรียบ และไม่มีการกาหนดชั่วโมงการทางาน (Van Daele, 2005)
เนื้อหาสาระในสนธิสัญญาแวร์ซายส์ในบทที่ 6 ส่วนที่ 13 มาตรา 387427 ว่าด้วยแรงงาน ได้นามาประกาศเป็นธรรมนูญแห่งองค์ก ารแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO Constitution) เพื่ อ สร้ า งความชอบธรรมตามกฎหมายระหว่ า ง
ประเทศเพื่อให้มีก ารก่ อตั้ง ILO ขึ้นมาในปี ค.ศ.1919 โดยมีสาเหตุมาจากสภาพ
การทางานที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีความปลอดภัย รวมทั้ง การปฏิวัติอุตสาหกรรมใน
ประเทศภาคพื้นยุโรปส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างนายทุนกับแรงงาน และยัง
ท าให้ ป ระเทศในภาคพื้ น ยุ โ รปที่ ป กครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยเกิ ด ความ
หวาดกลัวต่อแนวคิดสังคมนิยม และภัยของคอมมิวนิสต์โซเวียต (Alcock, 1971;
Cox, 1977; O’Brien, 2002; Harrod, 2008)
ด้วยเหตุนี้การก่อตั้ง ILO จึงสวนทางกับเป้าหมายของความยุติธรรมทาง
สั ง คม (Social Justice) และสั น ติ ภ าพสากล (Universal Peace) ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ธรรมนูญ แห่งองค์ก ารแรงงานระหว่างประเทศ (ILO, 1923; ILO, 2010) เพราะ
ความสัมพันธ์เชิงอานาจเป็น สาเหตุให้มีการครองอานาจนา (Hegemony) ใน ILO
โดยยึดตามการถือครองทรัพยากรเศรษฐกิจ และอานาจการทหารเป็นปัจจัยสาคัญ
ของการครองอานาจนาตามแต่ละช่วงเวลาในระเบียบโลก (Cox, 1983; Gill and
Law, 1988; Keohane, 1984; Keohane and Nye, 2012) ฉะนั้ น อาณั ติ ข อง
ILO วางรากฐานจากระบอบประชาธิปไตยตามอารยธรรมตะวันตกและโน้มเอียงสู่
ประเทศที่ได้รับชัยชนะมาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง จึงเกิดการขั้ว
อานาจตามอุดมการณ์ทางการเมือง
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การครองอานาจนาใน ILO ระยะแรกคือ สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศส
แต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง USA ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ครองอานาจนาอย่าง
สมบูรณ์ แต่บทบาทใน ILO เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1934 นับจากการเข้าร่วมเป็นรัฐ
สมาชิกและมีบทบาทเหนือการกาหนดและตัดสินใจของผู้อานวยการใหญ่ สืบเนื่อง
ให้ ILO ประสบความขัดแย้งภายในสถาบันอยู่เรื่อยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่สอง มีความโน้มเอียงสนับสนุนฝ่ายเสรีนิยมประชาธิปไตย เห็นได้
จากการย้ายสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวจากสวิสเซอร์แลนด์ไปที่แคนาดา แม้แต่การ
ประชุมใน ILC สมัยเฉพาะกิจ ปี ค.ศ. 1941 ก็ได้รับการสนับสนุนจาก Franklin D.
Roosevelt ให้ใช้ทาเนียบขาวเป็นที่ประชุมและตนก็เข้าร่วมประชุมด้วย (Alcock,
1971; Maul, 2012) ต่อมาช่วงสงครามเย็น ILO กลายเป็นสนามแห่งการต่อสู้ทาง
การเมืองระหว่าง USA กั บสหภาพโซเวียต (Union of Soviet Socialist Republics:
USSR) (Ostrower, 1975; Schlossbergt, 1989; Knight, 2014) แต่ ด้ ว ยการใช้
อานาจมีลักษณะเป็นอานาจอ่อน (Soft Power) และไม่มีการต่อสู้ด้วยความรุนแรง
ทางการทหาร (Nye, 2004)
จากการเปลี่ยนแปลงผู้ครองอานาจนาใน ILO เพราะการครองอานาจนา
มีลัก ษณะอานาจที่บ่งชี้ ถึงแบบครั้งคราว มีระยะเวลาสั้น ๆ และไม่ได้เริ่ มมาจาก
ศูนย์กลางของระบบโลก เพราะอาศัยการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างใน
ประเทศ และครอบงาผ่านโครงสร้างอานาจของโลก (Cox, 1981; 1983; 1987;
Gill and Law, 1988; Gill, 2008) แต่ ใ นศตวรรษ 21 การครองอ านาจน าจะ
ประสบความสาเร็จ หรือไม่ ขึ้นอยู่กั บ การสร้างความชอบธรรมผ่านความมั่ นคง
ระหว่างประเทศและระบบทุนนิยมโลก เห็นได้จาก USA ตอบโต้ความหวาดกลัว
จากเหตุการณ์ก่อการร้าย 9/11 ด้วยการใช้อานาจแข็ง (Hard Power) โดยได้รับ
การสนับสนุนจากประเทศในภาคพื้นยุโรปตะวันตก โดยเฉพาะความร่วมมือของ
องค์ ก ารสนธิสั ญ ญาแอตแลนติ ก เหนื อ (North Atlantic Treaty Organization:
NATO) (Cox, 2004; 2008; Cox and Schecter, 2002)
3. องค์ประกอบของการครองอานาจนาในองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
การครองอานาจนาใน ILO เป็นกลไกการทางานของการเมืองโลก และมี
องค์ ป ระกอบส าคั ญ สี่ ด้ า น ด้ า นแรก คื อ “ตั ว แสดง” (Actor) หรื อ โครงสร้ า ง
ไตรภาคี (Tripartite) ใน ILO ก่ อ ตั ว ขึ้ น มาจากความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมของรั ฐ
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ศูนย์กลาง และจัดแบ่งโดยโครงสร้างชนชั้นระหว่างนายทุนกับแรงงานบนพื้นฐาน
ของความไม่ เท่ า เที ย มทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมทั้ ง เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของ
ความสัมพันธ์เชิงอานาจ (Power Relations) ที่รวมตัวขึ้นมาจากขบวนการแรงงาน
ที่มีอานาจในสังคม และหันไปร่วมมือกับฝ่ายรัฐบาลกับ นายทุนเพื่อจัดการความ
ขั ด แย้ ง ทางชนชั้ น ในระบบอุ ต สาหกรรมสั ม พั น ธ์ (Cox, 1983; 1987; Harrod,
2014; 2016)
จากความสั มพั น ธ์เชิ งอ านาจใน ILO ได้ มีจุ ด ประสงค์ เพื่ อ สร้างระบบ
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ตามแนวทางของ Anglo-American4 ส่งผลให้แรงงานตกอยู่
ภายใต้การครอบงาตามโครงสร้างชนชั้นในปัญหาสภาพการทางานในระดับระหว่าง
ประเทศ บทบาทของ ILO จึงเป็ นการจัดทามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 5
(Lawmaking) และติดตามการให้สัตยาบัน อนุสัญญาจากรัฐสมาชิก (Monitoring)
(Helfer, 2006)
การจั ด ท ามาตรฐานแรงงานยั ง ปรากฏให้ เห็ น ว่ ามี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง
อานาจ เพราะเกิดการต่อสู้ระหว่างกันใน ILO ตัวอย่างในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง George Meany6 กดดันให้ USA ครองอานาจนาผ่าน David Morse7 เพื่อนา
4

Anglo-American เป็นรากฐานของโครงสร้างไตรภาคี หรือเรียกว่า Labour
Relations, Industrial Pluralism, or Industrial Relations Systems เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการครองอานาจนาของ USA และสหราชอาณาจักรเพื่อครอบงาแรงงานและการผลิต
ในระบบอุตสาหกรรม ต่อมาในทศวรรษ 1970 การขยายอิทธิพลของญี่ปุ่นและเยอรมนีใน
ระบบเศรษฐกิจโลก ทาให้แรงงานสัมพันธ์กลายเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Management) (Harrod, 1994; 2014; 2016)
5 มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Standards) ประกอบด้วย
(1) อนุสัญญา (Convention) จานวน 189 ฉบับ (2) ข้อแนะนา (Recommendation)
จานวน 204 ฉบับ และพิธีสาร (Protocol) จานวน 6 ฉบับ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน
ค.ศ.2017)
6 George Meany ประธานบริหาร AFL-CIO คนแรก ดารงตาแหน่งระหว่างปี ค.ศ.
1955-1979 มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการกดดันรัฐบาลอเมริกันต่อการกาหนดและตัดสินใจ
นโยบายแรงงานภายในประเทศและต่างประเทศ
7 David Morse คนสัญชาติอเมริกัน ดารงตาแหน่งผู้อานวยการใหญ่คนที่หา้ ระหว่างปี
ค.ศ.1948-1970
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อนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการจัดตั้งกลุ่มหรือสมาคม (ฉบับที่ 87) ค.ศ.1948 และ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง (ฉบับที่ 98) ค.ศ.1949
มาสร้างเงื่อนไขต่อระบอบคอมมิวนิสต์ เนื่องจากระบอบภายในประเทศไม่มีตัว
แสดงตามโครงสร้างไตรภาคี และการให้สัตยาบันอนุ สัญญาก็ขัดแย้งกับโครงสร้าง
สถาบัน และกฎเกณฑ์ในระบอบ ดังนั้นประเทศในกลุ่มนี้ จึงไม่อาจรวมตัวและ
จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาได้ (Cox, 1969; N. M., 1971)
แท้จริงแล้วอนุสัญญาสองฉบับนี้ควรเป็นอาณัติแรกเริ่มก่อตั้ง ILO แต่
การจัดทาอนุสัญญาสองฉบับนี้ล่าช้ามาสามทศวรรษ เพราะมีจุดประสงค์เพื่อใช้กีด
กั นประเทศที่มี ระบอบการปกครองคอมมิ วนิ สต์ โดยเฉพาะ USSR เนื่อ งจากไม่
สามารถให้ สัต ยาบั น อนุ สั ญ ญาสองฉบั บ นี้ ได้ โดยในเวลาต่ อ มาสหพั น ธ์แ รงงาน
อเมริกั นและสภาองค์ก ารอุตสาหกรรม (The American Federation of Labor
and Congress of Industrial Organizations: AFL-CIO) น ามาใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ
ต่ อ สู้ แ ละควบคุ ม ขบวนการแรงงานในภาคพื้ น ลาติ น อเมริก าที่ ไม่ ฝั ก ใฝ่ ร ะบอบ
ประชาธิ ป ไตย (Jacobson, 1960; Cox, 1977; O’Brien, 2000a; 2000b; Cox,
2013, Maul, 2013) รวมทั้งประเทศโลกที่สามกลับยังถูกกีดกันจากการรวมตัวและ
จัด ตั้ งกลุ่ ม เพราะตกอยู่ ภ ายใต้ อ าณานิ ค มท าให้ ผู้ ค นในประเทศไม่ เคยมี ส านึ ก
ร่วมกันของขบวนการแรงงานมาก่อน (Maul, 2012)
หลังจากที่ USSR กลับเข้าร่วมเป็นรัฐสมาชิก ในปี ค.ศ.1954 จึงเตอบโต้
การครองอานาจนา (Counter-Hegemony) ด้วยสิทธิมนุษ ยชน เห็นได้จ ากการ
นาเสนอให้ไม่มีการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและสีผิวต่อผู้คนในภาคพื้นแอฟริกา จึง
เป็นที่มาของการจัดทาอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานอาชีพ (ฉบับ
ที่ 111) ปี ค.ศ.19588 เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ (Maul, 2012) ทั้งยังก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของการผลิต (Production Relations) ในประเทศโลก
ที่สาม ส่งผลให้มีการรวมตัวของกลุ่มคนหรือชนชั้นใหม่ในสังคม กระทั่ง กลายเป็น
8

อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานอาชีพ (ฉบับที่ 111) ปี ค.ศ.1958 มี
จุดประสงค์เพื่อไม่ให้มีการแบ่งแยกและกีดกันเชื้อชาติ สีผวิ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมือง และรากฐานทางสังคม โดยมีที่มาจากปฏิญญาฟิลาเดลเฟีย (Declaration
of Philadelphia) ปี ค.ศ.1944 ของ ILO และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) ปี ค.ศ.1948 ของสหประชาชาติ
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กลุ่มทางประวัติศาสตร์ใหม่ 9 (New Historic Bloc) ที่มาต่อสู้กับผู้ครองอานาจนา
ในระเบียบโลก โดยเฉพาะ USA กับประเทศในภาคพื้นยุโรปตะวันตก (Cox, 1987)
ต่อมาประเทศในภาคพื้นแอฟริกานาโดยสาธารณรัฐแอฟริกาใต้กดดันให้
ILC สมัยที่ 48 ในปี ค.ศ. 1964 ให้ประกาศปฏิญญาว่าด้วยนโยบายการแบ่งแยกสี
ผิวของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 10 เพื่อคุ้มครองจากการกีดกันทางเชื้อชาติและสีผิว
ให้แก่ผู้คนในภาคพื้นแอฟริกา รวมทั้ง ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมในการทางาน (ILO,
1964) นับว่า USSR สามารถทาให้สาธารณรัฐแอฟริก าใต้ก ลายเป็นผู้ตอบโต้ก าร
ครองอานาจนา ท้ายที่สุดก็ตัดสินใจถอนตัวออกจากรัฐสมาชิก สาหรับ ILO แล้ว
David Morse วางบทบาทเป็นกลางทางการเมืองโลก เพราะเห็นด้วยกับการจัดทา
อนุสัญญาฉบับนี้ และต้องการให้ประเทศโลกที่สามเข้าร่วมเป็นรัฐสมาชิกใน ILO
(Alcock, 1971; Maul, 2009; 2012)
9

กลุ่มทางประวัติศาสตร์ (Historic Bloc) เป็นการรวมตัวที่เกิดขึ้นจากปัญญาชนจัดตั้ง
(Organic Intellectual) เกิดขึ้นมาจากความสัมพันธ์ทางสังคมและยึดโยงอยู่กบั อานาจ
ภายในรัฐ อาจไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของชนชั้นที่เกี่ยวข้องกับการผลิต แต่อาจมาจากปัญหา
ของอารยธรรม (Civilizations) ครอบคลุมถึงอัตลักษณ์ เชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ หรือ
อื่น ๆ โดยมีลักษณะของการรวมตัวเป็นครั้งคราวหรือมีจุดประสงค์หนึ่งใด เพื่อนาไปสู่การ
ครองอานาจนาในโครงสร้างอานาจของระเบียบโลก และการต่อสู้ระหว่างกลุ่มทาง
ประวัติศาสตร์จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลก (Cox, 1983; 1999; 2000)
ตัวอย่างในทศวรรษ 1970 USA สร้างกลุ่มทางประวัติศาสตร์ใหม่ เพื่อครองอานาจนาใน
ระเบียบโลกอยู่สองแนวทาง แนวทางแรก คือ การครอบงาทางเศรษฐกิจโลกระบบเบรส
ตันวูดส์ (Bretton Woods System) ให้ประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และสถาบัน
ระหว่างประเทศอย่าง WB, IMF และ GATT สนับสนุนให้แก่การครองอานาจนา และ
แนวทางที่สอง คือ การครอบงาทางความมั่นคงและการเมืองโลกเพื่อแสดงศักยภาพ
การทหารและแสดงความเป็นมหาอานาจต่อ USSR และจีน (Cox, 1987; Gill and Law,
1988; Gill, 1986; 2008)
10 ปฏิญญาว่าด้วยนโยบายการแบ่งแยกสีผิวของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (Declaration
Concerning the Policy of “Aparthied” of the Republic of South Africa) จัดทา
ขึ้นใน ILC สมัยที่ 47 ตรงกับปี ค.ศ.1964 มีสาเหตุมาจากผู้คนในภาคพื้นแอฟริกาถูกกีด
กันการจ้างงานและการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ปฏิญญาฉบับนี้จึงรองรับสิทธิ
แรงงานในภาคพื้นแอฟริกาและไม่ถกู เลือกกีดกันทางกายภาพ
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ด้ า นที่ ส าม “ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ” (Executive Head) ส าหรั บ ใน ILO
แล้ว ผู้อานวยการใหญ่ (Director-General) มีอานาจบริหารในสานักงานแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Office) และมี อิท ธิพ ลต่อการก าหนด
และตัดสิ นใจโดยขึ้นอยู่กั บ คุณ ลั ก ษณะเฉพาะบุ คคลและภาวะผู้น า แม้ ว่ามี ก าร
คัดเลือกโดยคณะประศาสน์การก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติไม่อาจหลุดพ้นและแยกออก
จากความเป็ น การเมื อ งไปได้ (Cox, 1969, 1977, 2013) ดั ง เช่ น ภายหลั ง จาก
เศรษฐกิ จ โลกตกต่ า (Great Depression) ในปี ค.ศ. 1929 Harold Butler11
สนั บ สนุ น นโยบายเศรษฐกิ จ Keynesian และชั ก ชวนให้ USA เข้ า ร่ ว มเป็ น รั ฐ
สมาชิกใน ILO เพื่อนาเสนอมาตรฐานแรงงานสนับสนุนให้แก่การสร้างความมั่นคง
ทางสังคม จนกระทั่งเป็นที่มาให้เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่นต่างตัดสินใจถอนตัวออก
จากรัฐสมาชิก ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ไม่ดีเท่าไรนักในสภาพการเมืองโลก (Alcock,
1971; Harrod, 2008; Hughes and Haworth, 2009)
การเข้ า ร่ ว มเป็ น รั ฐ สมาชิ ก ของ USA แสดงให้ เห็ น อย่ า งประจั ก ษ์ ว่ า
ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการใหญ่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ตั ว อย่ า งเช่ น Franklin
Roosevelt ประธานาธิบดีแห่ง USA สนับสนุนให้ John Winant12 ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการใหญ่ พร้อมกับ Carter Goodrich13 ดารงตาแหน่งประธานของคณะ
ประศาสน์ก าร14 (Governing Body: GB) เนื่องจากบุคคลทั้งสองเป็นคนสัญ ชาติ
อเมริกัน และจะสนับสนุนให้ USA มีความชอบธรรมต่อ การกาหนดและตัดสินใจ
11

Harold Butler คนสัญชาติอังกฤษ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการใหญ่คนที่สอง ระหว่างปี
ค.ศ.1932-1938
12 John Winant คนสัญชาติอเมริกัน ดารงตาแหน่งผู้อานวยการใหญ่คนที่สาม ระหว่างปี
ค.ศ.1939-1941
13 Carter Goodrich คนสัญชาติอเมริกัน ดารงตาแหน่งประธานคณะประศาสน์การ
ระหว่างปี ค.ศ.1939-1945
14 คณะประศาสน์การ (Governing Body) มีการประชุมปีละ 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม
มิถุนายน และพฤศจิกายน มีผู้แทนจากฝ่ายรัฐบาล 28 คน ฝ่ายนายจ้าง 14 คน และฝ่าย
ลูกจ้าง 14 คน แต่ในจานวน 28 คน มีผแู้ ทนจากฝ่ายรัฐบาล 10 คน มาจากประเทศ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของโลก ประกอบด้วย บราซิล จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินเดีย อิตาลี
ญี่ปุ่น รัสเซีย สหราชอาณาจักร และ USA
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นโยบายสั ง คมในระดั บ โลก รวมถึ ง การขั บ เคลื่ อ น ILO ด้ ว ยสั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
ประชาธิปไตย (Alcock, 1971; Cox, 2013) แต่การที่ ILO ได้รับความสาคัญ จาก
USA กลายเป็นสาเหตุที่ทาให้ รอดพ้นจากสงครามโลกครั้งที่สองและดารงอยู่ มา
กระทั่งถึงปัจจุบัน และครบรอบหนึ่งศตวรรษในปี ค.ศ. 2019 (Cox, 1964)
ต่อ ในปี ค.ศ.1948 David Morse เป็ น ผู้อ านวยการใหญ่ ที่ ถือ สั ญ ชาติ
อเมริกันและบทบาททางการเมืองได้รับการยอมรับ จาก AFL-CIO เพราะคาดหวัง
ให้ เป็ น ผู้ รั ก ษาผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ USA โดยเฉพาะโครงสร้ า งไตรภาคี จ ะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การสร้ า งเงื่ อ นไขให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ประเทศคอมมิ ว นิ ส ต์ แต่ เมื่ อ David
Morse หันไปสนับสนุนให้ USSR กลับเข้ามาร่วมเป็นรัฐสมาชิกใน ILO ในปี ค.ศ.
1954 (Cox, 1969; 1973; 1977; 2013; Jacobson, 1960; Maul, 2013) ส่ ง ผล
ให้ USA พิ จ ารณาเป็ น ครั้ ง แรกว่ า จะถอนตั ว ออกจากรั ฐ สมาชิ ก ของ ILO (US
General Accounting Office, 1977) แต่อย่างไรก็ตาม David Morse ก็ยังไม่รับ
ข้อ เสนอจาก USSR ให้ มี ผู้ แทนในคณะผู้ บ ริห าร เพราะเกรงว่าจะน าไปสู่ ความ
ขัดแย้งกับ George Meany (Cox, 1977; Eisenberg, 2016)
เมื่อ Wilfred Jenks15 ดารงตาแหน่งผู้อานวยการใหญ่ มีความเชี่ยวชาญ
ทางกฎหมาย จึงให้ความสาคัญต่อโครงสร้างไตรภาคีกับมาตรฐานแรงงานเพราะ
เป็ น บทบาทหลัก ตามอาณั ติ ข อง ILO (Eisenberg, 2016) ส่ งผลให้ แ นวทางการ
บริหารของ ILO แตกต่างจาก David Morse ที่ให้ความสาคัญ ต่อ โครงการความ
ช่วยเหลือเฉพาะทาง (Technical Assistance) ไม่ว่าจะเป็นการย้ายถิ่น การพัฒนา
ทั ก ษะ และการบริห ารแรงงาน จนน าไปสู่ ก ารจัด ท าแผนงานการมี งานท าโลก
(World Employment Programme: WEP) ในปี ค.ศ.1969 เพื่ อใช้ ก าหน ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศโลกที่สาม
ระหว่างทศวรรษ 1970-1980 (Alcock, 1971; Cox, 1977; Maul, 2009; 2010;
2012; ILO, 1969; Morse, 1968; 1969; Sinclair, 2017)
15

Wilfred Jenks คนสัญชาติอังกฤษ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการใหญ่คนที่หก ระหว่างปี
ค.ศ.1970-1973 แต่เสียชีวิตในขณะดารงตาแหน่งผู้อานวยการใหญ่ดว้ ยภาวะหัวใจ
ล้มเหลว ในเวลาต่อมา Francis Blanchard คนสัญชาติฝรั่งเศส ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการใหญ่คนที่เจ็ด ระหว่างปี ค.ศ.1974-1989 อย่างไรนั้น ผู้อานวยการใหญ่สอง
คนนี้เคยดารงตาแหน่งในคณะบริหารของ David Morse มาร่วมกัน
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การตั ด สิ น ใจของ Wilfred Jenks ให้ Pavel Astapenko พลเมื อ งของ
สหภาพโซเวี ย ตด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการใหญ่ จึ ง เป็ น สาเหตุ ส าคั ญ ที่
ก่ อให้ เกิ ด ความขัดแย้งกั บ George Meany เพราะเปิดโอกาสให้ USSR เข้ามามี
ส่วนร่วมต่อการกาหนดและตัดสินใจภายใน ILO อาจนาไปสู่ผลกระทบต่อทุนนิยม
อเมริ กั น 16 ทั้ ง นี้ USSR ยั ง เป็ น หนึ่ ง ในสิ บ ประเทศผู้ น าอุ ต สาหกรรมในคณะ
ประศาสน์ ก าร (Imber, 1989; N. M., 1971; Hughes and Haworth, 2011a;
Cox, 1977; 2013) ส่งผลให้ USA ตัดสินใจถอนตัวออกจาก ILO ในปี ค.ศ. 197717
(Kissinger, 1975 quoted in US General Accounting Office, 1977) สะท้ อ น
ให้เห็นว่าผู้อานวยการใหญ่เป็นตัวแสดงที่สาคัญและต้องวางบทบาทอยู่ภายใต้ การ
ครองอ านาจน าของ USA แต่ ก็ ก ลั บ เข้ า ร่ว มอี ก ครั้ งในปี ค.ศ. 1980 ภายหลั ง ที่
Meany เสียชีวิตลง (Emmerij, 1988)
ด้านที่สี่ “งบประมาณ”18 (Budget) เป็นปัญหาสาคัญของ ILO เพราะ
ไม่มี รัฐสภาแรงงานเหนื อชาติ และเป็ น อิส ระจากรัฐ บาลของแต่ล ะประเทศ จึ ง
จาเป็นให้พึ่งพารัฐสมาชิก (Van Daele, 2008; 2010) โดยพิจารณาจากการจัดการ
งบประมาณทางการของ ILO ระหว่างปี ค.ศ.1970-1985 มี USA บริจ าคเงิน ทุน
ร้อยละ 25 จากจานวนงบประมาณทั้งหมด ยกเว้นระหว่างปี ค.ศ. 1978-1979 ที่
ไม่บริจาคเพราะ USA ถอนตัวจากรัฐสมาชิก แต่ด้วยเหตุที่ USA บริจาคเงินทุนเป็น
16

ทุนนิยมอเมริกัน (American Capitalism) เป็นคาที่ Robert Cox ใช้ในงานศึกษา
“Labor and Hegemony” เพื่อเรียกแทน AFL-CIO ที่มีอิทธิพลเหนือนารัฐบาลอเมริกัน
และ ILO เพราะโดยนัยแล้วมีบทบาทเพือ่ ต่อต้านระบอบคอมมิวนิสต์ทั่วโลก แต่คาว่า
จักรวรรดิอเมริกัน (American Empire) Robert Cox ใช้เรียกแทนในนามของรัฐชาติ ไม่
เฉพาะแค่ AFL-CIO (Cox, 2004; 2008)
17 George Meany กดดันรัฐบาลอเมริกันให้ถอนตัวออกจาก ILO จึงเป็นเหตุผลให้
Henry Kissinger ส่งจดหมายไปถึง Francis Blanchard โดยระบุเหตุผลไว้สี่ประการ
ดังนี้ ความอ่อนแอของโครงสร้างแบบไตรภาคี การละเมิดสิทธิมนุษยชน การไม่ให้
สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับสาคัญ และความเป็นการเมืองใน ILO แต่การเสียชีวติ ของ
George Meany ทาให้ USA กลับเข้าร่วมเป็นรัฐสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง
18 งบประมาณของ ILO แบ่งออกเป็นงบประมาณที่เป็นทางการ (Regular Budget) เป็น
ความร่วมมือจากรัฐสมาชิก และงบประมาณพิเศษที่มาจากความร่วมมือเฉพาะทาง
(Extra-Budgetary Technical Cooperation) เป็นความร่วมมือจากโครงการต่าง ๆ
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อันดับหนึ่ง ทาให้ปฏิบัติการครองอานาจนาและเอื้อประโยชน์ให้แก่ AFL-CIO ใน
ฐานะกลุ่ ม ผลประโยชน์ อ เมริ กั น แต่ USSR เป็ น ผู้ บ ริ จ าคอั น ดั บ ที่ ส อง โดยถื อ
สั ด ส่ ว นครึ่ ง หนึ่ ง ของ USA เท่ า นั้ น (Imber, 1989; Cox, 1977, US General
Accounting Office, 1984)
โดยสรุป ILO มีองค์ประกอบสาคัญสี่ด้านให้ USA ครองอานาจนาและ
ใช้เป็นกลไกการทางานทางการเมือง เพื่อครอบงาประเทศโลกที่สาม และกดดันต่อ
ประเทศที่มีระบอบไม่ใช่ประชาธิปไตย แต่ ILO กลับคาดหวังให้โครงสร้างไตรภาคี
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างสหภาพแรงงาน สภานายจ้าง และผู้แทนของรัฐบาล
เพื่อแก้ไขความขัดแย้งในระบบอุตสาหกรรมสัมพันธ์ด้วยมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศ ด้วยเหตุที่ ILO ตกอยู่ภายใต้การครองอานาจนาจึงสนับสนุนให้แก่ USA
และกลายเป็ นสนามแห่ง การต่อสู้ท างการเมือ ง โดยนาการถือครองสัด ส่วนเงิน
บริจาคเป็นงบประมาณและตาแหน่งผู้อานวยการใหญ่มาสร้างดุลแห่งอานาจ
4. การครองอานาจนาของสหรัฐอเมริกาในองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หลังปี
ค.ศ.1994
ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศใหม่ เริ่มต้นมาจากการนาเสนอฉันทา
มติ วอชิ งตั น (Washington Consensus) ในปี ค.ศ. 1989 มีจุ ดประสงค์ แรกเริ่ม
เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาของโครงสร้างทางเศรษฐกิ จ ในประเทศภาคพื้ น ลาติ น อเมริก า
พร้อมกั บก าหนดให้ ก องทุน การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary
Fund: IMF) และธนาคารโลก (World Bank: WB) กลายเป็นตัวแสดงที่สาคัญ ใน
การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุน ต่อลัทธิเสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism)
(Williamson, 1990) แต่อันที่จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกเกิด
ขึ้นมาตั้งแต่กลางทศวรรษ 1970 จากการขยายตัวของบรรษัทข้ามชาติ และมีการ
เคลื่อนย้ายฐานการผลิตและการลงทุนไปสู่ประเทศกาลังพัฒนา (Cox, 1987)
กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจาก USA คือ แคนาดา ญี่ปุ่น
สหราชอาณาจัก ร ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิ ต าลี กลายเป็ น ประเทศขนาดกลาง
(Middle Power) ในระบบเศรษฐกิจโลก19 แต่ยังไม่สามารถแข่งขันศักยภาพทางการ
19

กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รวมตัวเป็นคณะกรรมาธิการไตรภาคี (Trilateral
Commission) หรือเป็นกลุ่มทางประวัติศาสตร์ (Historic Bloc) ที่ก่อตัวจากประเทศใน
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ทหารกับ USA ได้ (Cox, 1987, 1989, 1991; Gill, 1986; 1991) จากบทบาทของ
ประเทศข้างต้นส่งผลกระทบต่อปัญหาหนี้ต่างประเทศในภาคพื้นลาตินอเมริกาและ
การประสบวิก ฤตการณ์ อ าหารในภาคพื้ น แอฟริก า รวมทั้ ง เกิ ด การแข่ งขัน ของ
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียและประเทศผู้ส่งออกน้ามัน ดังนั้น IMF, WB,
และองค์ก ารเพื่ อความร่วมมือ ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา (Organization for
Economic Cooperation and Development: OECD) จึงมีบทบาทต่อการขยาย
ความร่วมมือและแก้ไขปัญหาในระบบเศรษฐกิจโลก (Gill and Law, 1988)
การก่อตั้งสถาบันการเงินและเศรษฐกิจระหว่างประเทศข้างต้น รวมทั้ง
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs
and Trade: GATT) มีเจตนารมณ์ ม าจากระบบเบรสตั น วู ด ส์ (Bretton Woods
System) ของ USA และประเทศในภาคพื้นยุโรปตะวันตกทาให้ระบบการเงินโลก
หรืออัตราการแลกเปลี่ยนผูกขาดโดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และที่สาคัญการครอง
อานาจนาขึ้นอยู่กับทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และเงินทุนที่บริจาคของรัฐสมาชิก ใน
องค์การระหว่างประเทศ (Cox, 1987; 1992b; Gill and Law, 1988; Jacobson,
1997; O’Brien, 2002) แต่ USA มียุทธศาสตร์ขยายอานาจและใช้ครอบงาระเบียบ
โลกสามประการ คือ การควบคุมโครงสร้างอานาจของระเบียบเศรษฐกิจ การสร้าง
พันธมิตรทางการทหาร และการขยายระบบเศรษฐกิจ โลก จนสามารถยกระดับ
กลายไปสูป่ ระเทศผู้นาอุตสาหกรรมทางการทหารและเทคโนโลยี (Cox, 1987)
ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจมีสาเหตุมาจากลัทธิ
เสรีนิยมใหม่ ทาให้ USA ครองอานาจนาและสร้างกลุ่มทางประวัติศาสตร์ที่มาจาก
การรวมตัวของผู้นาจากประเทศในโลกที่สาม เพื่อนาไปสู่ความร่วมมือกับประเทศ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่และสถาบันระหว่างประเทศ ได้แก่ WB, IMF, OECD และ
GATT (Cox, 1987; Standing, 2008) นอกจากนี้การครองอานาจนายังก่อให้เกิด

สามภูมิภาค ประกอบด้วย อเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก และเอเชียตะวันออก เพื่อขยาย
ความร่วมมือระหว่างรัฐกับบรรษัทในเศรษฐกิจการเมืองโลก และนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างภายในประเทศโลกที่สาม ไม่วา่ จะเป็นทุน สินค้า และเทคโนโลยี แต่กลับเป็น
การสนับสนุนให้ USA กลายเป็นผู้ครองอานาจนาในระเบียบโลกและครอบงาผ่านสถาบัน
ระหว่างประเทศ (Cox, 1981; 1987; Gill, 1986; 1991)
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การต่อสู้ระหว่างกลุ่มทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากการครอบงาประเทศหนึ่ง ใดนั้น
ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศอื่น ๆ ตามมา (Gill, 1986; 2008)
ในช่วงทศวรรษ 1980 บทบาทของ ILO จึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตของการ
ทางาน (Quality of Working Life: QWL) เพื่อใช้แก้ไขปัญหาของแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจโลก (Cox, 1987) โดยมีความช่วยเหลือเฉพาะทางตาม WEP ขยายไปสู่
การปฏิบัติการหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะแรงงาน การสร้างงานอาชีพ
และแก้ไขปัญหาความยากจนในภาคนอกระบบ (Informal Sector) โดยตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิ ดขึ้นในตลาดแรงงาน คือ ระบบเทคโนโลยีเข้า ทดแทนแรงงาน
และรูปแบบการจ้างงานที่ไม่มีมาตรฐาน (Non-Standard Employment) คือ การ
ทางานบางเวลาและรับงานไปทาที่บ้าน โดยได้รับความนิยมมากขึ้น จากบรรษัท
ข้ามชาติที่เคลื่อนย้ายฐานการผลิตและทุนมาสู่ประเทศกาลังพัฒนา ทาให้แรงงาน
อยู่ภายใต้ความไม่มั่นคง ทั้งงานและรายได้ (ILO, 1977; 1980; 1985; 1986)
ต่อมาเมื่อสงครามเย็นยุติลงส่งผลให้โลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่ขยายตัว ทั่ว
โลก โดยเฉพาะบรรษัทข้ามชาติสามารถกอบโกยและขูดรีดทรัพยากรจากประเทศ
กาลังพัฒนา จนสามารถควบคุมบทบาทของสหภาพแรงงานให้อ่อนแอลง สาหรับ
USA และสหภาพยุโรป (European Union: EU) จึงเห็นความสาคั ญ ของการค้ า
ระหว่างประเทศ จนผลักดันให้ GATT เปลี่ยนรูป สู่ก ารก่อตั้งองค์การการค้าโลก
(World Trade Organization: WTO) ในปี ค.ศ.1995 เพราะคาดหวังให้มาตรฐาน
แรงงานหลัก20(Core Labour Standards: CLS) เป็นเครื่องมือสนับสนุนให้แก่การ
สร้างกฎเกณฑ์ทางการค้าในระดับพหุภาคี (O’Brien, 2000a; 2000b; 2002)
20

มาตรฐานแรงงานหลัก (Core Labour Standards) ประกอบด้วย (1) อนุสัญญาว่า
ด้วยแรงงานบังคับ (ฉบับที่ 29) ค.ศ.1930 (2) อนุสัญญาว่าด้วยว่าด้วยเสรีภาพการรวมตัว
และคุ้มครองสิทธิในการสมาคม (ฉบับที่ 87) ค.ศ.1948 (3) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิการ
รวมกลุ่มและเจรจาต่อรองร่วม (ฉบับที่ 98) ค.ศ.1949 (4) อนุสัญญาว่าด้วยการจ่าย
ค่าตอบแทนที่เท่าเทียม (ฉบับที่ 100) ค.ศ.1951 (5) อนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิกแรงงานที่
ใช้บังคับ (ฉบับที่ 105) ค.ศ.1957 (6) อนุสัญญาว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
อาชีพ (ฉบับที่ 111) (7) อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต่า (ฉบับที่ 138) ปี ค.ศ.1973 และ
เพิ่มเติมภายหลังอีกหนึ่งฉบับ คือ (8) อนุสัญญาว่าด้วยยกเลิกการใช้แรงงานเด็กที่เลวร้าย
ทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 182) ปี ค.ศ.1999
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อย่างไรก็ดี ILO เคยเห็นความสาคัญของการค้าระหว่างประเทศพัฒนา
แล้ ว กั บ ประเทศก าลั ง พั ฒ นามาตั้ งแต่ ท ศวรรษ 1980 จึ งส่ ง เสริ ม รั ฐ สมาชิ ก ให้
สัตยาบันอนุสัญญา เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่แรงงาน (ILO, 1981; 1985) แต่
USA กลับไม่ให้ความสาคัญต่อ ILO เพราะไม่ใช่ตัวแสดงหลักในระเบียบโลก เห็นได้
จากช่วงสงครามเย็น นั้น USA ตัดสินใจถอนตัวออกจากรัฐสมาชิกของ ILO และ
องค์ ก ารการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO)
เนื่องจากภารกิ จ ด้านสังคมไม่สนับสนุ นให้แก่ ก ารครองอานาจนาได้ เช่นเดียวกั บ
สถาบันระหว่างประเทศที่มีภารกิจด้านเศรษฐกิจและการเงิน (Jacobson, 1997)
สาหรับ Michel Hansenne21 สนองตอบเจตนารมณ์ของผู้ครองอานาจ
นาด้วยการแถลงให้โลกาภิวัตน์เป็นวาระสาคัญใน ILC สมัยที่ 81 ปี ค.ศ.1994 โดยมี
ปัจจัยสนับสนุนสามประการดังนี้ ประการแรก คือ การยุติลงของสงครามเย็นส่งผล
ให้ประเทศในเครือ ของ USSR เข้าร่วมเป็นรัฐสมาชิก จนแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1993
ประการที่สอง คือ ผู้ครองอานาจนาผลักดันการค้าเสรีผ่านโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่
และประการที่สาม เป็นการครบรอบ 75 ปีของการก่อตั้ง ILO เป็นจุดเปลี่ยนสาคัญ
ของบทบาท ILO ที่ มี ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ โลก (Charnovitz, 2000; Hansenne,
1994; Hughes and Haworth, 2011a; ILO, 1994; Maupain, 2009)
ภายหลั ง จากปี ค.ศ.1994 ILO เปลี่ ย นแปลงบทบาทใหม่ จากเดิ ม ที่
สนับสนุนรัฐสมาชิก ให้สัตยาบัน ในอนุสัญญา แต่ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทาให้
การค้ าระหว่างประเทศได้ รับ ความสาคั ญ จาก USA, EU และกลุ่ม ผลประโยชน์
ทางด้านแรงงาน22 เนื่องจาก CLS ใช้แทรกแซงประเทศกาลังพัฒนา เพื่อผลักดันให้
เกิ ด ความร่วมมื อ ระหว่าง WTO กั บ ILO ด้ วยเหตุนี้ USA จึงครองอานาจน าใน
สถาบันระหว่างประเทศสามเสาหลัก เพื่อครอบงา ILO และมีอิทธิพลต่อการจัดทา
กฎเกณฑ์แรงงานในระดับโลก (O’Brien, 2000a; 2002)
21

Michel Hansenne คนสัญชาติเบลเยี่ยม ดารงตาแหน่งผู้อานวยการใหญ่คนที่แปด
ระหว่างปี ค.ศ.1989-1999
22 กลุ่มผลประโยชน์ (Interest Group) ด้านแรงงาน อาทิ AFL-CIO, สมาพันธ์สหภาพ
แรงงานเสรีระหว่างประเทศ (International Confederation of Free Trade Unions:
ICFTU) เป็นต้น
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จากที่ ป ระชุ ม ระดั บ รั ฐมนตรีแ ห่ งองค์ ก ารการค้ าโลก ในปี ค.ศ.1996
ประเทศพัฒนาแล้วผลักดันให้จัดทาข้อตกลงทางสังคม23 (Social Clause) ขณะที่
ประเทศกาลังพัฒนากลับไม่เห็นด้วยให้นามาตรฐานแรงงานมาสร้างข้อตกลงทาง
การค้าพหุภาคี (Multilateral Trading Agreement) เพราะเกรงว่าจะนาไปสู่การ
กีดกันทางการค้า สาหรับ ILO กลับเห็นชอบในเจตนารมณ์ของ USA เพื่อผลักดัน
ให้มาตรฐานแรงงานหลักเป็นส่วนหนึ่งในระบอบของ WTO (Charnovitz, 2000;
O’ Brien, 2000a; Plasa, 2015; Hauf, 2015; Hughes, 2005; Hughes and
Wilkinson, 1998; Potter, 2006)
แม้แต่ Bill Clinton ประธานาธิบดีแห่ง USA ตัดสินใจเข้าร่วม ILC สมัย
ที่ 87 ในปี ค.ศ.1999 เพื่อแสดงวิสัย ทัศน์ให้ ILO ทางานร่วมกั นอย่างแนบชิดกั บ
WB, IMF และ WTO เพราะเป็ น สถาบั น ระหว่า งประเทศสามเสาหลั ก ในระบบ
เศรษฐกิจโลก (Charnovitz, 2000; ILO, 2004c) และบทบาทสาคัญของ USA คือ
การสนับสนุนเงินทุนในโครงการระหว่างประเทศว่าด้วยขจัดการใช้แรงงานเด็ก 24
และจัดทาอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดปัญหาใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 182)
ปี ค.ศ.1999 เพื่อบรรจุเพิ่มเติมใน CLS (Charnovitz, 2000; Stigliani, 2000)
ฉะนั้ น ลั ท ธิเสรีนิ ย มใหม่ จึ ง สนั บ สนุ น ให้ USA ครองอ านาจน าได้ ส อง
แนวทางดังนี้ แนวทางแรก คือ การนา CLS มากาหนดข้อตกลงทางการค้าทวิภาคี
(Bilateral Trade Agreement) ให้ประเทศคู่ค้ าปฏิบัติตาม ขณะที่ USA กลับ ให้
23

ข้อตกลงทางสังคม (Social Clause) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานแรงงานกับ
ข้อตกลงทางการค้าเพื่อสนับสนุนให้มกี ารค้าเสรีและการคุ้มครองแรงงาน กล่าวได้ว่าเป็น
ความร่วมมือระหว่าง ILO กับ WTO ตามเจตนามรณ์ของประเทศพัฒนาแล้ว
24 โครงการระหว่างประเทศว่าด้วยขจัดการใช้แรงงานเด็ก (International Programme
on the Elimination of Child Labor) จัดตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ.1992 และมีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาของการใช้แรงงานเด็กในภาคพื้นแอฟริกาและเอเชีย ภารกิจ ครอบคลุม
ถึงกลุ่มคนเปราะบางทางสังคม งานที่มีความเสี่ยงและอันตราย การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และ
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สาหรับ USA แล้ว กลายเป็นผู้สนับสนุน
เงินทุนให้แก่โครงการในอันดับหนึ่ง ในปี ค.ศ. 1998 มีเงินบริจาครวม 7 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 1999 เงินบริจาครวม 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และในปี ค.ศ. 2000
เงินบริจาครวม 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
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สัตยาบันอนุสัญญาในหมวดหมู่ CLS สองฉบับจากทั้งหมดแปดฉบับ25 (Candland,
2009; Vosko, 2002) และแนวทางที่ส อง คื อ การส่งเสริม ให้บ รรษั ท จัดท าหลั ก
ปฏิบัติทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chains) และยัง
เปิดโอกาสให้ประชาสังคมมีส่วนร่วมติดตามและตรวจสอบ ด้วยเหตุนี้บทบาทของ
CLS จึงกลายเป็นกฎหมายอ่อน 26 (Soft Law) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ การแข่งขัน
ของประเทศพัฒนาแล้ว เพราะมีความพร้อมของทรัพยากรมากกว่าประเทศกาลัง
พัฒนา (Alston, 2004; Hauf, 2015; Verma and Elman, 2007)
5. การตอบโต้ต่อการครองอานาจนาในองค์การแรงงานระหว่างประเทศภายใต้
วาระงานที่มีคุณค่า
USA จะครองอานาจนาใน ILO จึงทาให้ CLS บรรจุในปฏิญญาว่าด้วย
หลั ก ปฏิ บั ติ พื้ น ฐานและสิ ท ธิ ก ารท างาน 27 (Declaration on Fundamental
Principle and Rights at Work) เพื่อสร้างความชอบธรรมต่อการบังคับใช้โดยการ
ให้สัตยาบันของรัฐสมาชิก พร้อมกับสนับสนุนให้แก่การค้าเสรีในระดับทวิภาคีและ
25

การให้สัตยาบันอนุสัญญาตาม CLS จานวน 8 ฉบับ 140 ประเทศ, 7 ฉบับ 18 ประเทศ
, 6 ฉบับ 9 ประเทศ, 5 ฉบับ 8 ประเทศ 4 ฉบับ 4 ประเทศ, 3 ฉบับ 1 ประเทศ, 2 ฉบับ
2 ประเทศ, ไม่มีการให้สัตยาบัน 4 ประเทศ กล่าวได้ว่า USA เป็นประเทศส่วนน้อยที่ไม่ให้
สัตยาบัน
26 กฎหมายอ่อน (Soft Law) กรณีบทบาทของมาตรฐานแรงงานก่อนปี ค.ศ.1994
อนุสัญญาของ ILO มีลักษณะเป็น “Non-Binding” จะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแข็ง
(Hard Law) ก็ต่อเมื่อรัฐสมาชิกให้สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับนั้น ๆ เพือ่ สร้างพันธกรณีให้
รัฐสมาชิกปฏิบัติตามและมีฐานะเทียบเท่าสนธิสัญญา (Treaty) อันเป็นส่วนหนึง่ ของ
กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law) แตกต่างจากการจัดทาหลักปฏิบัติทาง
ธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นความสมัครใจของบรรษัท แต่อาจถูกกดดันจากประชา
สังคม เพื่อตอบโต้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานโลกที่เกิดขึ้นโดยมิชอบหรือขาด
ความรับผิดชอบทางสังคม
27 ปฏิญญาว่าด้วยหลักปฏิบัติพื้นฐานและสิทธิการทางาน (Declaration on
Fundamental Principle and Rights at Work) จัดทาขึ้นใน ILC ปี ค.ศ. 1998 เพื่อ
บรรจุ CLS ให้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิญญาฉบับนี้
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พหุภ าคี นอกจากนี้ ในประเทศก าลั งพั ฒ นายั งได้ รับ การคุ้ ม ครองตามมาตรฐาน
แรงงาน ในเวลาต่อมา Juan Somavia28 นาเสนอวาระงานที่ มีคุ ณ ค่า (Decent
Work Agenda: DWA) แต่ก ลั บ ถู ก ตอบโต้ ต่ อ การครองอ านาจน า (Charnovitz,
2000; Hauf, 2015; Maupain, 2009; Vosko, 2002) เนื่ อ งจาก ILO เป็ น สนาม
แห่งการต่อสู้ทางการเมือง แต่เปลี่ยนจากความขัดแย้งของอุดมการณ์ทางการเมือง
กลายมาสู่การทาสงครามทางการค้าในยุคโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่
แม้ว่า USA ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาสังคมเพื่อสร้างความชอบ
ธรรมให้แก่ การครองอานาจนาของสถาบันระหว่างประเทศ เพราะแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและการอภิบาลที่ดี (O’Brien, 2002) แต่ผลกระทบ
ของโลกาภิวัตน์ทาให้เกิ ดความขัดแย้งระหว่างระบบทุนนิย มโลกกับแรงงานชาย
ขอบ29 (Marginalized Workers) โดยเฉพาะในภาคนอกระบบ (Infornal Sector)
มีสัดส่วนของแรงงานนอกระบบมากกว่า แต่กลับไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีงานทา
ขาดการคุ้มครองทางสังคม และไม่มีสิทธิการรวมตัวและจัดตั้งกลุ่ม (Vosko, 2002)
ด้วยเหตุนี้ DWA จึงเป็นวาทกรรมการพัฒนาของ ILO ที่ได้รับอิทธิพลมาจากโลกาภิ
วัตน์เสรีนิยมใหม่ ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานที่มีคุณค่าในประเทศกาลังพัฒนาต้อง
ประสบปัญหาจากความไม่สอดคล้องของบริบทภายในประเทศ (Bernards, 2013;
Hauf, 2015; Lerche, 2012)
การนา DWA ไปปฏิบัติในประเทศกาลังพัฒนา กล่าวคือ USA สนับสนุน
ให้สถาบันระหว่างประเทศ ประกอบด้วย IMF, WB และ WTO ครองอานาจนาใน
ILO เพื่อผลักดันนโยบายสังคมสู่ประเทศในภาคพื้นลาตินอเมริกาและแอฟริกา เห็น
ได้จากการส่งเสริมให้งานที่มีคุณ ค่าบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหา
ความยากจน (Poverty Reduction Strategy) เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและ
สร้างความร่วมมือระหว่าง WB กับ IMF รวมทั้งเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ประเทศ
28Juan

Somavia คนสัญชาติชิลี ดารงตาแหน่งผู้อานวยการใหญ่คนที่เก้า ระหว่างปี ค.ศ.
1999-2012
29 แรงงานชายขอบ (Marginalized Workers) หมายถึง กลุ่มแรงงานนอกระบบ ผู้ทางาน
อาชีพอิสระ ครอบคลุมไปสู่แรงงานในรูปแบบการจ้างงานที่ไม่มีมาตรฐาน (NonEmployment Standard) ไม่ว่าจะเป็นแรงงานรับงานไปทาที่บ้าน แรงงานบางเวลา
กล่าวได้วา่ เป็นกลุ่มแรงงานที่ไมได้รับการคุ้มครอง (Unprotected Workers)
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ก าลังพัฒ นาทางานร่วมกั บกรอบการส่งเสริมงานที่ มีคุณ ค่าแห่งชาติ 30 (Decent
Work Country Programme: DWCP) ( Hughes and Haworth, 2011b;
O’Brien, 2002; Standing, 2004)
ILO จึงตกอยู่ภายใต้การครองอานาจนาของสถาบันระหว่างประเทศสาม
เสาหลัก ขณะเดีย วกั น Juan Somavia ยั งได้รับการสนั บสนุ นให้ เป็น ผู้ผลิต ทาง
อุดมการณ์ของ DWA เพื่อสนองตอบลัทธิเสรีนิยมใหม่ เนื่องจากผู้นาอภิสิทธิ์ชนต่าง
หวาดกลัวการต่อสู้ที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบทุนนิยมโลก จึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วย
การยกระดับทางสังคม (Social Upgrading) ให้แก่แรงงาน แต่งานที่มีคุณ ค่ากลับ
ลดทอนความสัมพันธ์ทางสังคมที่ตั้งอยู่บนโครงสร้างชนชั้น นอกจากนี้ยังเป็นกลไก
การทางานที่ขูดรีดแรงงานเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่โครงสร้างส่วนบน ส่งผลให้ DWA
กลายเป็นการครอบงาในรูปแบบใหม่ภายใต้วาทกรรมการพัฒนาอันก่อให้เกิดงานที่
ไร้ คุ ณ ค่ า (Indecent Work) (Selwyn, 2013; 2014; 2016; Sum, 2005; Hauf,
2015)
ขณะที่วาทกรรมการพัฒนานี้ ได้รับผลกระทบมาจากโลกาภิวัตน์ ทาให้
ILO หันมาเน้นสร้างความร่วมมือของหุ้นส่วนทางสังคม (Social Partners) แทนที่
ความขัดแย้งของชนชั้นตามตัวแสดงในโครงสร้างไตรภาคี โดยให้ความสาคัญต่อ
บรรษัทข้ามชาติและแรงงานชายขอบเป็นตัวแสดงที่สาคัญ แต่จัดให้อยู่นอกเหนือ
โครงสร้างไตรภาคี เพื่อให้ รองรับต่อปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนในห่วงโซ่อุปทาน
โลก เห็นได้จากการหยิบยกปฏิญญาไตรภาคีว่าด้วยหลักการของบรรษัทข้ามชาติ
และนโยบายสังคมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อสนับสนุนให้แก่ผู้ประกอบการและกิจกรรม
ของเศรษฐกิจนอกระบบ31 (Informal Economy) (ILC, 2016) ถือเป็นผลสืบเนื่อง
30

กรอบการส่งเสริมการทางานที่มีคุณค่าแห่งชาติ (Decent Work Country
Programme) เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.2004 และมีการจัดทาคู่มือมาแล้ว 4
ฉบับ ในปี ค.ศ.2005 ค.ศ.2008 ค.ศ.2011 และ ค.ศ.2016 เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิใน
ระดับประเทศ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ มีการกาหนดขึ้นในเชิงนโยบาย
กลยุทธ์ และกระบวนการภายในประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายของงานที่มีคุณค่า โดยมีการ
ติดตามในระยะเวลา 4-6 ปี และสามารถประเมินผลออกมาในเชิงปริมาณได้
31 เศรษฐกิจนอกระบบ (Informal Economy) หรือภาคนอกระบบ (Informal Sector)
เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งในรูปแบบของผู้ประกอบการและแรงงานนอกระบบ
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จากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจตั้งแต่กลางทศวรรษ 1970 ทาให้
ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่น เพื่อรองรับต่อการจ้างงานบางเวลาและงานสัญญา
จ้างชั่วคราวให้แก่ บรรษัทข้ามชาติที่เคลื่อนย้ายทุนและฐานการผลิตเข้าสู่ประเทศ
กาลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อให้เกิดการขยายตัวของประเภทอุตสาหกรรม
ร้านอาหาร การค้าปลีก และการโรงแรม (ILO, 1989; Standing, 2008)
แต่แรงงานกลุ่มนี้เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง (Unprotected Worker)
โดย ILO เริ่มต้นให้ความสาคัญต่อแรงงานชายขอบมาตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เพราะ
เห็นว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทางสังคม กล่าวคือ แรงงานต้องประสบปัญหาความ
ยากจน และความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ จึงส่งเสริมให้มีการสร้างงานอาชีพ การ
พัฒนาทักษะแรงงาน และให้มีการคุ้มครองทางสังคม (ILO, 1969; 1972; 1991)
นอกจากนี้แรงงานชายขอบยังถูกกาหนดให้อยู่นอกเหนือความสัมพั นธ์เชิงอานาจ
ของโครงสร้างไตรภาคี ส่งผลให้ไม่มีเวทีเสวนาทางสังคม (Social Dialogue) จึงไม่
มีพื้นที่ภายใน ILO สาหรับการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ของฝ่าย (Harrod, 2008; 2014) ทั้งที่จริงแล้วแรงงานนอกระบบเป็นกลุ่มคนส่วน
ใหญ่ของโครงสร้างประชากร แต่ภารกิจของ ILO กลับให้ความสาคัญต่อแรงงาน
เพียงร้อยละ 9 จากประชากรทั่วโลกเท่านั้น (Budd, 2013)
มูลเหตุข้างต้นก่อให้เกิ ด การตอบโต้ต่อการครองอานาจนาใน ILO เช่น
การเสนอให้ จัดทาอนุสัญญาว่าด้วยการรับงานไปทาที่บ้าน (ฉบับที่ 177) ปี ค.ศ.
1996 ถือเป็นรูปแบบของงานที่เก่าแก่ ที่สุด แต่กลับได้รับความสาคัญและเริ่มต้น
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ จนกล่าวได้ว่าอนุสัญญาฉบับนี้เป็น
สัญลักษณ์ของแรงงานชายขอบที่ได้รับชัยชนะจากระบบทุนนิยมโลก แต่อีกแง่หนึ่ง
ของ DWA กลับส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศ
การคุ้มครองทางสังคมต่อแรงงานนอกระบบ การสนับสนุน CLS คุ้มครองให้แก่
แรงงานชายขอบ ตลอดจนการสร้างศูนย์กลางแห่งใหม่ให้แรงงานชายขอบสามารถ
รวมตัวเคลื่อนไหวต่อต้านระบบทุนนิยมโลก (Delaney, Tate, Burchielli, 2016;
Elias, 2007; Standing, 2008; Vosko, 2002)

แตกต่างจากตลาดมืดหรือการค้าที่มิชอบด้วยด้วยกฎหมาย เพราะหลีกเลี่ยงภาษี และ
ไม่ได้จดทะเบียนสินค้ากับบริการให้มีความชอบตามกฎหมาย

164

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม–มิถุนายน 2562
การต่อสู้ของแรงงานรับงานไปที่ทาที่บ้าน (Homeworkers) จึงเป็นหนึ่ง
ในแรงงานชายขอบและมีการเคลื่อนไหวทางสังคมที่ขาดจิตสานึกทางชนชั้น เพื่อให้
ได้ผลประโยชน์ของกลุ่มแรงงานหญิงภาคนอกระบบ (Hauf, 2015; Vosko, 2002)
ทั้งยังเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่ก้าวข้ามจากโครงสร้างชนชั้น เพราะเพศสภาพ
(Gender) เป็นส่วนหนึ่ง ของความหลากหลายที่ต้องคานึงถึงพร้อมกั บ อารยธรรม
(Civilizations) อย่างภาษา เชื้อ ชาติ ชาติพั น ธุ์ และศาสนา (Cox, 1995; 2000)
กล่าวได้ว่า การต่อสู้ของแรงงานชายขอบท้าทายต่ออารยธรรมตะวันตกที่มีรากฐาน
และพัฒนาการมากว่าสหัสวรรษ ที่สาคัญ กว่านี้แนวทางการสร้างอารยธรรมสากล
ของ USA จะครอบงาด้วยประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน (Huntington, 1993)
เพื่อครองอานาจนาในระบบทุนนิยมโลก ซึ่งเป็นกลไกทางการเมืองระดับต่า (Low
Politics) จึงแตกต่างจากการใช้ความรุนแรงตามลัก ษณะของอานาจแข็ง (Hard
Power) เพื่อปฏิบัติก ารยึดครองเหมือนการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้าย (ตามรูปที่ 1
เป็นการครองอานาจนาและตอบโต้การครองอานาจนา) (Cox, 2004; 2008; Cox
and Schecter, 2002)

Figure 1: Hegemony and counter-hegemony in the ILO
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Source: Cox (1983, 1987, 2004, 2008), Gill (1991; 2008), Gill and Law
(1988), Hauf (2015), Harrod (2014), Jacobson (1997), O’Brien (2000a;
2002), Sum (2005), Vosko (2002)
กล่าวโดยสรุปการตอบโต้ต่อการครองอานาจนาของแรงงานชายขอบจึง
เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองที่ปรากฎให้เห็นจากประเทศกาลังพัฒนาหรือโลกที่สาม
เนื่องจาก DWA เป็นวาทกรรมการพัฒนาที่ครอบงาจากสถาบันระหว่างประเทศ
ได้ แ ก่ WB, IMF, และ WTO เพื่ อ ให้ ILO ตกอยู่ ภ ายใต้ ก ารครองอ านาจน าของ
USA และสนับสนุน CLS ให้แก่ก ารค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ งานที่มีคุณ ค่า
เป็นเครื่องมือที่ใช้รอมชอมความขัดแย้งทางสังคมและลดทอนความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างชนชั้นให้อ่อนแอลง ดังนั้น ILO จึงสนับสนุน DWA เพื่อสนองตอบให้แก่
ลัทธิเสรีนิยมใหม่ และคอยผลิตซ้าการครองอานาจนาในระบบทุนนิยมโลกให้แก่
USA (Hauf, 2015; Standing, 2008; Selwyn, 2016; Vosko, 2002)
6. บทส่งท้าย
ตลอดจะครบหนึ่งศตวรรษของ ILO ในปี ค.ศ.2019 แต่ไม่เคยถอยห่าง
จากการเมืองโลก เพราะเจตนารมณ์แรกเริ่มมาจาก USA และประเทศในภาคพื้น
ยุโรปตะวันตกอย่างฝรั่งเศสและอังกฤษที่ครองอานาจนาในระเบียบโลก ส่งผลให้
องคาพยพของ ILO กลายเป็นกลไกการทางานที่ใช้ต่อสู้ทางการเมือง โดยเฉพาะ
ในช่วงสงครามเย็น USA กับ USSR มีแนวทางของการครองอานาจนา คือ การกีด
กันด้วยโครงสร้างไตรภาคี การจัดทาอนุสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การกาหนด
และตัดสินใจของผู้อานวยการใหญ่ และการบริจาคเงินทุนเป็นงบประมาณของ ILO
หลังจากสงครามเย็นยุติลงและโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่ผลักดันให้ ILO
แสดงบทบาทให้ CLS เป็นกลไกการทางานที่สนับสนุนให้แก่ข้อตกลงทางการค้าพหุ
ภาคีของ WTO แต่ USA กลับประสบความสาเร็จของการนามาตรฐานแรงงานไปสู่
การปฏิบัติในข้อตกลงทางการค้าทวิภาคี และส่งเสริมให้มกี ารจัดทาหลักปฏิบัติทาง
ธุรกิจเพื่อสร้างข้อตกลงทางการค้า ต่อประเทศกาลังพัฒนา จึงหมายความว่า USA
สนับสนุนให้ WTO เป็นหนึ่งในสถาบันระหว่างประเทศที่ครองอานาจนาใน ILO
แต่ อย่างไรก็ ตามการตอบโต้ต่อการครองอานาจนาปรากฎขึ้น มาจาก
แรงงานชายขอบไม่ได้รับความสาคัญจาก ILO และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ส่งผล
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ให้ วาทกรรมการพั ฒ นาของ DWA น าไปสู่ก ารรอมชอมความขั ด แย้งทางสั งคม
พร้อ มกั บส่ งเสริม ให้ สถาบั น ระหว่างประเทศสามเสาหลัก ได้แ ก่ WB, IMF และ
WTO เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เห็นได้จากการจัดทายุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหาความยากจน แต่อีกทางหนึ่งกลับเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจึงนาไปสู่
การตอบโต้จากแรงงานชายขอบ และเป็นการท้าทายต่อสัญลักษณ์ของระบบทุน
นิยมโลก อันเป็นองค์ประกอบด้านหนึ่งของการครองอานาจนาในระเบียบโลก ที่จัด
อยู่นอกเหนือจากความมั่นคงทางการทหาร
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