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บทน�า

 การเคลื่อนย้ายแรงงานมายังประเทศไทยเป็นหนึ่งหนทางในการเพ่ิมขีดความสามารถและการปรับตัวทางเศรษฐกิจของแรงงาน
ข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเมียนมา จ�านวนกว่า 3 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 
แรงงานข้ามชาตถิอืเป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่นการเติบโตทางเศรษฐกจิและการพัฒนาธรุกจิไทย แต่มแีรงงานข้ามชาตเิพยีงส่วน
น้อยเท่านั้นที่ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะก่อนออกเดินทางหรือมีความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็นส�าหรับการท�างานและความก้าวหน้า
ในอาชีพซึ่งส่งผลโดยตรงต่อโอกาสในการเข้าถึงการจ้างงานและงานที่มีคุณค่า

ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ บริษัทน�าเข้าแรงงาน หน่วยงานฝึกอบรมทักษะ องค์กรภาคประชาสังคม และรัฐบาล ผ่านกลไกและ
เวทหีารอืระดบัภูมิภาคเป็นกญุแจส�าคญัในการขจดัข้อจ�ากดัและอปุสรรคต่าง ๆ  ของแรงงานข้ามชาต ิรวมถงึผูว่้าจ้างและชุมชนในการ
ได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งน�าไปสู่การช่วยลดความยากจน การส่งเสริมการเติบโตและการปรับ
ตัวทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และไทย

 แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติได้รับการพัฒนาร่วมกับคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และคณะกรรมการขบัเคลือ่นการว่าจ้างแรงงานข้ามชาตริะหว่างภาครฐักบัเอกชนทีจ่ดัตัง้ขึน้เมือ่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2563 
ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการย้ายถ่ินท่ีปลอดภัย การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการจ้างงาน ในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา และไทย” หรือ “โครงการพรอมมิส” ด�าเนินโครงการโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยก
ย้ายถิน่ฐาน (ไอโอเอม็) ตัง้แต่เดือนสงิหาคม พ.ศ. 2560 ร่วมกบัองค์กรเพือ่สตรแีห่งสหประชาชาต ิโดยได้รบังบประมาณสนบัสนนุจาก
หน่วยงานด้านการพัฒนาและประสานความร่วมมือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

 การพัฒนาแนวปฏิบัตินี้เป็นก้าวส�าคัญของความพยายามร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐเพื่อให้แน่ใจว่า แรงงานข้ามชาติ
สามารถเข้าถึงโอกาสในการพฒันาทักษะและสามารถปรับตวัให้เข้าถงึโอกาสการจ้างงานและมีความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ท่ามกลางการเปล่ียน
ผ่านในยุคเศรษฐกิจไทย 4.0 (เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม) และการแพร่ระบาดของโควิด-19 แรงงานข้ามชาติยังคงมีบทบาท
ส�าคัญในการปรับตัวและการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วย

นางเจราดีน อองซาร์ค
หัวหน้าส�านักงาน ไอโอเอ็ม ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทนี เจริญศรี
คณะบดีคณะสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



กิตติกรรมประกาศ 

โครงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่มีคุณภาพ
ในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ

 โครงการนีจั้ดท�าโดยกลุม่ด�าเนนิการวจิยัท่ีประกอบด้วยคณาจารย์ประจ�าคณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ได้แก่ อ.ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง อ.วาทินีย์ วิชัยยา และอ.สรัญญา เตรัตน์ โครงการนี้ด�าเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมการย้าย
ถิ่นที่ปลอดภัย การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการจ้างงาน ในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และไทย (PROMISE) ซึ่งเป็น
โครงการในระดับภูมิภาค อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) กับหน่วยงานด้าน
การพัฒนาและประสานความร่วมมือของสวิตเซอร์แลนด์ (SDC) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างแนวทางปฏิบัติที่มีคุณภาพเพื่ออบรม
ทักษะ โดยมีแรงงานข้ามชาติเป็นศูนย์กลาง ค�านึงถึงความอ่อนไหวทางเพศสภาพ และตอบสนองความต้องการของตลาด 

 โครงการนี้มิอาจประสบความส�าเร็จได้หากปราศจากกลุ่มนายจ้าง บริษัทจัดหาแรงงาน และหน่วยงานฝึกอบรมทักษะในจังหวัด
เป้าหมาย ขอขอบคุณ คุณศุภิสราช์ มาร่ืน คุณเดชาภิวัชร์ นพมิตร คุณสิทธิพร เศรษฐสวัสดิ์ และคุณอรอุมา ส้มไทยส�าหรับความ
สนับสนุนด้านการประสานงานและงานธุรการ ประการต่อมา ขอขอบคุณความสนับสนุนในกระบวนการเก็บข้อมูลและการจัดการ
ข้อมูลโดยคุณวิภาดา บรรสาร คุณเศรฐวัตน์ แก่ประโคน คุณอัญชิษฐา จันทรสามารถ คุณธนาภา รุจิรไพบูลย์ คุณวิระวัลย์ เที่ยงธรรม 
คุณเบญญาภา ธงสิบสอง คุณธนภร สอนนิ่ม คุณธวัลรัตน์ สิทธิชัย คุณปิยฉัตร กล้าหาญ คุณศกวรรณ บางภูมิ และคุณชัยวัฒน์ โพธิ
ปฐมวัฒน์ ประการสุดท้ายขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนการว่าจ้างงานแรงงานข้ามชาติในเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2563 และเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 อันประกอบไปด้วย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรม
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี (องค์การมหาชน) สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย กลุ่มนายจ้างทีใ่ช้แรงงาน
ต่างด้าวโครงการนายจ้างสีขาวฯ และผู้แทนภาคเอกชน (รายชื่อตามภาคผนวก 3)

 คณะผู้จัดท�ายินดีอย่างยิ่งท่ีได้รับความสนับสนุนจากคณะผู้เชี่ยวชาญในการทุ่มเทเวลาอันมีค่าเพื่อพิจารณาข้อค้นพบการศึกษา
วิจัยและให้ความเห็นต่อโครงร่างเอกสารด้วยความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยคณะผู้เช่ียวชาญประกอบไปด้วย คุณ Sally 
Barber คุณภัคชนก พัฒนถาบุตร คุณเบญจมาศ เป็นบุญ และคุณ Fariza Mukanova จากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้าย
ถิน่ฐาน (IOM) และคณุนนัท์ศริ ิเอีย่มสขุจากองค์การเพือ่สตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) เอกสารนีผ่้านกระบวนการบรรณาธกิาร
โดยคุณ Zeina Wairoa และแปลเป็นภาษาไทยโดยคุณขวัญฤทัย ศิริพัฒนโกศล



ที่มาและความส�าคัญ 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. การสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมเพื่อสนับสนุนการจับคู่งานของแรงงานข้ามชาติ 

 ความคาดหวัง 

 วิธีปฏิบัติที่พบในปัจจุบัน 

 แนวทางและข้อเสนอแนะ 

2. การพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อส่งเสริมงานที่มีคุณค่าให้แรงงานข้ามชาติ 

 ความคาดหวัง 

 วิธีปฏิบัติที่พบในปัจจุบัน 

 แนวทางและข้อเสนอแนะ 

3. การยกระดับสิทธิและสวัสดิการแรงงานข้ามชาติผ่านการพัฒนาทักษะแรงงาน 

 ความคาดหวัง 

 วิธีปฏิบัติที่พบในปัจจุบัน 

 แนวทางและข้อเสนอแนะ 

4. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

 ความคาดหวัง 

 วิธีปฏิบัติที่พบในปัจจุบัน 

 แนวทาง และข้อเสนอแนะ 

5. แนวปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัยในช่วงการระบาดของโควิด-19 

 ความคาดหวัง 

 วิธีปฏิบัติที่พบในปัจจุบัน 

 แนวทางและข้อเสนอแนะ 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 1: หลักการส�าคัญ 

 หลักการการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม 

 หลักการงานที่มีคุณค่า 

 หลักการสิทธิและสวัสดิการแรงงานข้ามชาติ 

 หลักการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

 หลักการแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในช่วงการระบาดของโควิด-19 

ภาคผนวก 2: อนุสัญญาองค์การสหประชาชาติ 

 อนุสัญญาองค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม 

 อนุสัญญาสหประชาชาติที่เกี่ยวกับงานที่มีคุณค่า 

 อนุสัญญาองค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและสวัสดิการแรงงานข้ามชาติ 

 อนุสัญญาองค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

 อนุสัญญาสหประชาชาติที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในช่วงการระบาดของโควิด-19

ภาคผนวก 3: คณะกรรมการขับเคลื่อนการว่าจ้างแรงงานข้ามชาติระหว่างภาครัฐกับเอกชน ภายใต้โครงการพรอมมิส
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สารบัญ



รายชื่อค�าย่อ

AQRF   กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 

ASEAN    สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

CLMT   ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และไทย

COVID-19  ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

CSO     องค์การภาคประชาสังคม

ECOT    สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

GCM    ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และเป็นปกติ

IASC   คณะกรรมการประจ�าสหองค์การ

ILO     องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

IOM    องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

IRIS    ระบบการสรรหาแรงงานแบบบูรณาการสากล

MOU    บันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ

NGOs   องค์การพัฒนาเอกชน 

OECD    องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ONIE    ส�านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

PPP    ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

PROMISE  โครงการลดความยากจน โดยการส่งเสริมการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การพัฒนาทักษะ 
    และการจ้างงาน ในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และไทย

PSEA   หลักการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการทารุณกรรมทางเพศ

SDC    หน่วยงานด้านการพัฒนาและประสานความร่วมมือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

SDF    กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

SDGs    เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

THB    บาท [ค่าเงิน]

TPQI   สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

TVET    การฝึกอบรมเชิงเทคนิคและการอาชีวศึกษา

UN     องค์การสหประชาชาติ

UN Women   องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ

UNDMSPC  ฝ่ายยุทธศาสตร์การจัดการ นโยบาย และการก�ากับการปฏิบัติงานแห่งสหประชาชาติ

UNDPO   ทบวงปฏิบัติการสันติภาพแห่งสหประชาชาติ

UNODC   ส�านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ



1แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ

การพัฒนาทกัษะแรงงานมคีวามส�าคญัต่อทุกธรุกิจ นายจ้างจะได้
รับประโยชน์หากลูกจ้างมีความสามารถในการท�างานอย่างมี
ประสทิธผิล แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาตคิวรได้รบัการส่งเสรมิ
การพฒันาทักษะแรงงานเพือ่ให้เกดิทกัษะทีส่อดคล้องกบัความ
ต้องการของตลาด การเปล่ียนผ่านสูย่คุเศรษฐกจิไทย 4.0 (เศรษฐกจิ
ใหม่ท่ีขับเคลือ่นด้วยนวตักรรม) (Archanun, 2020) การพัฒนา
ทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมต่าง ๆ กลายเป็นมติท่ีิส�าคญัต่อวถิี
ชีวติและการท�างานของผูค้น แรงงานจงึมคีวามจ�าเป็นมากขึน้ที่
จะต้องมีทกัษะทีเ่หมาะสมควบคู่ไปกบัการเปลีย่นแปลงของบรบิท
ของสงัคม โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยทีีม่ากขึน้ในหมูผู่ป้ระกอบ
การและนายจ้าง ดงันัน้นายจ้างควรตระหนักถึงความส�าคญัของ
การพัฒนาทกัษะแรงงาน ซึง่นายจ้างจะได้รบัประโยชน์ต่างๆ ได้แก่

• แรงงานข้ามชาติมีทักษะความสามารถและประสิทธิภาพใน
การผลิตทีส่งูข้ึน

• แรงงานในสถานประกอบการมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ท�างานโดยค�านงึถึงความอ่อนไหวทางเพศสภาพ และมสีภาพ
การท�างานทีดี่ขึน้

• มีการส่งเสริมการจับคู่ต�าแหน่งงานท่ีสอดคล้องกับขีดความ
สามารถตามมาตรฐานของแรงงานโดยพจิารณาจากหนงัสือ
รบัรองการท�างาน 

• แรงงานยงัคงได้รบัการจ้างงานอย่างต่อเนือ่ง

• เกดิการเรยีนรูข้องลกูจ้างในการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง
ของตลาด

• นายจ้างได้ปฏบิติัตามข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ

• เกดิการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ขีองผูป้ระกอบการและนายจ้าง               
รวมทัง้สร้างชือ่เสยีงให้กบัธรุกจิจากการประกอบกจิการอย่าง
มจีริยธรรมและส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศ

โครงการส่งเสริมการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน และการจ้างงาน ในประเทศกัมพชูา สปป.ลาว เมียนมา 
และไทย (Poverty Reduction through Safe Migration Skills 
Development and Enhanced Job Placement in Cambodia, 
Lao PDR, Myanmar and Thailand) หรอื พรอมมสิ (PROMISE) 
เป็นโครงการระดับภมูภิาคทีไ่ด้รบังบประมาณสนบัสนนุจากหน่วย
งานด้านการพัฒนาและประสานความร่วมมือของประเทศสวิต
เซอร์แลนด์ (เอสดซีี) และด�าเนนิการโดยองค์การระหว่างประเทศ
เพือ่การโยกย้ายถิน่ฐาน (ไอโอเอม็) ร่วมมอืกบัองค์กรเพือ่การส่ง
เสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงีแห่ง
สหประชาชาต ิ(ยเูอ็น วีเมน) โครงการพรอมมสิมีจดุมุ่งหมายเพือ่
ยกระดบัโอกาสในการจ้างงานและสภาพการท�างานของแรงงาน
ข้ามชาตใินประเทศกมัพูชา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) และเมยีนมา โดยการพัฒนาทักษะและการคุม้ครอง
แรงงานซ่ึงจะน�าไปสูผ่ลลพัธ์ของการย้ายถิน่ทีป่ลอดภยั ส่งเสรมิ
การปรบัตวัในทางเศรษฐกจิและการบรรเทาความยากจน แนวทาง
การด�าเนนิงานทีส่�าคญัของโครงการพรอมมสิ คือ การเสนอให้มี
การด�าเนนิโครงการพัฒนาทกัษะแรงงานทีเ่น้นตอบสนองความ
ต้องการของตลาด มแีรงงานข้ามชาติเป็นศนูย์กลาง และค�านงึถงึ
ความอ่อนไหวทางเพศสภาพของแรงงานข้ามชาติจากประเทศ
กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา โดยเฉพาะแรงงานในภาคการ
ก่อสร้าง ภาคการบริการ และภาคการผลิต โดยอาศยัความร่วม

ที่มาและความส�าคัญ 



2 แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ

1 บางครั้งรวมถึง (4) ทักษะอาชีพ หรือ ทักษะการปฏิบัติ (Brewer, 2013 ใน ILO, 2018: 16)
2 ทั้งนี้ ทักษะทั่วไป (soft skills) อาจหมายถึง ทักษะชีวิต (life skills) ผลลัพธ์แบบอ่อน (soft outcomes) และทักษะเชิงปฏิบัติการ (practical skills) (Blades et al., 2012 ใน ILO, 2018: 20) หรือทักษะจ�าเป็นในการท�างาน (core 

work skills) คุณสมบัติที่ส�าคัญ (key qualifications) คุณสมบัติจ�าเป็น (essential qualifications) และทักษะที่น�าไปใช้ในงานอื่นได้ (transferable skills) (Brewer, 2013 ใน อ้างแล้ว)

ระเบียบวิธีวิจัย

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการพรอมมิส แนวปฏิบัตินี้ถูก
พัฒนาขึ้นจากกระบวนการปรกึษาหารอืกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีใน
พืน้ท่ีต่างๆ คณะผูว้จิยัท�าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก 
จ�านวนทั้งสิ้น 78 คน ได้แก่ นายจ้าง ตัวแทนจากบริษัทน�าเข้า
แรงงาน และเจ้าหน้าทีห่น่วยงานฝึกอบรมทกัษะ ใน 3 ภาคส่วน 
(ภาคการก่อสร้าง ภาคการบริการ และภาคการผลิต) ใน
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล รวมถงึจงัหวดัเชยีงใหม่ จงัหวดั
นครราชสีมา จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
สรุาษฎร์ธาน ีโดยพจิารณาจากข้อมลูสถิตแิรงงานทีไ่ด้รบัอนญุาต
ให้ท�างานในประเทศไทย เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 จากกรม
การจัดหางาน กระทรวงแรงงานพบว่าจังหวัดดังกล่าวมีจ�านวน
ประชากรแรงงานข้ามชาติสูงสุด นอกจากน้ีคณะผู้วิจัยยังได้
ทบทวนแนวทางจากประเทศต่างๆ ด้วย

มอืและการประสานงานอย่างใกล้ชดิกบันายจ้างและหน่วยงานฝึก
อบรมทักษะ นอกจากนี ้โครงการพรอมมสิยงัได้สร้างโอกาสต่างๆ 
ให้แก่ภาคธรุกจิในประเทศไทยในการยกระดบัทักษะแรงงานข้าม
ชาต ิส่งเสรมิศกัยภาพในการผลิต และความสามารถในการแข่งขนั
ของภาคธรุกจิด้วย

วตัถปุระสงค์หลกัของแนวปฏิบัตท่ีิดใีนการพฒันาทักษะแรงงาน
ข้ามชาตมิุง่น�าเสนอการฝึกอบรมทักษะ โดยมแีรงงานข้ามชาตเิป็น
ศนูย์กลาง ค�านงึถงึความอ่อนไหวทางเพศสภาพ และตอบสนอง
ความต้องการของตลาดโดยแนวปฏบิตันิีจ้ะช่วยส่งเสรมิ�าให้นายจ้าง
และหน่วยงานฝึกอบรมทกัษะเกดิความร่วมมอืกนัอย่างใกล้ชดิเพ่ือ
พัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติหญิง 
จากประเทศกัมพชูา สปป.ลาว และเมยีนมา ให้มโีอกาสในการจ้าง
งานที่ดีขึ้น เข้าถึงช่องทางการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยมากขึ้น และ
สามารถจบัคูก่ารท�างานกบัทกัษะได้อย่างเหมาะสมมากยิง่ขึน้ ซึง่
เป็นไปตามกรอบกฎหมายระดับประเทศและมาตรฐานแรงงาน
สากล โดยเนือ้หาของแนวปฏิบตัจิะครอบคลมุหัวข้อดงัต่อไปนี้ 

• ทักษะพืน้ฐานของแรงงานข้ามชาตใินภาคการก่อสร้าง ภาค
การบริการ และภาคการผลติในประเทศไทย รวมถึงทักษะพืน้
ฐาน ทกัษะเชิงเทคนคิอาชวีะ และทกัษะทัว่ไปในการท�างาน 

• การส่งเสริม การให้ความส�าคญั  และการรบัรองทักษะแรงงาน 
ทีจ่ดัท�าโดยหน่วยงานภาครฐั นายจ้าง บรษิทัน�าเข้าแรงงาน 
และภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้องท่ีพร้อมให้บรกิารแรงงานข้ามชาติ 

• ประโยชน์ทีน่ายจ้างจะได้รบัจากกจิกรรมต่างๆ หรอืการต่อย
อดแนวปฏบิตันิีใ้นกจิกรรมอืน่ๆ 

แนวปฏบิตันิีเ้ป็นไปตามนยิามขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ             
(ไอแอลโอ) ว่าด้วยทักษะแรงงาน 3 ประเภท1 ได้แก่ 

1. ทกัษะพืน้ฐาน หมายถงึ ความสามารถในการอ่านออกเขยีนได้                   
การค�านวณเบือ้งต้น และความสามารถในการสือ่สาร ซึง่จะ
ท�าให้แรงงานได้รบัการจ้างงานทีมี่คณุค่า (Brewer, 2013 ใน 
ILO, 2018: 17)

2. ทักษะเชิงเทคนิค หมายถึง ความสามารถและองค์ความรู้ที่
จ�าเป็นในการปฏบิติัหน้าท่ีเฉพาะ ซ่ึงประเมนิได้ยาก (Laajaj 
and Macours, 2017 ใน ILO, 2018: 18)

3. ทกัษะท่ัวไป (soft skills)2 รวมถึงความสามารถในการได้มาซึง่
ทกัษะอืน่ ๆ  หรอืวธิกีารเรยีนรู ้ทกัษะทางสงัคม เช่น การท�างาน
เป็นทมีการสือ่สาร และการคดิเพือ่การแก้ปัญหา (ILO, 2018: 
20) 

เนือ้หาของแนวปฏบิติันีแ้บ่งออกเป็น 5 บท ได้แก่ (1) การสรรหา
แรงงานอย่างมจีรยิธรรมเพือ่สนบัสนนุการจบัคูง่านของแรงงาน
ข้ามชาติ (2) การพัฒนาทักษะแรงงานซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของงาน
ที่มีคุณค่าส�าหรับแรงงานข้ามชาติ (3) การส่งเสริมสิทธิและ
สวัสดิการของแรงงานข้ามชาติผ่านการพัฒนาทักษะ (4) ความ
ร่วมมอืระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และ (5) มาตรการความ
ปลอดภัยในช่วงโควิด-19 เพื่อแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะ
แรงงานเกีย่วข้องกบัทกุช่วงเวลาในการจ้างแรงงานข้ามชาตกิลุม่
เป้าหมายหลกัของแนวปฏบัิตนิีค้อืนายจ้างทีจ้่างงานแรงงานข้าม
ชาติในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐ บริษัทน�า
เข้าแรงงาน และหน่วยงานฝึกอบรมทักษะก็จะได้รับประโยชน์
จากข้อมูลที่ปรากฏในแนวปฏิบัตินี้เช่นกัน
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1. การสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมเพื่อสนับสนุน
 การจับคู่งานของแรงงานข้ามชาติ

ระบบการสรรหาแรงงานระหว ่างประเทศที่ เป ็นธรรม 
(International Recruitment Integrity System (IRIS) หรือ 
“ไอรสิ”) ได้ก�าหนดหลกัการเพือ่แนะน�าและด�าเนนิการด้านการ
สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม หลักการไอริสส่งเสริม (1) การ
เคารพกฎหมายและสทิธขิัน้พืน้ฐานในการท�างาน (2) การเคารพ
หลกัจรยิธรรมจรรยาบรรณวชิาชพี (3) การห้ามไม่ให้มกีารเรยีก
เก็บและรับค่าธรรมเนียมการจัดหางานจากแรงงานข้ามชาติ        
รวมถงึค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้อง (4) การเคารพเสรภีาพในการเคลือ่น
ย้าย (5) การยึดถือความโปร่งใสของข้อก�าหนดและเงื่อนไขการ
จ้างงาน (6) การเคารพหลักการรกัษาความลบัและการคุม้ครอง
ข้อมลู และ (7) การเคารพการเข้าถงึการเยยีวยา ไอรสิเป็นระบบ
ท่ีมุ่งเน้นการปฏิบัติตามข้อก�าหนดทางสังคมด้านการจัดหางาน
ระหว่างประเทศ โดยระบุรายช่ือและสนับสนุนบริษัทน�าเข้า
แรงงานทีม่คีวามรบัผดิชอบ หลกัการเหล่านีต้ั้งอยูบ่นกรอบสทิธิ
มนุษยชนสากลท่ีมุ ่งให้มีการคุ ้มครองแรงงานข้ามชาติใน
กระบวนการสรรหาแรงงาน

 การสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
ทกัษะแรงงาน โดยนายจ้างสามารถขจดัค่าธรรมเนยีมการจดัหา
งานและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องที่จะเรียกเก็บจากคนหางาน เพื่อ
แลกกบับัการได้คดัเลอืกแรงงานข้ามชาตทิีม่ทีกัษะในการท�างาน
มากขึน้ หากหน่วยงานทีเ่ป็นกลไกส�าคญัในประเทศต้นทางและ
ประเทศปลายทางร่วมมือกันในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ให้แรงงานข้ามชาติในวงจรการย้ายถิ่นทั้งกระบวนการ แรงงาน
ได้รับการอบรมในประเทศต้นทางท�าให้มีทักษะมากขึ้นและ
สามารถหางานที่เหมาะสมกับความต้องการของนายจ้าง โดย
นายจ้างในประเทศปลายทางสามารถประสานกับหน่วยงานฝึก
อบรมทักษะในประเทศต้นทางให้ช่วยฝึกอบรมแรงงานทีเ่หมาะ
สมกับความต้องการของตลาด ผลที่ตามมาคือ นายจ้างเต็มใจ
ออกค่าธรรมเนียมจัดหางานและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องให้ลูกจ้าง 
เนื่องจากลูกจ้างมีทักษะที่เหมาะกับความต้องการของนายจ้าง 
และสามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ การด�าเนนิการทีไ่ม่มี
จริยธรรม รวมถึงการเรียกค่าธรรมเนียมจัดหางานและค่าใช้จ่า
ยอืน่ๆ การเลอืกปฏิบตัใินการสรรหาแรงงาน และเงือ่นไขสภาพ
การท�างานที่เอารัดเอาเปรียบ สามารถแก้ไขได้โดยการส่งเสริม
การพฒันาทกัษะแรงงานในประเทศต้นทางเพือ่ส่งเสรมิศกัยภาพ
ของแรงงานข้ามชาติให้มีความเข้มแข็ง

 นอกจากนี้ การขจัดการเรียกรับค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน
และการพฒันาทกัษะจากแรงงานข้ามชาต ิหลกัการไอรสิ (ดภูาค
ผนวก 1)  ย�้าว่านายจ้างไม่ควรก�าหนดคุณสมบัติแรงงาน โดย
พิจารณาจากเพศ ความสูง สัญชาติ หรือชาติพันธุ์ แต่ควรให้
ความส�าคัญกับระดบัทกัษะของแรงงานทีเ่กีย่วกบังาน นอกจาก

โดยภาพรวม นายจ้างคาดหวงัทีจ่ะมแีรงงานซึง่มทีกัษะตรงความ
ต้องการของตลาด ความคาดหวังนี้อ้างถึงทักษะพื้นฐาน ทักษะ
เชิงเทคนิคอาชีวะ และทักษะทั่วไปที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างาน 
นอกจากนี้ทักษะเฉพาะที่นายจ้างใน 3 ภาคส่วนต้องการ ได้แก่ 
(1) ทักษะด้านภาษา (2) ทักษะท่ีเป็นความต้องการเฉพาะของ
งาน และ (3) ทักษะความปลอดภัย 

นายจ้างจะได้รบัประโยชน์จากการสรรหาแรงงานอย่างมีจรยิธรรม            
การจ้างแรงงานที่มีทักษะเหมาะสมกับงาน การส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างเพศและการปฏิบติัท่ีเท่าเทียม และการให้การ
คุ้มครองแรงงาน ตามที่ปรากฎในกรณีศึกษา ดังนี้

• มกีารจบัคูท่กัษะแรงงานท่ีมีประสทิธภิาพ และการประหยดั
ต้นทุนจากอัตราการลาออกจากงาน

• มปีระสทิธภิาพในการผลติทีเ่พิม่ขึน้จากแรงงานท่ีมีทักษะสูง
ข้ึน และมสีถานประกอบการท่ีปฏบิติักบัแรงงานทกุคนอย่าง
เท่าเทียมและปลอดภัยมากขึ้น ข้อค้นพบประการหนึ่งของ
งานวจิยันีร้ะบวุ่า ผูห้ญงิมปีระสทิธภิาพในการท�างานในระดบั
ที่เท่ากับผู้ชาย

• มีอัตราการลาออกจากงานท่ีลดลงและการฝึกปฏิบัติงานที่
ควบคู่กับการท�างาน น�าไปสู่การลดต้นทุนที่ไม่จ�าเป็นและ
เพิ่มก�าไรให้แก่สถานประกอบการ

• ปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในการท�างาน โดยมีการ
ระบุความคาดหวังต่อแรงงานอย่างชัดเจน เกี่ยวกับความ
ต้องการและเงื่อนไขในการท�างานก่อนการจ้างงาน

• ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงาน

• ภาพลักษณ์และชือ่เสียงของบริษัทในการสรรหาแรงงานอย่าง
มีจริยธรรมที่น�าไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า

ความคาดหวัง

นี้ นายจ้างควรมีสัญญาจ้างงานท่ีเป็นธรรม และมีเงื่อนไขการ
จ้างงานที่โปร่งใสก่อนเริ่มจ้างงาน ควรแปลสัญญาการจ้างงาน
ทัง้หมดในภาษาทีแ่รงงานเข้าใจ เพ่ือท�าให้มัน่ใจว่าลกูจ้างเข้าใจ
เงือ่นไขการจ้างงานและยอมรบัเง่ือนไขเหล่านัน้ก่อนการจ้างงาน
โดยสมคัรใจ หรือควรจัดให้มกีารช่วยเหลือ ในกรณทีีแ่รงงานไม่
สามารถเข้าใจเอกสารภาษาไทย
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• นายจ้างควรให้ความส�าคญักบัทกัษะแรงงานในกระบวนการ
สรรหาแรงงานและการจ้างงาน โดยไม่ค�านงึถงึเพศ เพศสภาพ 
สัญชาติ อายุ และเชือ้ชาติ เพ่ือก้าวข้ามการเหมารวมทางเพศ
สภาพและก่อให้เกิดการจับคู่ทักษะงานที่มีประสิทธิภาพใน
กระบวนการสรรหาแรงงานและกระบวนการจ้างงานอย่างมี
จริยธรรม เมื่อนายจ้างและบริษัทน�าเข้าแรงงานน�าหลักการ
การสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมมาปฏิบัติ (โดยนายจ้าง
เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการสรรหา
แรงงานแต่เพียงผู้เดียว) บริษทัน�าเข้าแรงงานต้องช่วยนายจ้าง
หาแรงงานทีม่ทีกัษะตรงต่อความต้องการ นอกจากนี ้บรษิทั
น�าเข้าแรงงงานจะต้องก�าหนดเกณฑ์การคดัเลือกทีป่ราศจาก
การเลอืกปฏิบตั ิและค�านงึถงึความสามารถของแรงงานข้าม
ชาติมากกว่าปัจจัยด้านเพศสภาพและสัญชาติ ตามหลกัการ
ของไอริส นายจ้างจ�าเป็นจะต้องมีแนวปฏิบัติที่มีจริยธรรม 
และนายจ้างจะต้องมเีกณฑ์การคัดเลือกบริษทัน�าเข้าแรงงาน
ทีไ่ม่เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมจากแรงงานข้ามชาต ิมรีะบบการ
บรหิารจัดการทีโ่ปร่งใส มีสญัญาทีช่ดัเจนและชอบด้วยกฎหมาย
ให้กับลูกค้า รวมถึงเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็น
ความลับ

แนวทางและข้อเสนอแนะ

ความส�าคัญของบริษัทน�าเข้าแรงงานที่มีจริยธรรม

“การเลอืกบรษิทัน�าเข้าแรงงานเป็นสิง่ทีส่�าคญัมาก และไม่คดิ
ว่ากระบวนการสรรหาแรงงานจะท�าโดยบรษิทัใดกไ็ด้ เราต้อง
ใช้บริษัทที่มีระบบการบริหารจัดการที่น่าเชื่อถือ ด�าเนินการ
ตามกฎหมาย และเข้าใจกฎหมายของประเทศต้นทางเป็น
อย่างด”ี บทสมัภาษณ์ นายจ้างในภาคการผลติในจงัหวดัชลบรุี

ก้าวข้ามการเหมารวมทางเพศสภาพในการท�างาน

กรณศีกึษาในภาคการก่อสร้าง จังหวดัเชยีงใหม่ แสดงให้เหน็
ว่าแรงงานข้ามชาติหญิงสามารถท�างานที่ต้องใช้แรงกายได้
เช่นเดียวกับแรงงานข้ามชาติชาย หากพิจารณาจากความ
สามารถมากกว่าปัจจัยด้านเพศสภาพ จะเห็นได้ว่าถงึแม้ว่าใน
ช่วงเริม่แรกของการท�างาน แรงงานข้ามชาตหิญงิส่วนใหญ่จะ
ได้ท�างานทีถ่กูมองว่าเป็นงานของผู้หญงิ (เช่น ท�าความสะอาด 
ดัดลวด และอื่นๆ) แต่เมื่อเวลาผ่านไป แรงงานหญิงบางคน
แสดงให้เห็นว่าสามารถท�างานที่ถูกมองว่าเป็นงานของผู้ชาย
ได้ (เช่น ก่ออฐิ ผสมปนู งานไม้ งานฉาบ งานสร้างบันได และ
อื่นๆ) และได้ค่าจ้างเช่นเดียวกับแรงงานข้ามชาติชาย

การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและวิธีปฏิบัติที่พบใน
ปัจจบุนัเกีย่วกับกระบวนการสรรหาแรงงาน จากงานวจิยัพบว่า 
แม้ว่าระดบัทกัษะของแรงงานข้ามชาตยิงัไม่สอดคล้องกบัความ
ต้องการของนายจ้างทั้งหมด แต่นายจ้างไม่ได้พิจารณาว่าเป็น
ประเด็นส�าคัญ เนื่องจากนายจ้างเห็นว่าแรงงานสามารถฝึกฝน
จนมีทกัษะทีต่รงกบัความต้องการของนายจ้างได้ อย่างไรกต็าม 
นายจ้างเห็นพ้องว่าทักษะการสือ่สารภาษาไทยข้ันพืน้ฐานมีความ
จ�าเป็นในการฝึกปฏิบตังิานในช่วงทดลองงาน นายจ้างส่วนใหญ่
เห็นว่า หากนายจ้างต้องการแรงงานที่มีทักษะตรงกับความ
ต้องการของนายจ้างและสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ นายจ้าง
อาจต้องจ่ายเงินหรือเสนอสิ่งจูงใจให้มากขึ้นในกระบวนการ
สรรหาแรงงาน

ในความเป็นจริง บริษัทน�าเข้าแรงงานมักน�าเข้าแรงงานตาม
คุณลักษณะประชากร (เพศสภาพ อายุ และสัญชาติ) นายจ้าง
ในภาคการก่อสร้างมักต้องการเฉพาะแรงงานข้ามชาติชาย 
เนือ่งจากมองว่าลักษณะทางกายภาพของแรงงานข้ามชาตหิญงิ
ไม่เหมาะกบังานก่อสร้าง นับเป็นข้อท้าทายในการสรรหาแรงงาน
ของบรษิทัน�าเข้าแรงงาน เพราะรปูแบบการย้ายถิน่ส่วนใหญ่ของ
แรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา
มายงัประเทศไทยมกัเป็นการย้ายถ่ินตามครอบครวัของแรงงาน
ข้ามชาติ โดยพบว่าแรงงานหญิงจ�านวนมากเดินทางมาท�างาน
พร้อมกับคู่สมรสในสถานประกอบการเดียวกัน และหลังจาก
ชั่วโมงการท�างานหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ แรงงานข้ามชาติหญิง
มักมีภาระหน้าทีดู่แลและท�างานบ้าน ซึง่เป็นผลมาจากบรรทดัฐาน
และอคติทางเพศสภาพ  ด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ท�าให้แรงงานข้าม
ชาติหญิงถูกจ�ากัดโอกาสในการพัฒนาทักษะและการได้รับการ
ว่าจ้างงานในบางประเภท อย่างไรกต็าม เมือ่นายจ้างในภาคส่วน
ก่อสร้างมปีระสบการณ์การจ้างงานแรงงานข้ามชาตหิญงิ พบว่า 
นายจ้างในภาคการก่อสร้างร้อยละ 92.86 พึงพอใจกับผลการ
ท�างานของแรงงานข้ามชาติหญิงเช่นเดียวกับแรงงานข้ามชาติ
ชาย โดยบรษิทัน�าเข้าแรงงานน�าเข้าแรงงานทีม่อีายแุละสัญชาติ
ตรงกบัความต้องการของนายจ้างและอยูภ่ายใต้กรอบกฎหมาย
ว่าด้วยการย้ายถิ่นเพื่อการท�างานในประเทศไทย ซึ่งอนุญาตให้
แรงงานข้ามชาติอายุ 18-55 ปีเท่านั้นท่ีสามารถท�างานใน
ประเทศไทยได้

วิธีปฏิบัติที่พบในปัจจุบัน
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แรงงานเป็นเกณฑ์ในกระบวนการคดัเลือกแรงงาน โดยให้มกีาร
ทดสอบทักษะแรงงานในกระบวนการสรรหาแรงงานหรือสร้าง
ความร่วมมอืกบัหน่วยฝึกอบรมทกัษะในประเทศต้นทาง เพ่ือจัด
เตรียมกลุม่ผูที้จ่ะส�าเรจ็การศกึษาในอนาคตให้มทัีกษะท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการแรงงาน 

• ในแง่ของการพัฒนาทักษะแรงงานในกระบวนการสรรหา
แรงงาน เนื่องจากทักษะเชิงเทคนิคอาชีวะอาจต้องใช้ระยะ
เวลานานในการฝึกฝน อกีท้ังการฝึกอบรมนัน้อาจไม่สอดคล้อง
ต่อความต้องการเฉพาะของนายจ้างและเทคโนโลยีท่ีใช้ใน
สถานประกอบการ คณะผูว้จิยัจงึเสนอว่า ควรมกีารจดัอบรม
การส่ือสารภาษาไทยพืน้ฐานในประเทศต้นทางก่อนทีแ่รงงาน
จะเดนิทางมาประเทศไทย การฝึกอบรมนีอ้าจจดัโดยรฐับาล
ในประเทศต้นทางและรฐับาลของประเทศปลายทาง นายจ้าง 
บริษัทน�าเข้าแรงงาน หรือองค์การภาคประชาสังคม เพื่อส่ง
เสริมสภาพความเป็นอยู่และสภาพการท�างานของแรงงาน
ข้ามชาติให้ดีขึ้น เนื้อหาเบื้องต้นของหัวข้อการอบรมเหล่านี้ 
แรงงานข้ามชาตแิละผูท้ีส่นใจจะเป็นวทิยากรฝึกอบรม สามารถ
สืบค้นได้จากเว็บไซด์ www.mitrthai.com ท้ังในภาษา
กัมพูชา ลาว เมียนมา และไทย ข้อมูลการย้ายถิ่นในรูปแบบ
ออนไลน์นีพ้ฒันาขึน้จากความร่วมมอืระหว่าง ไอโอเอม็ ยเูอน็ 
วีเม็น ภาคประชาสังคม และภาครัฐ ตามความร่วมมือด้าน
แรงงานระหว่างประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้าน อนัเป็น
ผลมาจากบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ (MOU) ซึ่งบังคับ

ให้แรงงานต้องผ่านการอบรมก่อนการเดินทางในประเทศ
ต้นทางในกระบวนการนี ้นอกจากทกัษะเชงิเทคนคิและทกัษะ
เบือ้งต้นแล้ว ยงัมกีารปฐมนเิทศข้อมลูสิทธแิละการคุ้มครอง
แรงงานเพ่ือให้แรงงานเข้าใจสิทธิแรงงานตามกฎหมายไทย 
บันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศปัจจุบันก�าหนดให้มีการ
ปฐมนเิทศในประเทศต้นทาง แต่ไม่ได้ระบวุ่าหน่วยงานใดเป็น
ผูร้บัผดิชอบการจดัอบรมก่อนการเดนิทางดงักล่าวหรอืหวัข้อ
ใดควรน�ามาใช้อบรมแรงงานข้ามชาติ ดังนั้น ประเทศไทย
และประเทศต้นทางควรสร้างความร่วมมอืทางด้านการพฒันา
ทักษะ รวมถึงการด�าเนินการอื่นๆ เช่น การเชิญให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้ง ( นายจา้ง องคก์ารภาคประชาสังคม บรษิทัน�าเขา้
แรงงาน และหน่วยงานฝึกอบรมทกัษะ ฯลฯ) เข้าร่วมพฒันา
เนือ้หาการอบรมและการจดัฝึกอบรม ควบคูไ่ปกบัการพฒันา
รายละเอยีดข้อก�าหนดทีเ่กีย่วกบัการอบรมก่อนการเดนิทาง
และก่อนการท�างาน โดยก�าหนดบทบาทของหน่วยงานต่าง 
ๆ เป็นต้น

แนวปฏิบัติที่ดีของโครงการพรอมมิส: ส่งเสริมการเรียนรู้
ระหว่างประเทศและการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย

ผ่านการฝึกงาน

นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2561 โครงการพรอมมิสสนับสนุนแรงงาน
ข้ามชาติ ท่ีต้องการฝึกอบรมทักษะด้านการโรงแรมและการ
ท่องเทีย่วในประเทศกมัพชูา สปป.ลาว และเมยีนมา และตาม
ด้วยการฝึกงานในโรงแรมในประเทศไทย เป็นระยะเวลา 3 
เดอืน พร้อมกบัเสนอให้มคีวามร่วมมอืระหว่างหน่วยงานพฒันา
ทกัษะฝีมอืแรงงานในประเทศต้นทางกบันายจ้างในประเทศไทย 
เนือ่งจากความร่วมมอืนีท้�าให้นายจ้างสามารถเลือกแรงงานท่ี
มคีวามสามารถจากโรงเรยีนและสถาบนัฝึกอบรมต่าง ๆ  ซึง่ถือ
เป็นกลไกทีดี่ในการสนบัสนนุให้มกีารสรรหาแรงงงานข้ามชาติ
ที่มีทักษะสอดคล้องกับงาน

 ข้อท้าทายเรื่องข้อจ�ากัดทางเพศในการสรรหาแรงงาน

 “ปัจจุบัน มีแรงงานข้ามชาติทั้งชายและหญิงที่ท�างานให้เรา 
ช่วงแรก มแีรงงานชายจ�านวน 30 คน แต่หลงัจากมกีารอนญุาต
ให้น�าเข้า ทางเราได้รบัค�าแนะน�าว่า ถ้าหากว่าเราจ้างแรงงาน
หญิงด้วย ผู้หญิงสามารถบรรเทาหรือป้องกันความขัดแย้ง 
และมักจะเตือนคู่สมรสของตัวเองเพื่อให้เห็นผลที่จะตามมา
จากความขัดแย้งท่ีอาจน�ามาสู่การเลิกจ้าง และต้องเดินทาง
กลับประเทศทันที เราจ้างแรงงานหญิง 5 คน ที่เดินทางมา
พร้อมกับครอบครัว ที่เหลือเป็นแรงงานชาย แรงงานหญิง
เหล่าน้ีช่วยเราได้มาก เนือ่งจากงานก่อสร้างต้องการทัง้แรงงาน
ทัง้ชายและหญงิ” บทสมัภาษณ์ ผูป้ระกอบการบรษิทัก่อสร้าง
ในจังหวัดเชียงใหม่  
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• นอกจากนี้ บริษัทจัดหางานควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
สิทธิและสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติในภาษาท่ีแรงงาน
เข้าใจก่อนการเดินทาง ประเทศไทยในฐานะประเทศปลาย
ทางได้ส่งเสรมิการคุม้ครองแรงงานข้ามชาต ิผ่านการจดัอบรม
ภายหลังการเดินทางภาคบังคับ ซึ่งด�าเนินการโดยกรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ ศูนย์แรกรบัเข้าท�างานและ
การสิ้นสุดการจ้างงาน ซึ่งแรงงานที่ผ่านกระบวนการน�าเข้า
ทกุคนต้องได้รับการอบรมก่อนเริม่ท�างาน เพือ่ช่วยให้แรงงาน
ข้ามชาตมีิข้อมูลทีจ่�าเป็นเกีย่วกบัสภาพการจ้างงานและการ
ใช้ชีวิตในประเทศไทย นอกจากน้ีรัฐบาลไทยและรัฐบาล
ประเทศต้นทางสามารถอ�านวยความสะดวกให้กับนายจ้าง
ไทยเพือ่สร้างความร่วมมอืกบัสมาคมบรษิทัน�าเข้าและหน่วย
งานฝึกอบรมทกัษะทัง้ภาคเอกชนและองค์การไม่แสวงหาผล
ก�าไร อนัจะช่วยให้เกดิการพฒันาแนวปฏิบัตท่ีิดใีนการสรรหา
และการคดัเลอืกแรงงาน รวมถงึการพฒันาเอกสารต่าง ๆ  ที่
ใช้ในการอบรมแรงงานข้ามชาติ โดยพิจารณาจากความ
ต้องการของนายจ้าง สถานการณ์การจ้างงานแรงงานข้าม
ชาตใินประเทศไทย และอาศยัความร่วมมอืระหว่างภาคส่วน

การฝึกอบรมเบื้องต้นก่อนการเดินทาง

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทก่อสร้างท่านหนึ่งมี
ความเห็นว่า “รัฐบาลไทยควรร่วมมือกับประเทศต้นทางเพื่อ
จัดหาแรงงานข้ามชาติโดยพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือก
ของนายจ้าง เช่น ทักษะเฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกระบวนการผลิตเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของ
นายจ้าง”

ต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง เช่น รฐับาล นายจ้าง บรษิทัจดัหางาน หน่วย
งานฝึกอบรมทักษะ และภาคประชาสงัคม ภายใต้หลกัความรบั
ผดิชอบร่วมกนัในการพฒันาทกัษะแรงงานข้ามชาติ

• การจัดอบรมภายหลังการเดินทางควรเป็นการอบรมในลกัษณะ
เชงิปฏบิตักิาร ในหวัข้ออาทเิช่น วฒันธรรม สทิธแิละสวสัดกิาร
แรงงาน นอกเหนือจากการให้ข้อมูลผ่านการรับชมวีดิทัศน์ 
ทั้งนี้การอบรมก่อนการท�างานควรใช้เวลาอย่างน้อย 1 วัน
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2. การพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อส่งเสริมงานที่มีคุณค่า
 ให้แรงงานข้ามชาติ

งานทีม่คุีณค่าถือเป็นหลกัการทีส่�าคญัของการจ้างงาน ซึง่ตัง้อยู่
บนฐานของการยอมรบัสทิธข้ัินพืน้ฐานและสทิธแิรงงานท่ีมุง่หมาย
การเคารพความสมบรูณ์ของกายและใจของแรงงานในการท�างาน 
งานทีม่คุีณค่าในมมุมองของไอแอลโอ คอื ความหวังของแรงงาน
ในการจ้างงาน รวมถงึโอกาสในการได้รบัค่าจ้างท่ีเป็นธรรม การมี
ความม่ันคงในการท�างานและการคุม้ครองทางสงัคม การพฒันา
ตนเองและการบรูณาการทางสังคม เสรภีาพในการแสดงออก การ
มส่ีวนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจ และความเสมอภาคระหว่าง
เพศ ทัง้น้ีควรมีกลยทุธ์ในการส่งเสรมิวาระการท�างานทีม่คีณุค่า
เพือ่ให้บรรลุวตัถปุระสงค์ทีส่�าคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) หลกัการ
ขัน้พืน้ฐานและสิทธิแรงงาน และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 
(2) โอกาสในการมงีานท�าและมรีายได้ (3) การคุม้ครองทางสงัคม
และการประกนัสงัคม และ (4) การประชมุหารอืทางสงัคมระหว่าง
รฐับาล นายจ้าง และลกูจ้าง (Hammerton, 2010: 7) หลักการ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนืเป้าหมายที ่8 ซึง่เป็น
หนึง่ในเป้าหมาย 17 ประการ ของเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื
แห่งสหประชาชาต ิพ.ศ. 2573 ทีเ่น้นส่งเสรมิประชาคมระหว่าง
ประเทศเพือ่สนบัสนนุการเติบโตทางเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนืและครอบคลมุ
ทุกคน มีการจ้างงานที่สร้างประสิทธิภาพในการผลิตและเต็ม
ศักยภาพ และงานทีมี่คุณค่าส�าหรบัทกุคน (ILO, 2019b: IX) เป้า
หมายนีเ้ป็นผลลพัธ์ทีส่�าคัญและเป็นตวัขบัเคลือ่นวาระทีเ่น้นคน
เป็นศูนย์กลางเพือ่บรรลกุารเตบิโตทางเศรษฐกจิ (อ้างแล้ว: XI) 
โดยสรปุ งานทีมี่คุณค่าในเป้าหมายที ่8 แห่งการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
หมายถงึ การผลิตและการจ้างงานอย่างเตม็ศกัยภาพ สทิธแิรงงาน 
การคุ้มครองทางสงัคมแบบถ้วนหน้า และการร่วมเจรจาต่อรองที่
มีส่วนส�าคญัในการบรรลกุารเติบโตทางเศรษฐกจิทีย่ัง่ยืนและสร้าง
ประโยชน์ให้ประชาคมนานาชาต ิ(อ้างแล้ว: 2)

การพัฒนาทักษะแรงงานสร้างคุณูปการต่อการส่งเสริมงานที่มี
คณุค่าและการจ้างงานทีเ่หมาะสม เนือ่งจากการท่ีนายจ้างส่งเสรมิ
การพัฒนาทกัษะจะท�าให้แรงงานข้ามชาตมิทีกัษะทีเ่หมาะสม ตอบ
สนองต่อความต้องการของนายจ้างได้ดย่ิีงข้ึน และเตบิโตในหน้าที่
การงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ประเทศไทยและประเทศต้นทาง ด้วยเหตนุีน้ายจ้างจงึควรสนับสนุน
การพฒันาทกัษะแรงงานข้ามชาตอิย่างต่อเนือ่ง อกีท้ังส่งเสรมิความ
สามารถของแรงงานในการเพิม่ผลติผลและประสิทธภิาพในการ
ผลติ รวมถงึโอกาสความก้าวหน้าในอาชพีแก่แรงงานข้ามชาติ 

นายจ้างร้อยละ 65 คาดหวงัว่าจะได้รบัข้อมลูเกีย่วกบัสทิธแิละ
สวสัดกิารทีค่รอบคลุมทัง้แรงงานข้ามชาตแิละครอบครวั ข้อมลู
กฎหมายเกีย่วกบัการย้ายถ่ิน และกระบวนการสรรหาแรงงานและ

การย้ายถิน่ทีป่ลอดภยั กระบวนการจัดหางาน และการจ้างงานมี
การเปล่ียนแปลงค่อนข้างบ่อย ท�าให้ข้อมลูอาจคลาดเคลือ่นและ
เกดิความเข้าใจผิด ผลท่ีตามมาคือ นายจ้างจ�านวนมากตดัสนิใจที่
จะจ้างบรษิทัน�าเข้าแรงงาน หรอืนายหน้าเพือ่ช่วยอ�านวยความ
สะดวกในการสรรหาแรงงานและการต่อใบอนญุาตท�างานให้แก่
แรงงานข้ามชาติ หากแรงงานข้ามชาติมีทักษะท่ีตรงกบังานและมี
ทกัษะทางภาษาทีดี่ขึน้ จะท�าให้แรงงานข้ามชาติมีรายได้มากขึน้ 
สวสัดกิารดขีึน้ และมโีอกาสในการเลือ่นต�าแหน่งเร็วขึน้ ตวัอย่าง
เช่น ในภาคการผลติ นายจ้างหลายรายเหน็ว่า เมือ่แรงงานข้าม
ชาติมทัีกษะทีเ่หมาะสม มคีวามรบัผดิชอบ และสามารถสือ่สาร
ภาษาไทยได้ แรงงานอาจได้เลือ่นต�าแหน่งเป็นหัวหน้างาน อย่างไร
กต็าม ยงัคงอยูภ่ายใต้ข้อจ�ากดัของประเภทงานทีอ่นญุาตให้แรงงาน
ข้ามชาตทิ�าได้ภายใต้กฎหมายแรงงานไทย 

ความคาดหวัง 

วิธีปฏิบัติที่พบในปัจจุบัน 

การจ้างงานที่ทันสมัย แรงงานข้ามชาติต่างคาดหวังว่าตนจะมี
ทกัษะทีเ่พิม่มากขึน้เมือ่ท�างานนานขึน้ นายจ้างจ�านวนมากยนืยนั
ว่าการมทัีกษะทีเ่พ่ิมขึน้ท�าให้แรงงานข้ามชาติมรีายได้เพิม่ขึน้ รวม
ถงึมสีภาพการท�างานและสภาพความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ ภาครฐัสามารถ
แสดงบทบาททีส่�าคญัในการสนบัสนนุการพัฒนาทกัษะ รวมถงึ
การรับรองทักษะ สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาทกัษะ และการ
ลดหย่อนภาษเีพือ่เป็นแรงจงูใจในการพฒันาทกัษะให้แรงงาน รวม
ถงึแรงงานข้ามชาติ 

นายจ้างจะได้รบัประโยชน์จากการส่งเสรมิการพฒันาทักษะแรงงาน
ข้ามชาติ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมงานที่มีคุณค่า ตามที่
ปรากฏในกรณศึีกษา ดงันี้

• ประกอบธุรกิจท่ีถูกกฎหมาย และใช้ทรัพยากรที่ได้รับการ
สนบัสนนุจากภาครฐัอย่างคุ้มค่า

• สนบัสนนุให้แรงงานข้ามชาติเข้าถงึทรัพยากรและสิง่อ�านวย
ความสะดวกในประเทศไทย

 • ลดอตัราการลาออก พัฒนาทักษะและเพ่ิมประสิทธภิาพในการ
ผลติของแรงงานอย่างต่อเน่ือง

• เสริมสร้างความมัน่ใจในความปลอดภัยและคณุภาพชวีติของ
แรงงาน

• เพิ่มผลก�าไรและประหยัดต้นทุนจากการประกอบธุรกิจตาม
หลกัความรบัผดิชอบร่วมกนั 
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• ทักษะการท�างานทั่วไป (soft skills) รวมถึงทักษะที่จ�าเป็น
ในการจ้างงาน เช่น ทักษะการสื่อสาร การท�างานเป็นทีม 
และจรยิธรรมวชิาชพี นอกเหนอืจากทกัษะเชงิเทคนคิอาชวีะ 
ยงัคงส�าคัญส�าหรับแรงงานในการประสบความส�าเรจ็ในการ
ท�างาน โดยนายจ้างมีบทบาทที่ส�าคัญในการพัฒนาทักษะ
เหล่านี้ให้แก่แรงงานข้ามชาติทั้งหญิงและชาย

• นายจ้างสามารถรวบรวมข้อมลูเกีย่วกบัสทิธแิรงงานและการ
พัฒนาทักษะจากแหล่งที่มาต่างๆ (เช่น กรมการจัดหางาน 
ส�านักงานจัดหางานจังหวัด และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ) 
พร้อมกับสร้างเครอืข่ายนายจ้างในภาคธรุกจิหรอือตุสาหกรรม
เดียวกัน หรือในจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ 
องค์การที่ไม่แสวงหาผลก�าไร และองค์การระหว่างประเทศ
ท่ีมีกิจกรรมด้านสิทธิแรงงาน การย้ายถิ่น และการพัฒนา 
ทั้งนี้ การรวมตัวกันของนายจ้างจะกระตุ้นให้หน่วยงานภาค
รัฐ และผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิแรงงานมีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้น
ในการจัดประชุมด้านนโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
แรงงานข้ามชาติ อันน�าไปสู่การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ที่มีประสิทธิภาพให้สถานประกอบการต่อไป 

• เครือข่ายนายจ้างควรส่ือสารกนัอย่างต่อเนือ่ง และขยายการ
สือ่สารให้ครอบคลมุทกุจงัหวดั เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้ข้อมูลสิทธิและสวัสดิการ
แรงงานท่ีทันสมยั การแบ่งปันหลักสูตรการพัฒนาทกัษะ ฯลฯ 
ทั้งนี้หากเครือข่ายนายจ้างมีความต้องการทักษะที่ตรงกัน 
อาจเป็นแรงจงูใจให้หน่วยงานพฒันาทกัษะปรบัปรงุหลกัสตูร
ให้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง นอกจากนี้ สมาคม
นายจ้างยังมีส่วนผลักดันมาตรฐานการพัฒนาทักษะให้แก่
แรงงานข้ามชาติเป็นหลักสูตรทีไ่ด้รับการยอมรับ เพือ่เป็นพืน้
ฐานให้กับหน่วยงานฝึกอบรมทักษะน�าไปพัฒนาหลักสูตร
ต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดด้วย 

แนวทางและข้อเสนอแนะ

กรณีศึกษาประเทศไทย: แนวทางการพัฒนาทักษะ
ที่ด�าเนินการโดยนายจ้าง

บริษัทซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด 
(มหำชน) มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรพัฒนำทักษะแรงงำน
ข้ำมชำติ ผ่ำนกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนำ
ทักษะ 

ศนูย์ฯ จัดอบรมทักษะกำรก่อสร้ำงเบือ้งต้น และกำรปฐมนเิทศ
ให้แก่แรงงำนข้ำมชำติทุกคนเป็นระยะเวลำ 15 วัน โดยมุ่ง
เน้นทกัษะพืน้ฐำนและทกัษะกำรสือ่สำร เพือ่ลดควำมซ�ำ้ซ้อน
และควำมล่ำช้ำในกำรท�ำงำน

ศนูย์ฯ ยงัจดัฝึกอบรมให้ทกุบริษทัทีส่นใจ เพือ่ส่งเสรมิกำรยก
ระดับคุณภำพฝีมือแรงงำนในกิจกำรก่อสร้ำง

แนวทำงของบรษิทั ซโิน-ไทยฯ เป็นตวัอย่ำงทีด่ทีีแ่สดงถงึควำม
ร่วมมอืภำยในกจิกำรเดียวกนัว่ำด้วยกำรพัฒนำทกัษะแรงงำน
ข้ำมชำติ โดยใช้หลักสูตรที่มีมำตรฐำน และได้รับกำรยอมรับ
ในวงกำรและเครอืข่ำยของบรษิทั แนวทำงนีส้ำมำรถน�ำไปใช้
ในอตุสำหกรรมอืน่ ๆ  เพือ่ให้หน่วยงำนฝึกอบรมทกัษะสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรทักษะแรงงำนได้จริง และจัดกำร
อบรมที่มีคุณภำพ ตำมควำมคำดหวังของนำยจ้ำงและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เข้ำรับกำรอบรม 

นายจ้างให้ความส�าคญักบัทักษะการสือ่สารภาษาไทย เนือ่งจาก
ท�าให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในที่ท�างาน อย่างไรก็ตาม 
แรงงานข้ามชาติจ�านวนมาก (ยกเว้นแรงงานข้ามชาติที่มาจาก 
สปป.ลาว) ยังไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว 
นายจ้างเห็นว่าการพัฒนาทักษะในสถานประกอบการที่ตรงกับ
เนือ้งานมคีวามส�าคญัอย่างมาก เน่ืองจากลกูจ้างไม่มแีรงจงูใจใน
การฝึกอบรมทกัษะกบัสถาบนัภายนอก (เว้นแต่แรงงานต้องการ
เพิม่พนูทักษะหรอืพฒันาทกัษะใหม่ ซึง่ไม่สามารถพฒันาได้จาก
การอบรมในสถานประกอบการ หรอืไม่สญูเสยีรายได้ในวนัทีไ่ป
เข้ารับการอบรม) นายจ้างส่วนใหญ่จึงจัดอบรมพัฒนาทักษะใน
สถานประกอบการควบคู่กับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในภาค
การก่อสร้างและภาคการผลติ ซึง่การเข้าถงึการพฒันาทักษะของ
แรงงานข้ามชาติทั้งหญิงและชาย น�าไปสู่การส่งเสริมงานที่มี
คุณค่าและโอกาสในการจ้างงานที่ดีขึ้น
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แนวปฏิบัติที่ดีของโครงการพรอมมิส: การลงทุนในการ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมปลอดภัยและ

ประสิทธิภาพการท�างานในสถานประกอบการ

ไอโอเอ็ม และ บริษัทภัทร เจริญอินเตอร์ จ�ำกัด ได้ร่วมกัน
พฒันำหลกัสตูรมำตรฐำนภำษำไทยเบือ้งต้นจ�ำนวน 30 ชัว่โมง 
ในปีพ.ศ. 2561 และจัดฝึกอบรมภำยในบริษัทให้แก่แรงงำน
ข้ำมชำติชำวเมียนมำ รวมทั้งเพิ่มค่ำจ้ำงให้แก่แรงงำนที่มี
พัฒนำกำรกำรสื่อสำรภำษำไทยที่ดีขึ้นด้วย

• นายจ้างควรพจิารณาความก้าวหน้าทางอาชพีของแรงานข้าม
ชาติ โดยพิจารณาจากทักษะและความสามารถที่แรงงานมี 
เพื่อจูงใจให้แรงงานพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ โดยการ
เล่ือนต�าแหน่งงานควรพจิารณาจากความสามารถและผลการ
ท�างาน โดยไม่ค�านึงถึงสัญชาติและเพศสภาพของแรงงาน

• ประกาศกระทรวง เรื่องก�าหนดงานท่ีห้ามคนต่างด้าวท�าใน
ราชอาณาจักรไทย ฉบับลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้
ก�าหนดให้มีงานท่ีห้ามคนต่างด้าวท�าเด็ดขาดจ�านวน 27 
ประเภท และงานที่ห้ามคนต่างด้าวท�าโดยมีเงื่อนไขจ�านวน 
13 ประเภท ทัง้นีใ้นภาคการก่อสร้าง รฐับาลอนญุาตให้มกีาร
จ้างงานแรงงานข้ามชาตทิีม่ทีกัษะด้านการก่อสร้างบางประการ 
เช่น การก่ออฐิ งานไม้ ท�าให้งานก่อสร้างไม่ได้จัดอยูใ่นประเภท
งานไร้ทกัษะอกีต่อไป ดงันัน้นายจ้างสามารถส่งเสรมิและจ้าง
งานแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะดังกล่าวได้ การจ้างแรงงาน
ข้ามชาติในงานระดับช�านาญการ ถือเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีใน 
การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแรงงานข้ามชาติและการจูงใจ
ให้แรงงานท�างานกับนายจ้างต่อไป 

• นายจ้างควรพิจารณาจัดฝึกอบรมทักษะให้ลูกจ้างทุกคน ใน
ฐานะการลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถของแรงงาน ซึ่ง
จะกระตุน้ประสทิธภิาพในการผลติและการพฒันาธรุกจิ ทัง้นี้
การอนุญาตให้ลาโดยได้รับค่าจ้าง หรือการพิจารณาให้วัน
อบรมเป็นวันท�างานที่ได้รับค่าจ้างก็ถือเป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพ

• นายจ้างควรให้ความส�าคัญกบัการพฒันาทกัษะทีต่อบสนอง
ต่อเพศสภาพแก่แรงงานทุกคน โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ
หญิง เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับความเป็นอยู่และการ
ท�างานทีด่ขีึน้ รวมถงึส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชพี อย่างไร
กต็าม แรงงานข้ามชาตหิญงิหลายคนมเีวลาว่างทีจ่�ากดั เพราะ
ต้องใช้เวลาในการดแูลบ้าน หรอืดแูลลกู เนือ่งจากภาระงาน
เหล่านี้มักถูกเข้าใจเป็นงานของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย จึงไม่มี
โอกาสเพิม่เพิม่พนูทกัษะอืน่ๆ ทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัต�าแหน่งงาน 
และไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะนอกสถาน
ประกอบการได้ 

• นายจ้างสามารถช่วยลดภาระงานดแูลภายในบ้านของแรงงาน               
ข้ามชาติหญิงได้ โดยส่งเสริมการแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบ
งาน ในบ้านระหว่างชายและหญิงผ่านกิจกรรมรณรงค์เช่น 
การจดัการแข่งขนั การท�างานบ้านในสถานประกอบการ โดย
ให้แรงงานชายเข้าร่วมแข่งขนัด้วย เพือ่แสดงให้เหน็ว่าผูช้าย
สามารถท�างานบ้านได้เช่นเดียวกับผู้หญิง และคู่สมรสควร
ช่วยกันท�างานบ้าน โดยวิธีการนี้จะส่งเสริมความเสมอภาค
ระหว่างเพศ และเปลีย่นแปลงทศันคตแิบบเหมารวมทางเพศ
สภาพ

กรณีศึกษา: การอบรมทั่วไป และการสร้างแรงจูงใจ

จากกรณีศึกษาในภาคการบริการ จังหวัดชลบุรี เห็นได้ว่ามี
การจดัอบรมทกัษะใจรกับริการ (service mind) ให้แก่พนกังาน
ทกุคนเป็นประจ�าทกุเดอืน โดยผูจ้ดัการเป็นผูอ้บรม ภายหลงั
การอบรม ลูกจ้างทุกคนจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม อีก
ทัง้หากลกูจ้างคนใดได้รบัค�าชมเชยจากลกูค้าจะได้รบัเบ้ียขยนั
เป็นเงิน 1,200 บาท

• นายจ้างเหน็ว่าการอบรมนอกสถานประกอบการของแรงงาน
ข้ามชาติเป็นไปได้ยาก เนื่องจากข้อจ�ากัดด้านตารางเวลา 
และความต้องการเฉพาะของนายจ้างในการออกแบบหลกัสตูร 
ควรมีการจัดฝึกอบรมภายในสถานประกอบการ เนื่องจาก
เป็นทางออกในการพฒันาทักษะแรงงานข้ามชาติท่ีดกีว่า เพือ่
ให้การพัฒนาทักษะนั้นตรงต่อความต้องการของนายจ้าง
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3. การยกระดับสิทธิและสวัสดิการแรงงานข้ามชาติผ่าน
  การพัฒนาทักษะแรงงาน

ในหลายภาคธรุกิจของประเทศไทย แรงงานข้ามชาตยิงัคงด้ินรน
ต่อสูเ้พือ่ทีจ่ะอยูร่อดและเผชญิกบัการละเมดิสทิธแิรงงานในหลาย
รปูแบบ ทัง้จากการละเมดิต่อร่างกาย วาจา จติใจ หรือ ทางเพศ 
จากการศกึษาของเอแลน  เพยีร์สนั (Elaine Pearson) (2006) 
ประมาณร้อยละ 7 ของแรงงานข้ามชาตใินภาคการผลติถกูนายจ้าง
หรอืแรงงานทีอ่ยูก่่อนคกุคามทางร่างกาย ในขณะทีร้่อยละ 2 ถกู
คกุคามร่างกายโดยบคุคลอ่ืนท่ีอยูน่อกสถานประกอบการ รายงาน
ฉบบันีพ้บว่าแรงงานข้ามชาติมกัจะถูกล่วงละเมดิทางวาจา  หนึง่
ในสามของกลุม่ตวัอย่างในการศกึษานีถ้กูคกุคามทางวาจาในสถาน
ประกอบการ ในขณะทีร้่อยละ 8 ถกูคุกคามทางวาจาจากบคุคล
ทีอ่ยูน่อกสถานประกอบการ (Pearson, 2006: 97) จากการศกึษา
ของยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และคณะ (Yongyuth Chalamwong, 
Raphaella Prugsamatz, and Khanittha Hongprayoon,2010: 
6) พบว่า แรงงานข้ามชาตใินจงัหวดัสมทุรสาครเผชญิกบัการคุกคาม
หรอืการล่วงละเมดิทางเพศและความรนุแรงทางเพศอ่ืนๆ โดยผู้
จัดการหรือหัวหน้างานในระดับที่สูงกว่า ในขณะที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามจ�านวน 18 คน รายงานว่าเคยถูกล่วงละเมิดทาง
ร่างกาย ในขณะเดยีวกัน 26 คน เคยถกูคกุคามทางวาจา และ 2 
คน เคยถูกคกุคามทางเพศ ซึง่ท้ังหมดนายจ้างเป็นผูก้ระท�าแรงงาน
ข้ามชาตคิวรได้รบัการคุ้มครองสทิธขิัน้พืน้ฐานและมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศ การพฒันาทกัษะเป็นสิง่ทีส่�าคญัต่อการส่งเสริม
สทิธแิรงงานข้ามชาต ิและในท�านองเดียวกนั เนือ่งจากการเข้าถงึ
การพฒันาทกัษะถอืเป็นจดุตัง้ต้นท่ีส�าคญัต่อการบรรลมุาตรฐาน
สทิธมินษุยชน และเป้าหมายแห่งการพฒันาด้านเศรษฐกจิ และ
งานท่ีมีคุณค่า การมีทักษะที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะภาษา 
ท�าให้แรงงานข้ามชาตมีิสภาพการท�างานและความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ 
หากแรงงานข้ามชาตสิามารถสือ่สารภาษาทีใ่ช้ในประเทศปลาย
ทางได้อย่างคล่องแคล่ว แรงงานจะมศัีกยภาพมากขึน้และสามารถ
เข้าถึงการคุม้ครองสทิธแิละสวสัดกิารได้มากข้ึนอกีด้วย เนือ่งจาก
ว่า แม้แรงงานจะไม่สามารถสือ่สารภาษาในประเทศปลายทางได้
อย่างคล่องแคล่วก็สามารถเข้าถงึการคุม้ครองได้เช่นกนั แต่การ
สื่อสารภาษาได้ก็จะเข้าถึงได้มากขึ้น การพัฒนาทักษะในความ
หมายนีจ้งึเกีย่วกบัการมสีทิธแิละสวสัดกิารของแรงงานทีเ่พิม่ขึน้
ด้วย 

นายจ้างประมาณร้อยละ 96.72 ในการศึกษานี้พึงพอใจต่อ
ขอบเขตสทิธแิละสวสัดกิารของแรงงานข้ามชาตทิีเ่ป็นอยู ่เนือ่งจาก
เหน็ว่าสทิธแิรงงานข้ามชาตเิท่าเทยีมกบัสทิธแิละสวสัดกิารของ
แรงงานไทย อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการบริการ 
นายจ้างส่งเสรมิให้ลกูจ้างตระหนกัถงึหลกัการเกีย่วกบัการป้องกนั
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการทารณุกรรมทางเพศ  และ

แรงงานข้ามชาติในภาคการก่อสร้างและภาคการผลิตได้รับการ
ฝึกอบรมทกัษะความปลอดภยัทกุปี เพือ่ให้เป็นไปตามความคาด
หวงัของนายจ้าง อย่างไรกต็าม แม้ว่านายจ้างในภาคการบรกิาร
คาดหวงัว่าแรงงานข้ามชาตจิะมคีวามเข้าใจหลักการเก่ียวกับการ
ป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการทารุณกรรมทาง
เพศ และมทีกัษะในการประเมนิความเสีย่งในสถานประกอบการ 
รวมถึงมีทักษะด้านความปลอดภัย แต่ในความเป็นจริง ภาครัฐ
กลับไม่ได้จัดการอบรมเพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทาง
เพศและการทารณุกรรมทางเพศในภาคส่วนนี ้เนือ่งจากนายจ้าง
ไม่คุ้นเคยกับหัวข้อ จึงมักจะขอรับการสนับสนุนจากองค์การ
ภายนอกเพือ่ช่วยจดัการอบรมหวัข้อดงักล่าว รปูแบบความรนุแรง
ทางเพศและความรนุแรงอืน่ๆ สามารถเกดิขึน้ในสถานประกอบ
การโดยท่ัวไป (โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการผลิตและภาคการ
ก่อสร้าง) แต่กลบัไม่ได้รับความส�าคญัมากนกัในภาคส่วนดงักล่าว

ความคาดหวัง

วิธีปฏิบัติที่พบในปัจจุบัน

สามารถประเมนิความเสีย่งในสถานประกอบการได้ การมสีภาพ
การท�างานทีป่ลอดภยั มสีขุภาวะ และมีประสทิธภิาพในการผลติ
สามารถยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน
ของแรงงานข้ามชาติได้

นายจ้างจะได้รับประโยชน์จากกการยกระดับสิทธิแรงงานข้าม
ชาติและสวัสดิการผ่านการพัฒนาทักษะ ตามที่ปรากฎในกรณี
ศึกษา ดังนี้

• ได้รบัการยกเว้นภาษเีงนิได้จากการจัดการพฒันาทกัษะให้แก่
แรงงาน (มาตรา 33 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสรมิการพฒันา
ฝีมอืแรงงาน พ.ศ. 2545)

• มปีระสทิธภิาพในการผลติและผลผลติท่ีเพิม่ขึน้

• ลดความเส่ียงจากอบุติัเหตุจากการท�างานในสถานประกอบ
การ

• ชือ่เสยีงของธรุกจิ ในฐานะทีเ่ป็นแบบอย่างในการส่งเสรมิสทิธิ
แรงงานข้ามชาติและสวสัดิการผ่านการส่งเสริมการพฒันาทกัษะ
แรงงาน

• ชวีติความเป็นอยูข่องแรงงานดขีึน้
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แนวปฏิบัติที่ดีของโครงการพรอมมิส: การให้ข้อมูลก่อน
การจ้างงานและความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน โดยใช้วิธี

การเรียนรู้ผ่านเกม

การให้ข้อมลูสทิธแิรงงานทีมุ่ง่เน้นการมส่ีวนร่วม มคีวามยดืหยุน่ 
ในหลากหลายภาษา เป็นหวัใจส�าคญัต่อการสร้างประสบการณ์
การย้ายถิน่ทีป่ลอดภยั ไอโอเอม็ร่วมกบัผูพ้ฒันาแอปพลเิคชนั
เพือ่การฝึกอบรมจากประเทศสวเีดน ผ่านโปรแกรมทีเ่รยีกว่า 
“ควซิเซอร์” (Quizrr) เพ่ือสนบัสนนุให้นายจ้างทีจ้่างแรงงาน
ข้ามชาติใช้หลักสูตรฝึกอบรมท่ีเน้นการมีส่วนร่วมสามารถ
โต้ตอบกันได้ และใช้การถ่ายทอดประสบการณ์ของแรงงาน
ข้ามชาติจากหนังสั้น ตามด้วยค�าถามท่ีครอบคลุมหัวข้อการ
สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม สัญญาจ้าง ค่าจ้างและสิทธิ
ประโยชน์ และการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการหารือร่วมกัน 

ในปีพ.ศ. 2562 พบว่าจากการอบรมผ่าน Quizrr แรงงานมี
ประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้นประมาณร้อยละ 6 และอัตรา
การลาออกลดลงร้อยละ 3 ในขณะที่ความพึงพอใจต่อสถาน
ประกอบการสูงขึ้น ร้อยละ 94 

แนวทางและข้อเสนอแนะ

• นายจ้างควรแจ้งข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะงาน ค่าจ้าง สวสัดกิาร
และสิทธิแรงงานในประเทศไทย ตามที่ได้กล่าวไปในหัวข้อ
การสรรหาแรงงานอย่างมจีรยิธรรม แรงงานควรได้รบัข้อมลู
เกีย่วกบัลกัษณะงาน และสภาพการจ้างงานก่อนทีจ่ะลงนาม
ในสัญญาการจ้างงานในประเทศต้นทาง โดยสัญญาจ้างควร
จัดท�าในภาษาทีแ่รงงานเข้าใจ ซึง่กรณดีงักล่าวสามารถด�าเนนิ
การได้โดยร่วมมือกับบริษัทจัดหางานในประเทศต้นทาง 
(เนือ่งจากช่องทางปกตใินการสรรหาและการจ้างงานแรงงาน
ข้ามชาตใินประเทศไทยก�าหนดให้นายจ้างใช้บรกิารของบรษิทั
จัดหางานในประเทศต้นทาง)

• ภาครัฐมบีทบาทส�าคญัในการจัดอบรมปฐมนเิทศเรือ่งกฎหมาย 
ในขณะเดียวกัน บริษัทและนายจ้างจะต้องแจ้งให้แรงงาน
ทราบนโยบาย กฎ และระเบียบของบริษัท

• นายจ้างควรสนบัสนนุให้แรงงานข้ามชาตปิรับเปลีย่นสถานภาพ         
การพักอาศัยในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย และรักษา
สถานภาพการเข้าเมอืงและการจ้างงานทีถ่กูต้อง รวมถงึการ
ขอต่อใบอนุญาตท�างานตามท่ีก�าหนด และการแจ้งรายงาน
ตวัอยูใ่นราชอาณาจกัรทกุ 90 วนั รวมถงึให้แรงงานข้ามชาติ
มีประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการต่อวีซ่าและใบ
อนุญาตท�างาน ส�าหรับแรงงานที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกัน
ตนกองทุนประกันสังคม นายจ้างและแรงงานต้องจ่ายเงิน
สมทบอย่างต่อเนือ่งเข้ากองทนุประกนัสงัคมตลอดระยะเวลา      
การจ้างงาน

• กฎหมายและกฎระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลง นายจ้างจึง
ควรสนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมาย
และนโยบายว่าด้วยการย้ายถิ่นเพื่อการท�างาน เช่น การจัด
ท�าประกาศในภาษาของแรงงานเพือ่ให้สามารถเข้าถึงประโยชน์
ที่แรงงานควรได้รับตามสิทธิ

• นายจ้างควรสนบัสนนุให้แรงงานข้ามชาติเข้าถงึโอกาสในการ
พัฒนาทักษะ โดยให้มกีารฝึกอบรมในขณะท�างาน และโอกาส
ในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ทกัษะในการท�างานและความก้าวหน้าในอาชพี ตามพระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ลูกจ้างมีสิทธิในการลา
เพื่ออบรมโดยไม่ได้รับค่าจ้างจ�านวน 30 วัน (โดยขอลาได้
โดยไม่เกิน 3 คร้ังต่อปี) ซ่ึงรวมถึงโอกาสท่ีแรงงานข้ามชาติ
เข้ารับอบรมทักษะที่ไม่เกี่ยวกับงานในปัจจุบัน แต่อาจมี
ประโยชน์ต่อแรงงานในอนาคตเมื่อเดินทางกลับประเทศ
ต้นทาง

• นายจ้างต้องจัดให้มีการอบรมความปลอดภัยภาคบังคับให้
แก่ลูกจ้างทุกคน รวมถึงแรงงานข้ามชาติโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
ตามพระราชบญัญัต ิความปลอดภยั อาชวีอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554

• นายจ้างควรสนบัสนนุการจดัต้ังศนูย์ดูแลเด็กในสถานประกอบ
การ ให้แก่ครอบครัวของแรงงานข้ามชาติ หรือในพื้นที่
สาธารณะของชมุชน เพือ่เพิม่สวสัดกิารให้แก่บตุรหลานของ
แรงงานข้ามชาติ ศูนย์ดูแลเด็กสร้างประโยชน์ให้ครอบครัว
แรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติหญิง ซึ่งอาจมี
ภาระงานดูแลภายในบ้านมากกว่าแรงงานชาย การสนบัสนนุ
ดังกล่าวจะส่งเสริม�าให้แรงงานหญงิสามารถเข้าร่วมกจิกรรม
การพัฒนาทักษะได้มากขึ้น 
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การป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการทารุณ
กรรมทางเพศในภาคการบริการ

“มแีรงงานของเราหลายคนทีเ่ป็นหญงิสาว เราได้อบรมแรงงาน
ให้ตระหนักถึงสถานการณ์การคุกคามทางเพศ และให้ทราบ
วธิกีารจดัการกบัสถานการณ์ดงักล่าว เราฝึกให้แรงงานทราบ
วิธีการพูดและสื่อสารเพื่อป้องกันตนเอง มีการอบรมแรงงาน
ให้ทราบว่าแรงงานไม่ควรเข้าไปในห้องทีม่ลีกูค้าพกัอยู ่เนือ่งจาก
อาจเกิดอันตรายได้ หากลูกค้าเรียกขอรับบริการท�าความ
สะอาดห้องพัก แรงงานจะต้องไปเป็นคู่ เพื่อแน่ใจว่าจะไม่มี
โอกาสหรือความเส่ียงใด ๆ ให้เกิดการคุกคามทางเพศขึ้น” 
กล่าวโดย นายจ้างในจังหวัดชลบุรี

การให้บริการศูนย์ดูแลบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติ

“ควรจัดให ้ มีศูนย ์ดูแลเด็กท่ีส�ำนักงำนกลำงของนิคม
อตุสำหกรรม เน่ืองจำกกำรจดัให้มศีนูย์ดแูลเดก็ทีโ่รงงำนอำจ
ไม่เหมำะสม เพรำะมีกำรผลิตซึ่งอำจจะเป็นอันตรำยต่อเด็ก
และส่งผลกระทบด้ำนลบต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของ
เดก็ ดงัน้ันส�ำนกังำนนคิมอตุสำหกรรมและเทศบำล ควรร่วม
มอืกนัในกำรด�ำเนนิโครงกำรนี ้โดยทีแ่ต่ละโรงงำนควรสนบัสนนุ
ค่ำใช้จ่ำยแก่ศูนย์ดูแลเด็กซึ่งเป็นลูกแรงงำนข้ำมชำติ” บท
สมัภำษณ์ของผูจ้ดักำรฝ่ำยทรพัยำกรมนุษย์ โรงงำนในจงัหวัด
ชลบุรี 

•  นายจ้างควรจัดท�าแผนอย่างเป็นทางการและมาตรการที่
เกีย่วข้องเพือ่ป้องกนัและขจดัความรนุแรงทางเพศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการล่วงละเมิด  การคุกคามทางเพศ การแสวงหา

แนวปฏิบัติที่ดีของโครงการพรอมมิส: การลดอุบัติเหตุ
จากการท�างานโดยการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และ

อาชีวอนามัย

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ไอโอเอ็มได้ร่วมมือกับสภา
องค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และบริษัทภาคีต่าง ๆ  เพื่อ
พฒันาหลักสตูรฝึกอบรมด้านความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
ในภาษาของแรงงานข้ามชาต ิจากประเทศกมัพชูา สปป.ลาว 
และเมยีนมา โดยฝึกอบรมในรูปแบบเอกสารและส่ือภาพและ
เสยีงท่ีพฒันามาจากหลกัสตูรระดบัชาตแิละมาตรฐานทีร่บัรอง
โดยบริษัทต่างๆ

แรงงานข้ามชาตทิีเ่ข้าร่วมการอบรมภายใต้ความร่วมมอืนี ้ใช้
หลักสูตรระดับชาติที่อบรมโดยวิทยากรมืออาชีพด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ซึ่ง
ได้รับการรับรองโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซ่ึง
หลกัสตูรดังกล่าวได้รบัการรบัรองว่ามอีงค์ความรูเ้ช่นเดยีวกับ
หลักสูตรที่จัดให้แก่แรงงานไทย

• ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 
2545 พบว่า นายจ้างท่ีมลีกูจ้างมากกว่า 100 คนข้ึนไป มีหน้า
ที่จัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างจ�านวนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของ
จ�านวนลูกจ้างทั้งหมดต่อปี หรือเลือกจ่ายเงินสมทบกองทุน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ภาครัฐควรแจ้งให้นายจ้างทราบว่าไม่
ควรกดีกนัแรงงานข้ามชาติจากการอบรม และควรสนบัสนนุ
ให้แรงงานข้ามชาตเิข้าร่วมการพฒันาทกัษะอย่างเตม็ที ่หน่วย
งานรัฐต่าง ๆ ควรให้แรงงานข้ามชาติและแรงงานไทยที่เข้า
ร่วมอบรมพัฒนาทักษะแรงงานที่จัดโดยนายจ้างได้รับการ
รบัรองทกัษะ เพือ่ส่งเสรมิให้การอบรมสอดคล้องกบัมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานระดับชาติ

• แรงงานข้ามชาติไม่ว่าจะเพศ ชาติพันธุ์ หรือสัญชาติใด ควร
ได้รบัการอบรมในหวัข้อทักษะการป้องกันตวัและการป้องกัน
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการทารุณกรรมทางเพศ
อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ โดยอาศัยการสนับสนุนจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น นายจ้าง บริษัทน�าเข้าแรงงาน  องค์กรภาค
ประชาสังคม และหน่วยงานฝึกอบรมทักษะ 

• นายจ้างสามารถช่วยป้องกันความรุนแรงในครอบครัว และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการ โดยการจัด
อบรมให้แก่แรงงานเกี่ยวกับการรับมือกับความรุนแรงใน
ครอบครัว อกีทัง้นายจ้างยงัสามารถให้ความช่วยเหลอืแรงงาน
เพือ่ให้ได้รับการบรกิารและการคุม้ครองทีเ่หมาะสมได้อย่าง
ทันท่วงที

   

ประโยชน์ทางเพศ และการทารุณกรรมทางเพศในสถาน
ประกอบการ บริษัทควรมีผู้ประสานงานด้านปัญหาความ
รนุแรงทางเพศโดยเฉพาะ เพือ่รบัข้อร้องเรยีนและสบืสวนข้อ
ร้องเรียน และต้องมีการน�าบทลงโทษตามกฎหมายมาใช้ใน
องค์กร ซ่ึงการด�าเนนิการดังกล่าวสามารถท�าควบคู่ไปกับการ
อบรมสร้างความตระหนักรู้เร่ืองการป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศและการทารุณกรรมทางเพศให้แก่พนกังาน
ทุกคน ซึ่งควรจัดอบรมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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4. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ธนาคารโลกได้นยิามความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน
ไว้ว่า หมายถงึ การจดัการ ความรบัผดิชอบร่วมกนั วตัถุประสงค์ 
และข้อตกลงทีชั่ดเจนระหว่างภาครฐักบัภาคเอกชนในการพัฒนา
สาธารณปูโภคพืน้ฐาน และ/หรอืการให้บรกิารสาธารณะ (ADB, 
2008: 1; UNECE, 2008: 13; Interreg Central Europe, 2017: 
6; World Bank, 2014: 17-18) ความร่วมมอืท่ีเข้มแขง็ระหว่าง
ภาครฐักบัภาคเอกชนในประเทศไทยเป็นเงือ่นไขทีส่�าคญัในการส่ง
เสรมิการพฒันาทักษะแรงงานข้ามชาติทีย่ัง่ยนื

นายจ้างคาดหวังว่ารัฐบาลควรมีบทบาทที่ส�าคัญในการจัดการ
พฒันาทกัษะให้แก่ลูกจ้างทุกคน และหวงัว่าจะได้รบัการสนบัสนนุ
จากรฐับาลมากขึน้ (เช่น การสนบัสนุนทางการเงนิ การลดหย่อน
ภาษี การแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ) เพื่อลดต้นทุนในการพัฒนา
ทักษะและท�าให้การพฒันาทักษะแรงงานมคีวามเป็นไปได้ อย่างไร
กต็าม การศกึษาพบว่าการสนับสนนุข้างต้นปรากฎในประเทศไทย 
แต่ยงัมีข้อจ�ากัดด้านข้อมลูและกระบวนการด�าเนนิการทีซ่บัซ้อน 
จนกลายมาเป็นอปุสรรคส�าหรบันายจ้างในการเข้าร่วมกจิกรรม
และได้รบัประโยชน์จากโครงการต่างๆ 

นายจ้างจะได้รบัประโยชน์จากความร่วมมอืระหว่างภาครฐักบัภาค
เอกชน ตามทีป่รากฎในกรณศีกึษา ดงันี้

• มีการแบ่งปันข้อมลูและการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในหลกัสตูร
การพัฒนาทักษะแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นายจ้าง

• เกดิการแบ่งปันทรพัยากรระหว่างองค์การและหน่วยงานต่างๆ

• ลดต้นทนุการพฒันาทกัษะ

• มีหลักสูตรฝึกอบรมที่มีคุณภาพและข้อตกลงร่วมกันในการ
รบัรองทกัษะ

อุปสรรค 2 ประการทีส่่งผลต่อการสร้างความร่วมมอืระหว่างภาค
รฐักบัภาคเอกชนในการส่งเสรมิการพฒันาทกัษะแรงงานข้ามชาติ 
ได้แก่ (1) นายจ้างจ�านวนมากขาดข้อมูลโครงการอบรมและสทิธิ
แรงงานข้ามชาติและสวัสดิการ (2) แรงงานข้ามชาติเผชิญกับ
อุปสรรคในการเข้าถงึโครงการฝึกอบรมทกัษะแรงงานระดบัชาติ

ความคาดหวัง

 วธิปีฏบิติัท่ีพบในปัจจบัุน

กรณศึีกษาของประเทศไทย: โครงการฝึกอบรมทกัษะ
แรงงานข้ามชาตติามพืน้ทีช่ายแดน โดยงบประมาณของรฐั 

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นมา กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้
ด�าเนนิโครงการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานตามจังหวดัชายแดน
ของประเทศไทย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
โครงการมีวัตถประสงค์เพื่อสนับสนุนนักลงทุน และแรงงาน
ข้ามชาตใิห้มโีอกาสในการจ้างงานทีด่ขีึน้ ผ่านการพฒันาทกัษะ
และความรู้ ระหว่างปีพ.ศ. 2557 – 2561 มีแรงงานข้ามชาติ
จ�านวน 6,806 คน จากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเมีย
นมา เข้ารับการอบรม ทั้งทักษะเชิงเทคนิคอาชีวะและทักษะ
ทั่วไป

โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง
การต่างประเทศของรัฐบาลไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่ง
เสรมิความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 
อย่างไรกต็าม การด�าเนนิโครงการดงักล่าวยงัไม่ครอบคลุมใน
หลายพ้ืนท่ี และจ�ากัดเฉพาะพ้ืนท่ีชายแดน โดยมุง่เน้นการจดั
อบรมส�าหรับนายจ้างและแรงงานข้ามชาติในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเป็นหลัก

ท่ีสนับสนุนจากงบประมาณของภาครัฐ ท่ีเน้นให้บริการกบัแรงงาน
ไทยเป็นหลัก ยกเว้นโครงการระหว่างประเทศท่ีได้รบังบประมาณ
จากกระทรวงการต่างประเทศ เพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธ์และความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศ ซ่ึงมกัด�าเนินการในพ้ืนท่ีชายแดน นายจ้าง
บางรายยังมีความสงสัยในประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
โครงการพัฒนาทกัษะนอกสถานประกอบการ เนือ่งจากไม่มคีวาม
ร่วมมอืโดยตรงระหว่างนายจ้างกบัหน่วยงานฝึกอบรมทกัษะ ดงั
นัน้ นายจ้างจึงเหน็ว่าหลักสูตรฝึกอบรมอาจไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด นายจ้างบางรายเหน็ว่าหัวข้อการฝึกอบรมทีมี่
ซึง่เสนอโดยหน่วยงานภายนอก ไม่สอดคล้องกบัความต้องการของ
นายจ้าง เมือ่เทียบกับการจัดฝึกอบรมในสถานประกอบการโดย
นายจ้างเอง

เนือ่งจากข้อจ�ากดัของกฎหมายในปัจจุบนัเกีย่วกบัการใช้จ่ายงบ
ประมาณของรฐัเพ่ือจดัอบรมทกัษะให้แก่แรงงานข้ามชาต ิกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานเสนอเงินกูด้อกเบ้ียต�า่ให้แก่
นายจ้างเพือ่น�าไปใช้พฒันาทกัษะ และสร้างประสทิธภิาพในการ
ผลติของธรุกิจ นายจ้างอาจน�าเงนิกูม้าใช้เพือ่การจดัฝึกอบรมลูกจ้าง 
รวมถงึแรงงานข้ามชาตไิด้ อย่างไรกต็าม นายจ้างยงัคงต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจดัฝึกอบรมและดอกเบีย้จากการกูย้มืน้ัน
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แนวทางและข้อเสนอแนะ 

• ภาครัฐควรเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เป็นทางการ หรือมี
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ประสานงานในการพัฒนาทักษะและการ

การสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงาน
ในประเทศปลายทาง

ในประเทศเกาหลีใต้ รัฐบาลสนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติที่
เข้ามาท�างานผ่านระบบการอนญุาตจ้างงาน (employment 
permit system หรอื “อพีเีอส”) เข้ารบัการอบรมทกุวนัเสาร์
ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการจัดอบรมทักษะเชิง
เทคนิคซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพแห่งชาติขั้น
พืน้ฐานและขัน้สงู เพ่ือยกระดบัทกัษะและเพิม่ค่าจ้าง นายจ้าง
ในประเทศเกาหลีใต้ต้องอนุญาตให้ลูกจ้างได้รับการพัฒนา
ทักษะเชิงเทคนิคอาชีวะมากขึ้น โดยมีรัฐบาลเป็นผู้จัดการ
อบรม (OECD, 2019)

แรงงานข้ามชาติและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะ

ผู้ให้ข้อมูลในภาคการก่อสร้าง จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า “เคย
ตดิต่อกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน แต่ได้รบัการ
ปฏิเสธไม่จัดอบรมแรงงานข้ามชาติ ซึ่งนายจ้างต้องการให้
แรงงานข้ามชาตริูว่้าควรท�างานก่อสร้างอย่างไร ก่ออฐิอย่างไร 
ฉาบปูนอย่างไร ขดลวดอย่างไร และผสมปูนอย่างไร แต่ก็ไม่
โอกาสนั้น”

อบรมให้กับนายจ้างและลูกจ้างทั่วประเทศ นอกเหนือจาก
สายด่วนและเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน ปัจจุบันแรงงาน
ท่ีมิใช่คนไทยไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมทักษะท่ีจัดโดย
หน่วยงานของรัฐได้ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติกฎหมายท่ี
อนญุาตให้ใช้งบประมาณของรฐัในการพฒันาทักษะแรงงาน
ข้ามชาติ (นอกเหนือไปจากโครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในพื้นที่ชายแดน) ท�าให้ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ทักษะให้แก่แรงงานข้ามชาติตกเป็นภาระของนายจ้าง ซึง่มกั
ไม่มทีรพัยากรเพยีงพอในการจดัฝึกอบรม ทัง้นี ้นายจ้างบาง
รายมลีกูจ้างทีเ่ป็นแรงงานข้ามชาติมากกว่าแรงงานไทย การ
ไม่สนบัสนนุนายจ้างให้จดัอบรมทกัษะให้แก่แรงงานข้ามชาติ 
ถือเป็นความเสี่ยงของรัฐบาลในการชะลอการเติบโตทาง
เศรษฐกจิของประเทศ ด้วยเหตผุลดงักล่าว การสนบัสนนุการ
ฝึกอบรมทักษะโดยรัฐบาลจึงไม่ควรค�านึงถึงสัญชาติของ
แรงงาน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนถือเป็น
ปัจจยัส�าคญัในการส่งเสรมิพฒันาทกัษะและการรบัรองทกัษะ 
โดยความร่วมมือดังกล่าวประกอบด้วย การเลือกหลักสูตร 
การจดัอบรบและการรบัรองทกัษะทีต่อบสนองความต้องการ
ของนายจ้างและแรงงานข้ามชาติ

• แรงจูงใจอกีประการหนึง่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพือ่ให้
นายจ้างจัดอบรมลูกจ้างของตนเอง รวมถึงแรงงานข้ามชาติ 
คือโครงการลดหย่อนภาษีส�าหรับธุรกิจที่มีลูกจ้างมากกว่า 
100 คนข้ึนไป ซ่ึงมกีารจัดอบรมลูกจ้างของตนเป็นจ�านวนไม่
น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของลูกจ้างทั้งหมดต่อปี หากนายจ้างไม่ได้
ด�าเนนิการดังกล่าวจะต้องจ่ายเงนิสมทบเข้ากองทนุการพฒันา
ฝีมือแรงงาน ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องยื่นโครงร่างการอบรมแก่
กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน โดยระบหุวัข้อการอบรม วตัถปุระสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ และประมาณการงบ
ประมาณ และจะต้องได้รับการอนมุติัโครงร่างก่อนทีจ่ะจดัการ
อบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมท่ีเห็นชอบโดยกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานสามารถน�ามาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ในขณะเดียวกันแม้ว่าไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่ก�าหนดให้
นายจ้างที่มีการจ้างงานลูกจ้างต�่ากว่า 100 คนจะต้องส่งเงิน
สมทบเข้ากองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน แต่นายจ้างจะยัง
คงได้รับประโยชน์จากโครงการลดหย่อนภาษี หากมีการจัด
อบรมพัฒนาทักษะให้แก่ลูกจ้าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมี
บทบาททีส่�าคญัในการก�าหนดสทิธิประโยชน์ทีน่ายจ้างจะได้
รับจากการจัดอบรมทักษะ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านช่องทางที่เป็นทางการ ให้เกิดการ
สื่อสารสองทางระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับนายจ้างท่ัวประเทศ 
ภายใต้โครงการพรอมมิส ไอโอเอ็มได้สร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีภาครัฐได้จัดสรรให้ผ่านเอกสาร
ข้อมลูและการอบรมเชงิปฏบิตักิาร โดยไอโอเอ็มและภาครฐั
ร่วมกันจัดฝึกอบรมให้แก่นายจ้างนับต้ังแต่ปีพ.ศ. 2562 
นอกจากนี ้ไอโอเอม็ ยงัได้ให้การสนบัสนนุหน่วยงานฝึกอบรม
ทกัษะในการพฒันาหลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัแรงงานข้ามชาติ
ในภาคการก่อสร้างและภาคการบริการอีกด้วย

เครือข่ายนายจ้าง

ในจังหวัดชลบุรี ผู้จัดการในภาคการบริการได้รับข้อมูลการ
จ้างงานแรงงานข้ามชาตแิละการพฒันาทกัษะแรงงานจาก 2 
ช่องทาง ได้แก่ (1) การประกาศอย่างเป็นทางการ โดยรฐับาล
ส่งข้อมลูมายงับรษัิทโดยตรง และ (2) นายจ้างตดิต่อเจ้าหน้าที่
รัฐเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้ ในภาคการผลิต พบว่า เจ้า
หน้าที่รัฐสร้างช่องทางการติดต่อกับนายจ้างและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และให้ข้อมูลที่
ทันสมัยเกี่ยวกับการจ้างงานและการพัฒนาทักษะ

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลจาก
บริษัทต่าง ๆ ในภาคการผลิตสร้างสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อใช้
ในการแบ่งปันข้อมลูการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายทรพัยากร
บคุคลไม่ได้รบัข้อมลูการพฒันาทกัษะแรงงานข้ามชาต ิเนือ่งจาก
ไม่มีช่องทางให้แรงงานข้ามชาติเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะที่
สนับสนุนโดยงบประมาณของรัฐ 
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การประกวดแข่งขันทักษะแรงงานข้ามชาติ

ในประเทศจีน มกีารจดัแข่งขนัทกัษะแรงงานข้ามชาติในมณฑล
กว่างซีจ้วงในปีพ.ศ. 2563 โดยมุ่งเน้น 10 ทักษะ ได้แก่ งาน
ดูแลในครอบครัว (งานบ้าน งานท�าความสะอาด งานดูแลผู้
สูงอายุ งานดูแลเด็ก) งานก่อสร้าง (งานช่างทั่วไป งาน
คอนกรตีเสรมิเหลก็ งานซ่อม) การให้บรกิารด้านอาหาร (การ
ท�าอาหารจีน พนักงานบรกิาร) และงานท่าเรอื (คนขับรถโฟล์ค
ลฟิท์ ช่างเชือ่ม) ทัง้นีผู้ช้นะจากการแข่งขันจะได้รบัเงนิรางวัล 
และได้รับใบรับรองวิชาชีพแห่งชาติระดับห้า

เครื่องมือและเอกสาร เว็บไซต์

อภิธานศัพท์ว่าด้วย
การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศและการทารุณ
กรรมทางเพศ (ภาษา

อังกฤษ)

https://hr.un.org/materials/
un-glossary-sexual-
exploitation-and-abuse-
english

แนวปฏิบัติที่ดีแห่ง
คณะกรรมการประจ�า
สหองค์การ (IASC) ว่า
ด้วยกลไกการร้องทุกข์
ระหว่างหน่วยงานใน

ระดับชุมชน

https://
interagencystandingcommittee.
org/iasc-task-team-
accountability-affected-
populations-and-protection-
sexual-exploitation-and-
abuse-10

• กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการจ้างงานแรงงานข้ามชาตแิละการ
พัฒนาทักษะ (เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545) ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยกล่าว
ถงึแรงงานข้ามชาตอิย่างชดัเจน และปรบัปรงุแก้ไขให้สอดคล้อง
กบัความต้องการของนายจ้างและสภาพการท�างานของแรงงาน
ข้ามชาติในปัจจุบัน เพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าร่วม
การอบรมทกัษะเช่นเดียวกบัแรงงานไทยได้อย่างแท้จรงิ โดย
ภาครฐั ภาคเอกชน บริษัทน�าเข้าแรงงาน องค์การภาคประชา
สังคม และองค์การระหว่างประเทศควรร่วมมือกันในการ
ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายดงักล่าว ผ่านกลไกทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ
งบประมาณจากรัฐที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

• กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการจ้างงานแรงงานข้ามชาตแิละการ
พัฒนาทักษะ (เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545) ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยกล่าว
ถงึแรงงานข้ามชาตอิย่างชดัเจน และปรบัปรงุแก้ไขให้สอดคล้อง
กบัความต้องการของนายจ้างและสภาพการท�างานของแรงงาน
ข้ามชาติในปัจจุบัน เพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าร่วม
การอบรมทกัษะเช่นเดียวกบัแรงงานไทยได้อย่างแท้จรงิ โดย
ภาครฐั ภาคเอกชน บริษัทน�าเข้าแรงงาน องค์การภาคประชา
สังคม และองค์การระหว่างประเทศควรร่วมมือกันในการ
ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายดงักล่าว ผ่านกลไกทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ
งบประมาณจากรัฐที่ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน

• ภาครฐัและภาคเอกชนควรร่วมมอืกนัจดัการประกวดแข่งขนั
ทกัษะแรงงานข้ามชาตเิพิม่เตมิจากการประกวดทักษะแรงงาน
ไทย เพือ่สนับสนุนการพฒันาทกัษะแรงงานในประเทศ และ
ส่งเสริมนายจ้างทั่วประเทศให้จัดอบรมทักษะให้แก่ลูกจ้าง
ของตน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควรจัดการประกวดแข่งขัน
ทกัษะแก่แรงงานข้ามชาตโิดยเฉพาะปีละหนึง่ครัง้ โดยก�าหนด
หวัข้อการแข่งขนัและทักษะพเิศษให้มคีวามหลากหลายและ
แตกต่างกนัไปในแต่ละปี ทัง้นีผู้ช้นะการประกวดและนายจ้าง
จะได้รับเงินรางวัลและได้รับประกาศนียบัตรรับรองทักษะ
วิชาชีพแห่งชาติ

• หน่วยงานฝึกอบรมทกัษะควรมกีารประเมนิก่อนและหลงัการ
ฝึกอบรมทกัษะ เพือ่รบัรองว่าแรงงานข้ามชาติมีทกัษะสงูขึน้ 
นอกจากนี ้นายจ้างควรสร้างแรงจูงใจให้แรงงานประยกุต์ใช้
และแสดงทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมทักษะ 

• รัฐบาลไทย ภาคเอกชน บริษัทน�าเข้าแรงงาน องค์การภาค
ประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศ ควรร่วมมือกัน
ส่งเสรมิการรบัรองทกัษะแรงงานข้ามชาต ิทัง้ในรปูแบบการ
ออกหนงัสอืรบัรองโดยนายจ้าง การให้ประกาศนยีบตัรรบัรอง
การอบรม การรับรองผลการประเมนิความสามารถและทกัษะ 
รวมถึงการประเมินทักษะในสถานประกอบการที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานวิชาชีพระดับชาติ และสามารถเชื่อมโยงไป
ถงึการรับรองทกัษะร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
ต้นทาง นอกจากนี้ หนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรควร
ให้รายละเอียดประเภทและระดับทักษะของแรงงาน ที่ผ่าน
การอบรมหรือการประเมินงาน

• องค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคม ควร
ส่งเสริมเคร่ืองมอืและทรัพยากรท่ีใช้ในการอบรมเพือ่ป้องกนั
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการทารุณกรรมทางเพศ
ให้กบักรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน เพือ่น�าไปพฒันากร
อบการอบรมระดบัชาตใินประเดน็ดงักล่าว ซึง่จะเป็นประโยชน์
กับรัฐบาลไทย ภาคเอกชน บริษัทน�าเข้าแรงงาน และอื่น ๆ 
โดยรายละเอยีดเกีย่วกบัเครือ่งมอืและเอกสารหลกัทีอ่งค์การ
สหประชาชาติน�ามาใช้ในการอบรมเพ่ือป้องกนัการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศและการทารณุกรรมทางเพศ มีดงัท่ีปรากฎ
ในตารางต่อไปนี้
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แนวปฏิบัติที่ดีของโครงการพรอมมิส: การจัดตั้งคณะ
กรรมการขับเคลื่อนการว่าจ้างแรงงานข้ามชาติระหว่าง

ภาครัฐกับเอกชนขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย

ไอโอเอม็ ได้สนบัสนนุการจัดต้ังคณะกรรมการขบัเคลือ่นการ
ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติระหว่างภาครัฐกับเอกชน ขึน้เป็นครัง้
แรกภายใต้โครงการพรอมมิสในปีพ.ศ. 2563 เพื่อมุ่งเน้นการ
ท�างานร่วมกันในประเด็นแรงงานข้ามชาติ ผ่านการประสาน
งานและการหารือร่วมกนัระหว่างภาคธุรกจิกบัรฐับาล พร้อม
สร้างแนวปฏบิตัทิีด่เีพือ่ตอบสนองความต้องการด้านแรงงาน
ของประเทศ 
ภายใต้การด�าเนินงานของคณะกรรมการขับเคล่ือน ฯ ได้มี
การจดัท�าแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการพฒันาทกัษะแรงงานข้ามชาติ
และกรอบความรับผดิชอบร่วมกนั เพือ่ใช้ในการวางแผนและ
ออกแบบนโยบายด้านการย้ายถิน่ การสรรหาแรงงานอย่างมี
จริยธรรม การจ้างงานทีม่คีณุค่า และการพฒันาทกัษะแรงงาน
ให้แก่แรงงานข้ามชาต ิแนวปฎบิตันิีมุ้ง่เน้นให้นายจ้างและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ในกระบวนการย้ายถิ่น (เช่น หน่วยงาน
ภาครัฐของท้ังประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง บริษัท
น�าเข้าแรงงาน องค์การภาคประชาสงัคม หน่วยงานฝึกอบรม
ทกัษะ และองค์การระหว่างประเทศ) ได้รบัทราบบทบาทและ
หน้าที่ในการส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ 

เครื่องมือและเอกสาร เว็บไซต์

เครื่องมือการจัดการ
ความเสี่ยงจากการ
การกระท�าที่มิชอบ
ของฝ่ายยุทธศาสตร์
การจัดการ นโยบาย 
และการก�ากับการ

ปฏิบัติงานแห่ง
สหประชาชาติ (UN 
Department of 
Management 

Strategy, Policy 
and Compliance)

https://conduct.unmissions.
org/sites/default/files/
misconduct_risk_mngt_
tools_consolidated_
vf_24_09_2019.pdf

เครื่องมือการบริหาร
ความเสี่ยงจากการ

แสวงหาประโยชน์ทาง
เพศและการทารุณ

กรรมทางเพศ โดยกอง
ปฏิบัติการสันติภาพ
แห่งสหประชาชาติ 
(Department of 

Peace Operations)

https://conduct.unmissions.
org/sites/default/files/
dpko-dfs_sea_risk_
toolkit_28_june_2018_
modified.pdf

เอกสารข้อมูล
ส�านักงานว่าด้วยยา

เสพติดและ
อาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติ 

(UNODC) ส�าหรับ
วิทยากรเกี่ยวกับการ

ด�าเนินการทาง
กฎหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพต่อความ
รุนแรงต่อสตรีและเด็ก

หญิง

https://www.unodc.org/
documents/justice-and-
prison-reform/
Gender/16-09583_ebook.pdf
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เริม่ อาจไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนัและความต้องการ
ของนายจ้าง ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องต้องมส่ีวนร่วมสนบัสนนุนโยบาย
การย้ายถิน่เพือ่การท�างานในประเทศไทย ทีม่คีวามสอดคล้อง 
ครอบคลุม และเน้นการคุม้ครองสิทธแิรงงาน รวมทัง้ปรบัปรงุ
แก้ไขข้อตกลงทวิภาคีต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค ความร่วมมือ
ทีเ่ข้มแขง็ระหว่างผู้มส่ีวนเกีย่วข้องจะส่งเสรมิให้มีการตัง้เป้า
หมายร่วมกนั มุง่เน้นการท�าหน้าทีข่องท้ังประเทศต้นทางและ
ปลายทาง รวมทัง้ยกระดบัความร่วมมอืเพ่ือให้การน�านโยบาย
ไปปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Natali et al., 2014: 
190)

• หากกรมพฒันาฝีมอืแรงงานไม่ได้มกีารจดัอบรมให้แก่แรงงาน
ข้ามชาติโดยตรง อาจพิจารณาให้หน่วยงานฝึกอบรมทักษะ
และนายจ้างพฒันาหลกัสตูรมาตรฐานส�าหรบับางอาชีพ และ
คงการสนบัสนนุให้นายจ้างฝึกอบรมทกัษะให้แก่ลกูจ้างอย่าง
ต่อเนือ่ง โดยสามารถน�าไปลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคล และ
น�าเสนอโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต�่าส�าหรับนายจ้าง อย่างไร
ก็ตาม จากข้อค้นพบเบื้องต้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานควร
พิจารณานับรวมแรงงานข้ามชาติเข้าไปในโครงการอบรมที่
มีอยู่แล้ว สนับสนุนงบประมาณส�าหรับให้แรงงานข้ามชาติ
เข้าร่วมการอบรมเช่นเดยีวกับแรงงานไทย และรบัรองทกัษะ
แรงงานข้ามชาติตามมาตรฐานทักษะแรงงานระดับชาติ ซึ่ง
จะท�าให้นายจ้างสนใจและสนับสนุนให้ลูกจ้างข้ามชาติของ
ตนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะมากขึ้น การมีหนังสือ
รบัรองทกัษะให้แก่แรงงานอาจเพิม่ความเชือ่มัน่ของนายจ้าง
ที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะจากหน่วยงานภายนอก 

• การเรียนหรืออบรมออนไลน์กลายเป็นทางเลือกทีเ่หมาะสมใน
ช่วงการระบาดของโควิด-19 (ในกรณีที่ผู้เรียนเข้าใจภาษาที่
ใช้ในการอบรม) โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมีสื่อสังคม        
ออนไลน์ เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ส�าหรับการเรียนออนไลน์ 
(https://e-training.tpqi.go.th) ซ่ึงทุกคนสามารถเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรอาชีพต่างๆ มากกว่า 300 อาชีพ และ
สามารถสะสมหน่วยกิตได้ ท้ังน้ี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและ 
ไอโอเอ็ม ได้ร่วมมือกันด�าเนินโครงการน�าร่อง เพื่อประเมิน
และรบัรองทกัษะแรงงานข้ามชาติในกลุม่อาชพีลกูจ้างท�างาน
บ้านหรือท�าความสะอาดทั่วไป ความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าว
ส�าคญัต่อการยอมรบัหรอืรบัรองทกัษะแรงงานข้ามชาต ิโดย
มุ่งหมายให้เกิดมาตรฐานทักษะแรงงาน ความต้องการและ
การสร้างข้อตกลงร่วมกนัเกีย่วกบัการรับรองทกัษะทีช่ดัเจน
ระหว่างนายจ้างกับแรงงานข้ามชาติ จะกระตุ้นให้เกิดความ
ร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐั สมาคมนายจ้าง หน่วยงาน
ฝึกอบรมทกัษะ และองค์การไม่แสวงหาผลก�าไร ในการลงทนุ
เพื่อสร้างมาตรฐานทักษะแรงงานในอาชีพอื่น ๆ และในทุก
ระดับความสามารถ โดยไม่ค�านึงถึงสัญชาติของแรงงาน ซึ่ง
จะเป็นการยกระดบัมาตรฐานคณุภาพโดยรวมของสนิค้าและ
บริการในประเทศไทย นอกจากนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะ
ยงัคงความร่วมมอือย่างต่อเนือ่งกบั ไอโอเอม็ ในการประเมนิ

• ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงบริษัทน�าเข้าแรงงาน และหน่วย
งานฝึกอบรมทกัษะ ควรร่วมมอืกนัพฒันานโยบายการบรหิาร
จัดการแรงงานข้ามชาติที่สะท้อนความเป็นจริงของความ
ต้องการจ้างแรงงานข้ามชาตท่ีิมทัีกษะ ซึง่ความร่วมมอืระดบั
ทวภิาคใีนปัจจบุนัระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน
ท่ีมุ่งเน้นแต่การย้ายถ่ินเพือ่การท�างานของแรงงานทกัษะแรก

แนวปฏิบตัทิีด่ขีองโครงการพรอมมสิ: การส่งเสริมให้
แรงงานข้ามชาตปิระสบความส�าเรจ็ในอาชพีใน

ประเทศไทย

ในปีพ.ศ. 2563 มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ซึ่งเป็นองค์การไม่
แสวงหาผลก�าไรทีด่�าเนนิโครงการส่งเสรมิการเข้าถงึการศกึษา
และการเรยีนรูต้ลอดชีวติ (lifelong learning) ส�าหรบักลุม่ด้อย
โอกาส ได้เข้าร่วมเป็นภาคกีบั ไอโอเอม็ ภายใต้โครงการพรอม
มิส เพ่ือช่วยให้เยาวชนและแรงงานข้ามชาตสิามารถปรับตวัใน
การใช้ชวีติในประเทศไทยและเข้าถึงโอกาสในการท�างานมาก
ขึน้ โดยมลูนธิไิด้จดัอบรมทกัษะภาษาและทกัษะอาชีพให้แก่
เยาวชนและแรงงานข้ามชาตเิพือ่เปิดโอกาสใหม่ ๆ  ในการท�างาน 
และเอ้ือให้เกิดปรบัตวัเข้ากบัสงัคมไทยได้ดยีิง่ขึน้

มลูนธิไิด้มีความร่วมมืออย่างยาวนานกบัวทิยากรจากส�านกังาน
ส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) 
กระทรวงศกึษาธกิาร ในการจดัอบรมภาษาไทย ฝึกทกัษะความ
รูด้้านคอมพวิเตอร์ การอบรมทักษะการเย็บผ้า ท่ีศนูย์การเรยีน
รูใ้นเขตบางบอน กรงุเทพมหานคร และเพือ่ให้แน่ใจว่าการอบรม
มคีณุภาพมาตรฐาน มูลนธิไิด้น�าหลกัสตูรมาตรฐานของ กศน. 
มาใช้ในการอบรมในหลกัสตูรต่างๆ ด้วย 
หัวข้อการอบรมทีศ่นูย์การเรียนรูข้องมลูนธิ ิยงัได้รบัการปรบัปรงุ
ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผูเ้รียนท่ีต้องการพฒันาทักษะ
อาชพีและเพิม่โอกาสในการจ้างงาน ทัง้นี ้หากนายจ้างมส่ีวน
ร่วมกับหน่วยงานฝึกอบรมทักษะในการจัดอบรมก็จะท�าให้มี
การจัดอบรมทกัษะทีต่อบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
มากขึน้ และหากโครงการฝึกอบรมได้รบัการสนบัสนนุจากภาค
รฐั การจดัอบรมพฒันาทกัษะแก่แรงงานข้ามชาตจิะยิง่ได้รับ
ความสนใจมากขึน้ ส่งผลให้มเีครอืข่ายและความร่วมมอืระหว่าง
หน่วยงานฝึกอบรมทกัษะกับนายจ้างท่ีเข้มแขง็ขึน้ด้วย
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แนวปฏิบัติที่ดีของโครงการพรอมมิส: 
การหารือระดับทวิภาคีระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว

เรื่องการพัฒนาทักษะ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประเทศไทยและ สปป.ลาว 
ได้จัดประชุมหารือออนไลน์ครั้งที่ 1 เรื่องการพัฒนาทักษะ
แรงงานข้ามชาติ ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากโครงการ         
พรอมมิส ผู้แทนจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของ สปป.ลาว 
สถาบนัคณุวฒุวิชิาชพี และกรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน กระทรวง
แรงงาน ประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์การพฒันาทกัษะแรงงานและระบบการฝึก
อบรม อันประกอบไปด้วยมาตรฐานขีดความสามารถและ
ระบบการรับรองทักษะท่ีพัฒนาข้ึนโดยสถาบนัคณุวุฒวิชิาชีพ 
และกระทรวงแรงงาน ประเทศไทย

ความร่วมมอืระดับทวภิาคนีีถ้อืเป็นส่วนหนึง่ของความพยายาม
ในการพฒันาระบบการรบัรองทกัษะโดยสถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ 
และกระทรวงแรงงานไทย ร่วมกบัมาตรฐานทกัษะและความ
สามารถในประเทศกมัพชูา สปป.ลาว และเมยีนมา เพือ่พฒันา
กลไกการพัฒนาทักษะอย่างรอบด้านทัว่ท้ังภมูภิาค ความร่วม
มือนี้สามารถขยายไปในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานฝึกอบรมทักษะทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน ในการจัดอบรมท่ีตอบสนองความต้องการของตลาด 
ค�านงึถึงความอ่อนไหวทางเพศสภาพ และมุง่เน้นแรงงานข้าม
ชาติเป็นศูนย์กลางมากยิ่งข้ึน เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
แรงงานข้ามชาติ ความร่วมมือนี้ยังสนับสนุนการยอมรับและ
รบัรองทกัษะในประเทศไทยและหลังจากเดนิทางกลบัประเทศ
ต้นทาง

และรับรองทักษะส�าหรับแรงงานข้ามชาติเพิ่มเติมในสาขา
อาชีพอื่น ๆ และทุกระดับความสามารถด้วย

• การเสรมิสร้างประสทิธภิาพของช่องทางออนไลน์ท่ีใช้พฒันา
ทักษะแรงงานและแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นวิธีการที่มี
ประสทิธภิาพในการเข้าถงึแรงงานข้ามชาตไิด้อย่างสม�า่เสมอ 
โดยแรงงานข้ามชาตไิม่จ�าเป็นต้องลาหยดุเพือ่เดินทางเข้ารับ
การอบรม ทั้งนี้เว็บไซต์ MitrThai.com “มิตรไทย” ที่ริเริ่ม
โดย ไอโอเอ็ม ร่วมกับเครือข่ายองค์การด้านประชากรข้าม
ชาติ ยูเอ็น วีเม็น และภาคเอกชนเป็นอีกช่องทาง

• กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานควรพฒันาหลกัสตูรเกีย่ว
กบัการป้องกนัการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการทารุณ
กรรมทางเพศ โดยได้รับค�าแนะน�าจากหน่วยงานที่มีความ
เช่ียวชาญ นายจ้าง และแรงงานที่มีประสบการณ์ในการน�า
หลกัการป้องกนัการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการทารณุ
กรรมทางเพศ และความปลอดภยัไปใช้ในสถานประกอบการ 
ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวควรให้ความส�าคัญกับอาชีพที่จ�าเป็น
ต้องมีมาตรการในการป้องกัน โดยกรม ฯ อาจจัดการอบรม
มาตรฐานสทิธแิรงงานและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ รวมถงึการ
ให้ข้อมลูเชงิวฒันธรรมกบัแรงงานด้วย นอกจากน้ีควรส่งเสรมิ
ให้คณะกรรมการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ
เป็นผู้จัดการอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้แก่แรงงานโดยใช้งบ
ประมาณของบริษัทหรือขององค์การภาคประชาสังคม

• การพฒันาทกัษะถอืเป็นวาระส�าคญัในกรอบการย้ายถิน่ ภาย
ใต้ความร่วมมือระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค กล่าวอีกนัย
หนึ่ง บทบาทของประเทศต้นทางในการพัฒนาทักษะก่อน
การเดนิทาง และบทบาทของประเทศไทยในการรบัรองทกัษะ 
ถือเป็นสิ่งที่ส�าคัญและควรระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ การเข้าร่วมการอบรมทุกประเภทท่ีจัดข้ึนโดยภาค
รัฐในประเทศต้นทางและนายจ้างในประเทศปลายทางควร
ด�าเนินการบนฐานของความสมัครใจ โดยเฉพาะในกรณีที่
ลูกจ้างต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมอบรม

• กรอบคณุวฒุอ้ิางองิอาเซยีน เป็นกรอบทีใ่ช้ในการอ้างองิเพือ่
การเปรยีบเทยีบวฒุกิารศกึษาของประเทศสมาชกิอาเซยีน โดย
การอนมุติักรอบคณุวฒุขิองไทย ภายใต้ข้อบญัญตักิรอบคณุวฒุิ
อ้างองิอาเซยีน พ.ศ. 2562 ถอืเป็นโอกาสทีด่ใีนการส่งเสรมิ
ความร่วมมอืระดับภมูภิาคในการประเมนิการพัฒนาทกัษะและ
การรบัรองทกัษะแรงงานทกุคนในภมูภิาคผ่านบนัทกึข้อตกลง
ระหว่างประเทศ

• นอกจากการสร้างความร่วมมอืในระดบัภมูภิาค ความร่วมมือ
ในระดับทวภิาครีะหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน ควร
ได้รับการส่งเสริมให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงานและสถานการณ์การย้ายถ่ินระหว่างประเทศไทย กมัพชูา 
สปป.ลาว เมยีนมา และเวยีดนาม เพือ่น�าไปสูก่ารปฏริปูเชิง
นโยบาย โดยการบรรจกุารพฒันาทักษะและการรบัรองทกัษะ
เข้าไปในกระบวนการจดัท�าบนัทกึข้อตกลงระหว่างประเทศ
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5. แนวปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัยในช่วงการระบาด
 ของโควิด-19

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
และสขุภาพกลายเป็นประเด็นทีม่คีวามส�าคญัส�าหรบัรฐับาลไทย
และนายจ้างหลายคน เนือ่งจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 
ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความม่ันคงทั้งในแง่ความม่ันคงของ
มนุษย์และเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ รวมถึงประสทิธภิาพในการ
ด�าเนนิธรุกิจของภาคเอกชน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 แรงงานข้ามชาติและครอบครัวต้องเผชิญกับข้อ
ท้าทายที่ส�าคัญ 5 ประการ ได้แก่ (1) ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงการ
ดูแลด้านสุขภาพ (2) การตกงานและสูญเสียรายได้ (3) สภาพ
การท�างานและสภาพความเป็นอยู่ที่เสี่ยง และข้อจ�ากัดในการ
เข้าถงึสขุอนามยัทีด่ ี(4) สภาพความเปราะบางทีเ่พิม่ขึน้ เนือ่งจาก
สถานภาพการจ้างงานและการย้ายถิ่น และ (5) ข้อมูลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและสุขภาพที่ไม่เพียงพอ 

นายจ้าง หน่วยงานฝึกอบรมทักษะ และองค์กรภาคประชาสงัคม
ควรหารือเก่ียวกบัโอกาสในการพฒันาทกัษะส�าหรบัแรงงานข้าม
ชาติและแนวทางการในด�าเนินการดังกล่าว เพื่อที่แรงงานข้าม
ชาตจิะได้รบัทราบถงึแนวทางพัฒนาทกัษะอย่างต่อเนือ่งในช่วง
การระบาดของโควิด-19 นอกจากน้ีผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องควรร่วมกนั
ระบุทักษะใหม่ ๆ ที่เป็นที่ต้องการและขอบเขตของทักษะเหล่า
นี ้เพือ่ส่งเสรมิศักยภาพของแรงงานข้ามชาต ิโดยเฉพาะแรงงาน
ข้ามชาติหญิงให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากแรงงานข้ามชาติจะเป็นแรงงานส�าคัญในการฟื้นฟู
เศรษฐกจิ ดงันัน้ พวกเขาจงึควรได้รบัการฟ้ืนฟหูรอืพฒันาทกัษะ
ที่มีความจ�าเป็นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

นายจ้างประสงค์ให้ลกูจ้างทกุคนปฏบัิตติามมาตรฐานสขุภาพและ
ความปลอดภัยในช่วงการระบาดของโควิด-19 และคาดหวังว่า
กระบวนการผลิตจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควดิ-19 และสามารถด�าเนินธรุกจิต่อไปได้ 
นายจ้างจะได้รบัประโยชน์จากแนวปฏบิตัว่ิาด้วยความปลอดภยั 
ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ตามทีป่รากฎในกรณศีกึษา ดงัน้ี

• แรงงานข้ามชาติมีทักษะและความพร้อมในการท�างานเมื่อ
ธุรกิจกลับมาด�าเนินการปกติ

• เกิดความต่อเนื่องของการด�าเนินธุรกิจในช่วงวิกฤต

• มคีวามมัน่ใจเกีย่วกบัสขุภาวะและสขุภาพอนามยัของแรงงาน
ข้ามชาติ

การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อนายจ้าง
และลกูจ้างใน 4 มติ ิได้แก่ (1) การปิดสถานประกอบการช่ัวคราว 
หรือความล่าช้าในการผลิต (2) การจัดตารางชั่วโมงการท�างาน
และวันท�างานใหม่ (3) การลดลงของค่าจ้าง และ (4) การไม่
สามารถเดินทางข้ามประเทศได้ นายจ้างส่วนมากวิตกกังวลว่า
โควิด-19 อาจขัดขวางกระบวนการผลิต ดังนั้นจึงน�ามาตรการ
ต่าง ๆ มาใช้ในช่วงการระบาด เพ่ือคุ้มครองลูกจ้างและธุรกิจ 
มาตรการเหล่านี ้ได้แก่ (1) การตรวจสุขภาพ (2) การรกัษาระยะ
ห่างทางสงัคม (3) การจ�ากดัการเดนิทาง (4) การกกัตัวผูเ้ดนิทาง
กลับประเทศต้นทางและผู้ที่เดินทางมายังประเทศไทย (5) การ
ให้ข้อมลูเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของโควดิ-19 (6) การฉดีพ่น
ยาฆ่าเชื้อโรค และ (7) การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันทางการ
แพทย์ (เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และอ่ืน ๆ) ใน
บางกรณ ีนายจ้างสนบัสนนุข้าวสารและอาหารแห้งให้แก่แรงงาน
ข้ามชาติ เพือ่ตอบสนองต่อความจ�าเป็นพืน้ฐานทีเ่ร่งด่วนในช่วง
ของการแพร่ระบาด 

ความคาดหวัง

วิธีปฏิบัติที่พบในปัจจุบัน

• ลกูจ้างทีม่ทีกัษะเฉพาะ หลากหลาย และมคีวามสามารถรอบ
ด้าน จะท�าให้ธรุกจิมโีอกาสอยูร่อดจากวกิฤต เน่ืองจากธรุกจิ
สามารถปรบัตวัให้เข้ากบัการเปลีย่นแปลงของตลาดได้ กล่าว
คือ การสนับสนุนลูกจ้างทุกคนให้มีทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับ
การประกอบธรุกิจ จะช่วยให้บริษทัสามารถรักษาประสทิธภิาพ
ในการผลติทีม่เีสถยีรภาพเอาไว้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณี
ที่มีพนักงานลาออก นอกจากนี้ โครงการการพัฒนาทักษะที่
มีประสิทธิภาพของบริษัทจะช่วยให้ลูกจ้างใหม่เข้าใจและ
สามารถปรับตัวเข้ากับการท�างานได้ง่ายและเร็วขึ้น

• ในช่วงการระบาดของโควิด-19 แรงงานข้ามชาติเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเวลาท�างานและการลดลงของค่าจ้าง 
ผลที่ตามมาคือแรงงานข้ามชาติมีความเปราะบางเพ่ิมขึ้นใน
ทุกมติิ นายจ้างควรสร้างความมัน่ใจว่าลูกจ้างทกุคนมสีทิธิได้
รับการคุ้มครองด้านค่าจ้างผ่านวิธีการต่างๆ อาทิ การลด
ชั่วโมงการท�างาน การเปลี่ยนต�าแหน่งงาน การปรับปรุงรูป
แบบการท�างาน (เช่น การขายอาหารแทนการท�าความสะอาด
โรงแรมทีปิ่ดตวัช่ัวคราว หรอืการรบัจ้างทัว่ไปแทนการท�างาน
ในโรงงานที่ปิดตัวชั่วคราว) หรือ การเข้าร่วมอบรมทักษะ
ใหม่ๆ 

 แนวทางและข้อเสนอแนะ 
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• ในช่วงการระบาดของโควิด-19 แรงงานข้ามชาติบางคนเผชิญกับความยากล�าบากในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและอุปกรณ์
ป้องกันทางการแพทย์ นายจ้างอาจจ�ากัดการเดินทางเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัส ซ่ึงอาจเป็นการจ�ากัดไม่ให้แรงงานข้าม
ชาติไปรับบริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลนอกสถานประกอบการและที่พัก แรงงานข้ามชาติบางคนมีโอกาสจ�ากัดที่จะไป
ศูนย์สุขภาพชุมชน เพื่อตรวจร่างกาย รับการรักษา ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และวางแผนการดูแลด้านอนามัยเจริญพันธุ์ นายจ้าง
ควรให้แรงงานข้ามชาตสิามารถเข้าถึงการดแูลสขุภาพและข้อมลูทีเ่พยีงพอในภาษาทีแ่รงงานเข้าใจ เช่น ข้อมลูจากเวบ็ไซต์ของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (https://ddc.moph.go.th) หรือข้อมูลจากเว็บไซต์มิตรไทย (www.mitrthai.com) ซึ่งท�าให้
แรงงานสามารถป้องกันความเจ็บป่วย นอกจากนี้ การให้บริการรับส่งแรงงานข้ามชาติไปยังสถานพยาบาล อาจเป็นอีกวิธีการหนึ่ง
ท่ีจะช่วยดแูลสขุภาพและความเป็นอยูข่องแรงงานข้ามชาติ ในขณะทีน่ายจ้างจะมัน่ใจได้ว่ามาตราการรักษาระยะห่างทางสงัคมยงั
คงด�าเนินอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง อกีทัง้นายจ้างควรตระหนกัถงึความต้องการทีแ่ตกต่างกนัของแรงงานข้ามชาตบนพืน้ฐานของความแตก
ต่างทางเพศสภาพ ในการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ และอุปกรณ์ที่จ�าเป็น เช่น ยาคุมก�าเนิด ส�าลีอนามัย ถุงยาง
อนามัย ผ้าอนามัยและอื่น ๆ 

• ในช่วงการระบาดของโควดิ-19 แรงงานข้ามชาตหิญงิมคีวามเปราะบางมากขึน้ในทุกมติ ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ ความรนุแรงในครอบครัว
ต่อผู้หญิงและเด็กหญิงที่เพิ่มสูงขึ้น หากพิจารณาจากจ�านวนสายด่วนฉุกเฉินและจ�านวนรายงานในหลายประเทศในช่วงการล็อก
ดาวน์ (เช่น ร้อยละ 25 ในประเทศอาร์เจนตนิา ร้อยละ 30 ในประเทศฝรัง่เศส ร้อยละ 30 ในประเทศไซปรสั ร้อยละ 33 ในประเทศ
สิงคโปร์ และอื่น ๆ  (UN Women, 2020) ในกรณีประเทศไทย แม้ว่ารัฐบาลรายงานว่าสถิติจ�านวนสายด่วนฉุกเฉินในเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2563 มีจ�านวนน้อยกว่าสถิติในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (คิดเป็นจ�านวน 103 กรณี และ 155 กรณี ตามล�าดับ) การลดลง
ของจ�านวนสายด่วนอาจสะท้อนจ�านวนการโทรแจ้งท่ีลดลงเท่านั้น แต่มิอาจสะท้อนความรุนแรงในครอบครัวที่ลดลงแต่อย่างใด 
(Boonwara, 2020) ปัจจุบันสายด่วน 1300 ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดท�าการ 24 ช่ัวโมง โดยให้
บริการในภาษากัมพูชา ภาษาลาว และภาษาเมียนมา เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ประสบปัญหาการขูดรีดแรงงาน 
รวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการทารุณกรรมทางเพศ นอกจากนี้ รัฐบาลควรค�านึงถึงความต้องการของแรงงานข้าม
ชาตหิญิง โดยให้ความช่วยเหลอืและสนบัสนนุด้านการตัง้ครรภ์และดแูลบตุร เนือ่งจากแรงงานข้ามชาตหิญงิจ�านวนมากประสบกับ
ความยุง่ยากในการดแูลบุตรในช่วงการระบาดของโควิด-19 กล่าวคอื แรงงานข้ามชาติหญงิเข้าถงึสทิธปิระโยชน์จากกองทนุประกนั
สงัคมกรณลีาคลอดและเงนิสงเคราะห์บุตรได้ยากข้ึน เนือ่งด้วยการถกูจ�ากดัการเดินทางทัง้ทีบ้่านและทีท่�างาน การกลวัตดิเชือ้ รวม
ถึงการขาดรายได้ ด้วยเหตุนี้ ในการส่งเสริมมาตรการป้องกันโควิด-19 รัฐบาลไทยควรพิจารณาการดูแลที่ครอบคลุมทุกคนและ
ตอบสนองต่อความแตกต่างทางเพศสภาพในการคุม้ครองแรงงานหญิงและเดก็หญิง เพือ่ให้ความช่วยเหลอืทีเ่หมาะสมและทนัท่วงที 
โดยไม่ค�านึงถึงสัญชาติของแรงงาน
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ภาคผนวก 1: หลักการส�าคัญ

ระบบการสรรหาแรงงานงานระหว่างประเทศทีเ่ป็นธรรม (ไอรสิ) 
เป็นการรเิริม่ของ ไอโอเอม็ เพ่ือส่งเสรมิการจดัหางานทีม่จีรยิธรรม
ให้แก่แรงงานข้ามชาต ิร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลายฝ่ายในระดบั
นานาชาต ิทีร่่วมกนัก�าหนดให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องมแีนวปฏบิตักิารสรรหา
แรงงานอย่างมจีรยิธรรม ซึง่ถอืเป็นบรรทดัฐานระหว่างประเทศว่า
ด้วยการย้ายถิน่เพือ่การท�างาน ไอรสิให้ความส�าคญักบั (1) การ
สร้างความตระหนกัและการพัฒนาศกัยภาพ (2) การเพิม่อ�านาจ
ในการต่อรองแก่แรงงานข้ามชาต ิ(3) การควบคุมและก�ากับการ
สรรหาแรงงานระหว่างประเทศ (4) การรบัรองบรษิทัน�าเข้าแรงงาน
ตามความสมคัรใจ และ (5) การสร้างความร่วมมอืระหว่างผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนใน
กระบวนการสรรหาแรงงานผ่านหลกัการต่อไปน้ี

• การส่งเสริมการเคารพสิทธิแรงงานข้ามชาติ

• การสนบัสนนุความโปร่งใสและความรับผดิชอบในการสรรหา
แรงงาน

• การผลกัดนัหลกัการทีน่ายจ้างเป็นผูร้บัผดิชอบในค่าธรรมเนยีม
และค่าใช้จ่ายในการสรรหาแรงงาน

• การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของนโยบายสาธารณะ ระเบยีบ 
และกลไกการบังคับใช้ (IOM, 2020)

หลักการการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม หลกัการต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัหางานทีม่จีรยิธรรม มีดงันี้

• หลักการทัว่ไป A การเคารพกฎหมายและสิทธขิัน้พืน้ฐานใน
ที่ท�างาน 

• หลักการท่ัวไป B การเคารพหลักจริยธรรมจรรยาบรรณวชิาชพี

• หลกัการที ่1 ห้ามเรยีกรบัค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายในการ
จัดหางานจากผู้หางาน

• หลักการที่ 2 เคารพเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายแรงงาน

• หลักการที่ 3 ยึดถือความโปร่งใสของข้อก�าหนดและเงื่อนไข
การจ้างงาน 

• หลักการที่ 4 รักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูล

• หลักการที่ 5 เคารพการเข้าถึงการเยียวยา 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศน�าเสนอหลักการทีไ่ม่มผีลผกูพนั
ทางกฎหมายท่ีเกีย่วกบัการจัดหางานท่ีเป็นธรรมจ�านวน 13 ข้อ 
(ILO, 2019a: 12-14) ดงันี ้(1) การเคารพสิทธมินษุยชนและสิทธิ
แรงงาน (2) การตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและ
การส่งเสรมิงานทีม่คีณุค่า (3) กฎหมายเกีย่วกบัการจดัหางานและ
นโยบายท่ีบงัคบัใช้กบัทุกคน (4) ประสิทธภิาพ ความโปร่งใส และ
การคุม้ครองแรงงาน (5) การบงัคบัใช้กฎระเบยีบว่าด้วยการจดัหา
งานโดยการตรวจแรงงาน (6) การเคารพและการบงัคบัใช้กฎหมาย
ภายในประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศ (7) การไม่เรยีกรบั
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การท�างานทีม่คุีณค่าเป็นวาระส�าคญัระดบัโลกทีก่�าหนดโดย ไอ
แอลโอ โดยน�ามาจากคุณค่าหลกัของไอแอลโอ (เสรภีาพ ความ
เสมอภาค ความมัน่คงและศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์) เพือ่ก�าหนด
องค์ประกอบทีส่�าคญั 11 ข้อ ได้แก่ (1) โอกาสในการมงีานท�า (2) 
การมีค่าจ้างที่เพียงพอและงานที่มีประสิทธิภาพในการผลิต (3) 
เวลาในการท�างานทีเ่หมาะสม (4) ความสมดลุระหว่างงาน ครอบครวั
และการใช้ชวีติส่วนตวั (5) การขจดังานทีล่ะเมดิสทิธิมนษุยชน (6) 
งานทีมี่เสถยีรภาพและความมัน่คง (7) การเข้าถงึโอกาสทีเ่ท่าเทยีม
และการคุม้ครองในการจ้างงาน (8) สภาพการท�างานทีป่ลอดภยั 
(9) การประกันสงัคม (10) การเจรจาทางสงัคม การมีตวัแทนของ
ฝ่ายนายจ้างและลกูจ้าง และ (11) บรบิทด้านเศรษฐกจิและสงัคม
ทีเ่อ้ือต่อการท�างานทีม่คีณุค่า (Ferraro et al., 2015)

หลักการงานที่มีคุณค่า

องค์การเพือ่ความร่วมมอืและการพฒันาทางเศรษฐกิจ (โออีซดี)ี 
ระบหุลักเกณฑ์ทีส่�าคัญเกีย่วกบัความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและ
ภาคเอกชนจ�านวน 5 ประการ ได้แก่ (1) ความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชน รวมถึง องค์การพัฒนาเอกชน องค์การ
การค้า และสถาบันวิชาการ (2) ข้อตกลงท่ีชัดเจนเกี่ยวกับเป้า
หมายของภาครฐัและภาคเอกชน (3) การลงทนุร่วมกัน (4) การ
แบ่งปันทรัพยากร และงาน และ (5) การกระจายความเส่ียง
ระหว่างสองหน่วยงาน (Ministry of Foreign Affairs of the 
Netherlands, 2013: 17, 23)

ในปีพ.ศ. 2561 สมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาตมิองการโยกย้าย
ถิ่นฐานระหว่างประเทศที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และเป็นปกติ 
จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงน�าไปสู่
การออกแบบเอกสารท่ีไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ที่เรียกว่า        
ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย 
เป็นระเบยีบ และปกติ (จีซีเอม็) เพ่ือรับรองว่าวตัถุประสงค์จ�านวน 
23 ประการจะบรรลุผล อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมแนวทาง            

อนสุญัญาขององค์การสหประชาชาตหิลายฉบับคุม้ครองแรงงาน
ข้ามชาต ิเช่น อนสุญัญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบัิติทางเชือ้
ชาติในทกุรปูแบบ (พ.ศ. 2508) (Committee on the Elimination 
of Racial Discrimination [ICERD] [1965]) กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (พ.ศ. 2509) 
(International Covenant on Civil and Political Rights 
[ICCPR] [1966]) กตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธทิางเศรษฐกิจ 
สงัคม และวฒันธรรม (พ.ศ. 2509) (International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights [ICESCR] [1966]) 
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
(พ.ศ. 2522) (Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women [CEDAW] [1979]) 
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือ
การลงโทษอ่ืนทีโ่หดร้าย ไร้มนษุยธรรม หรอืทีย่�า่ยศีกัดิศ์ร ี(พ.ศ. 
2527) (Committee against Torture [CAT] [1984]) อนสัุญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก (พ.ศ. 2532) (Convention on the Rights of 
the Child [CRC] [1989]) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ
ของแรงงานโยกย้ายถิน่ฐานและสมาชิกในครอบครวั (พ.ศ. 2533) 

หลกัการความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน

หลักการสิทธิและสวัสดิการแรงงานข้ามชาติ

(International Convention on the Protection of the 
Rights of All Migrant Workers and Members of Their 
Families [ICRMW] [1990]) เป็นต้น (006: 2  ซ่ึงอนสุญัญาข้าง
ต้นได้กล่าวถึงหลกัการส�าคญัหลายประการว่าด้วยสทิธแิละความ
คุม้ครองของผูโ้ยกย้ายถิน่ฐาน รวมถึงความเสมอภาคทางกฎหมาย 
การขจัดแรงงานทาส แรงงานบงัคบั และการค้ามนษุย์ และการ
คุม้ครองจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการทารณุกรรม
ทางเพศทกุรปูแบบ สิทธใินเสรภีาพการเดนิทางและการออกจาก
ประเทศใดๆ รวมถงึประเทศของตน และการเดนิทางกลับประเทศ 
สทิธใินการท�างานและความพงึพอใจในเงือ่นไขการท�างานทีเ่ป็น
ธรรม สิทธใินการจัดต้ังสหภาพและการเลือกเข้าร่วมเป็นสมาชกิ
สหภาพ การค�านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของเดก็ การแจ้งเกิดและ
สทิธใินการมสัีญชาต ิและหลกัการห้ามผลกัดนัไปเผชญิอนัตราย 
(Cholewinski et al., 2009: 124-125)

ในปีพ.ศ. 2541 ไอแอลโอรับรองปฏิญญาว่าด้วยหลักการและ
สิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างานเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองแรงงาน
ข้ามชาติ โดยก�าหนดให้ “ประเทศสมาชิกทุกประเทศ แม้ว่าจะ
ไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่
เกีย่วข้อง แต่มพัีนธกรณท่ีีมาจากการเป็นสมาชกิภาพในองค์การ 
ในการเคารพ ส่งเสริมและตระหนักโดยสุจริต และเป็นไปตาม
ธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หลักการที่เกี่ยวข้อง
กับสิทธิข้ันพื้นฐานของอนุสัญญาเหล่านี้ ได้แก่ เสรีภาพในการ
รวมตวัและการรบัรองสทิธใินการร่วมเจรจาต่อรอง การขจดัการ
ใช้แรงงานบงัคบัในทกุรูปแบบ การขจัดการใช้แรงงานเด็กอย่าง
มีประสิทธิภาพ และการขจัดการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจ้าง
งานและอาชีพ” (The Inter-Parliamentary Union, 2015: 
45-46)

ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายในการจดัหางานจากแรงงาน (8) สัญญา
จ้างงานทีช่ดัเจนและโปร่งใส (9) การจดัหางานและการจ้างงาน
ของแรงงานควรเป็นไปโดยสมคัรใจและปลอดจากการถกูล่อลวง
หรอืขูบ่งัคบั (10) การเข้าถึงข้อมลูท่ีถูกต้อง รอบด้าน และปราศจาก
ค่าใช้จ่าย (11) เสรีภาพของแรงงานในการเเคลื่อนย้ายภายใน
ประเทศหรอืออกจากประเทศโดยไม่ถกูยดึ ท�าลาย หรอืเกบ็เอกสาร
ประจ�าตวั (12) เสรีภาพในการบอกเลกิสญัญา การเปลีย่นนายจ้าง 
และการเดนิทางกลบัประเทศต้นทางอย่างปลอดภยั และ (13) การ
เข้าถงึกลไกการร้องเรยีนและแก้ไขข้อพพิาทโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย
หรอืมค่ีาใช้จ่ายตามสมควรและเข้าถงึการเยยีวยาเหมาะสมในกรณี
ทีม่กีารละเมดิเกดิขึน้
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บูรณาการการท�างานของหน่วยงานภาครัฐและสังคมให้เป็นไป
ในทศิทางเดยีวกัน โดยแนวทางบูรณาการการท�างานของหน่วย
งานภาครัฐตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่าการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย 
เป็นระเบียบ และเป็นปกติไม่อาจด�าเนินการได้โดยนโยบายใด
เพียงล�าพัง แต่จ�าเป็นต้องอาศัยนโยบายที่สอดคล้องกันในทุก
หน่วยงานและทุกระดับ ส่วนแนวทางการบูรณาการการท�างาน
ของสังคมจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในทุกภาคส่วน (เช่น รัฐบาล ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่ องค์กร
ภาคประชาสังคม นักวิชาการและสื่อ และอื่น ๆ)  เพื่อแก้ไข
ปัญหาการโยกย้ายถิน่ฐานระหว่างประเทศในทุกมติ ิ เอกสารดัง
กล่าวชี้ให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก
ภาคส่วนมคีวามส�าคญัต่อการบรรลวุตัถปุระสงค์ทัง้ 23 ประการ 
เพือ่รบัรองให้เกิดการโยกย้ายถิน่ฐานระหว่างประเทศทีป่ลอดภัย 
เป็นระเบียบ และปกติ (UNGA, 2019)

ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถ่ินฐานฯ เสนอกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติและการ
โยกย้ายถิน่ฐาน ตามวาระการพฒันาท่ียัง่ยนืภายในปี พ.ศ. 2573 
แม้ว่ากรอบความร่วมมือดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
แต่ได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ รวมถึง
รฐับาลไทย และถอืเป็นการจดัการการย้ายถ่ินท่ีสมบูรณ์มากทีส่ดุ
โดยใช้แนวทางบูรณาการการท�างานของหน่วยงานภาครัฐและ
สงัคม รวมถงึการตอบสนองต่อความต้องการทีแ่ตกต่างระหว่าง
เพศสภาพ (UNGA, 2018) ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการ
โยกย้ายถิ่นฐานฯมุ่งเน้นที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 23 ประการใน
การโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ รวมถึง 
การตอบสนองต่อเพศสภาพ การส่งเสริมให้เกิดการจัดหางานที่
เป็นธรรมและมจีรยิธรรม การคุม้ครองสภาพการท�างานทีม่คุีณค่า 
การลงทนุในการพฒันาทักษะและการร่วมกนัรบัรองทกัษะแรงงาน 
คุณสมบัติ และความสามารถของแรงงานข้ามชาติ การอ�านวย
ให้เกิดการเดินทางกลับบ้านที่ปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี การกลับ
เข้ามาท�างานใหม่ ตลอดจนการกลบัคนืสูส่งัคมอย่างยัง่ยนื (UNGA, 
2018: 5-6) นอกจากนี้ มีการก�าหนดกรอบข้อตกลงระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถ่ินฐานทีป่ลอดภยั เป็นระเบียบ และ
ปกติ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาล�าดับที่ 10.7 ของ
วาระการพฒันาทีย่ัง่ยนืภายในปี พ.ศ. 2573 ซึง่รฐัสมาชกิจะต้อง
ให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่ออ�านวยให้เกิดการโยกย้าย
ถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ

มาตรฐานระหว่างประเทศที่ดีที่สุดว่าด้วยการจัดหางานที่มี
จริยธรรม การจ้างงานที่มีคุณค่า และการพัฒนาทักษะให้แก่
แรงงานข้ามชาติ อยู่ภายใต้กรอบขององค์การสหประชาชาติว่า
ด้วยวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2573 และข้อตกลง
ระหว่างประเทศเพือ่การโยกย้ายถ่ินฐานทีป่ลอดภยั เป็นระเบยีบ 
และปกติ ทัง้นีเ้ป้าหมายของวาระดงักล่าวหลายประการสอดคล้อง
โดยตรงกบัการคุ้มครองสทิธแิละสวสัดกิารแรงงานข้ามชาต ิตลอด
กระบวนการย้ายถิ่น ตัวอย่างเช่น เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่

ยั่งยืนล�าดับที่ 10.7 ก�าหนดให้รัฐสมาชิกอ�านวยความสะดวกให้
เกิดการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ รวม
ถงึการด�าเนนินโยบายการย้ายถิน่ท่ีมกีารวางแผนและการจดัการ
ที่ดี เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนล�าดับที่ 10.c ตระหนักถึง
ความจ�าเป็นในการลดค่าธรรมเนียมในการส่งเงินกลับบ้านให้
น้อยกว่าร้อยละ 3 และการด�าเนินการขจัดช่องทางการส่งเงิน
กลบับ้านทีม่ค่ีาธรรมเนยีมสงูเกนิกว่าร้อยละ 5 เพือ่ส่งเสรมิหลกั
การการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม 

ในกรณีหลักการจ้างงานท่ีมีคุณค่า เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่
ยั่งยืนล�าดับที่ 8.8 ก�าหนดให้มีการคุ้มครองแรงงานทุกคน รวม
ถงึแรงงานข้ามชาต ิโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาตหิญงิ ซึง่สอดคล้อง
กับเป้าหมายล�าดับท่ี 5.1 ยุติการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อ
ผู้หญิงและเด็กหญิงในทุกที่ และเป้าหมายล�าดับที่ 5.2 การขจัด
ความรุนแรงต่อผู้หญิงีและเด็กหญิงในทุกรูปแบบ ทั้งในพื้นที่
สาธารณะและพ้ืนท่ีส่วนบคุคล รวมถึงการขจัดการค้ามนษุย์เพือ่
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศและอืน่ๆ เมือ่พิจารณาการพัฒนา
ทักษะให้แก่แรงงานข้ามชาติ เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน
ล�าดับที่ 4 มุ่งหมายให้เกิดการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและ
เท่าเทียม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
สิ่งส�าคัญที่สุด คือ เป้าหมายแห่งการพัฒนาท่ียั่งยืนล�าดับที่ 17 
ว่าด้วยการสร้างความร่วมมือท้ังในระดับโลก ภูมิภาค ภายใน
ประเทศ และท้องถิน่ บนพืน้ฐานหลกัการ คณุค่า วสิยัทศัน์ และ
การมีเป้าหมายร่วมกัน 

มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดหางานที่มีจริยธรรมให้
แก่แรงงานข้ามชาติ ถูกก�าหนดไว้ใน หลักการทั่วไปและแนว
ปฏิบัติเพื่อการจัดหางานที่มีจริยธรรม และบทนิยามว่าด้วยค่า
ธรรมเนยีมในการจดัหางานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องแห่ง
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO, 2019a) โดยระบุว่า
แรงงานไม่ควรถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดหางานและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมและไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน ในทางตรงข้าม นายจ้างและบริษัทจัดหา
งานควรเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน (ILO, 2019a: 
หลักการที่ 6) ระบบไอริสของไอโอเอ็มมุ่งเน้นไม่ให้ให้ผู้น�าเข้า
แรงงานและนายจ้างเรียกเกบ็ค่าธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายในการ
จัดหางานจากแรงงานข้ามชาติ ไม่ว่าจะมีการจัดหางานให้แก่
แรงงานในทีใ่ดและโดยวธิกีารใด และไม่ว่าจะเป็นการจัดหางาน
ส�าหรับการจ้างงานชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม เพื่อให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักการไอริส ไอโอเอ็มได้พัฒนาระบบการรับรองไอริสขึ้น
เพ่ือลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ แนวปฏิบัติที่ดีคือ 
การปรับปรุงกระบวนการและพัฒนาสถานที่ของรัฐให้เป็นศูนย์
บรกิารครบวงจร เช่น ศนูย์ข้อมลูแรงงานข้ามชาต ิทีใ่ห้ค�าแนะน�า
เกี่ยวกับการเดินทางที่ปลอดภัย กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง 
และกระบวนการอืน่ๆ (Asis and Mendoza, 2012: 8) แรงงาน
ข้ามชาติควรได้รับโอกาสที่เปิดกว้างในการเข้าถึงกลไกการร้อง
เรียนเกี่ยวกับกระบวนการจัดหางานได้โดยตรง (หลักการไอริส
ประการที่ 5)
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กฎหมายและการตรวจสอบสถานะห่วงโซ่อปุทาน  (IRIS, 2020)

ในช่วงการระบาดของโควิด-19 แรงงานข้ามชาติได้รับผลกระ
ทบอย่างหนักจากการที่ธุรกิจปิดตัวชั่วคราว การเลิกจ้าง การ
ขาดรายได้ และการปฏบิติัทีไ่ม่เท่าเทยีม ทัง้นีก้ารจะท�าให้ธรุกจิ
ด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่งในช่วงการระบาดขึน้อยูกั่บมาตรการการ
คุม้ครองทางสังคมในระดับชาติทีค่รอบคลุมทกุคน โดยตระหนัก
ถงึสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศและมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและความมั่นคงแก่คนทุก
กลุ่ม รวมถึงแรงงานข้ามชาติ ทั้งนี้ ไอแอลโอ ได้ก�าหนด (ILO, 
2020a) มาตรการตอบสนองเชงินโยบายระยะสัน้ ได้แก่ (1) การ
เข้าถึงการรักษาพยาบาล (2) การอ�านวยความสะดวกในการเข้า
ถึงโครงการคุ้มครองทางสังคม (3) การมีข้อมูลที่เพียงพอ และ 
(4) การให้ความช่วยเหลอืด้านรายได้ผ่านเงนิอดุหนนุและวธิกีาร
อื่น ๆ 

นอกจากนี้ ไอแอลโอ เสนอให้มีการคุ้มครองที่ครอบคลุมคนทุก
กลุ่มในระยะกลางถึงระยะยาว เพื่อให้การคุ้มครองแก่แรงงาน
ข้ามชาติเช่นเดียวกับคนไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 
มาตรการระยะกลางถึงระยะยาว ประกอบด้วย (1) การให้
สัตยาบันและการด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัการคุม้ครองทางสังคมให้แก่แรงงานข้าม
ชาติ (2) การพฒันายทุธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการคุม้ครองทาง
สังคม นโยบาย กรอบกฎหมาย และระบบการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ ที่มุ่งเน้นหลักการดูแลอย่างเท่าเทียม (3) การ
สร้างความสอดคล้องระหว่างนโยบายการคุ้มครองทางสังคม
และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ (ILO, 2020b ใน 
อ้างแล้ว) (4) การคุม้ครองแรงงานข้ามชาติทีไ่ม่ได้รับการจ้างงาน
อย่างเป็นทางการจึงมีความเปราะบาง มีความเสี่ยงสูง และได้
รับความยากล�าบากในช่วงของการแพร่ระบาด (5) การบังคับ
ใช้ข้อตกลงท้ังระดับทวิภาคแีละพหภุาคด้ีานการประกนัสงัคมที่
ครอบคลุมระหว่างสองประเทศขึ้นไป และ (6) การบังคับใช้ข้อ
ตกลงทวิภาคีด้านแรงงานเพื่อรับรองการคุ้มครองทางสังคม 

จากข้างต้น ความร่วมมอืคือหัวใจส�าคญัท่ีสร้างความยัง่ยนืในทกุ
มติิ ความร่วมมอืทีเ่ข้มแขง็จากผูท้ีเ่กีย่วข้องจะน�ามาซึง่การบรรลุ
เป้าหมายเชิงนโยบายและในเชิงปฏิบัติ เป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ยืนล�าดบัที ่17.6 ส่งเสรมิให้มกีารแบ่งปันความรูร้ะหว่างผูท้ีม่ี
ส่วนเก่ียวข้องในหลายภาคส่วน บนเงื่อนไขการสร้างข้อตกลง
ร่วมกัน นอกจากเป้าหมายดังกล่าว ยังมีเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนอีกหลายประการที่เน้นการพัฒนาทักษะและการศึกษา 
ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนล�าดับที่ 4.3 ซึ่งระบุว่าหญิง
และชายทกุคนควรมโีอกาสทีเ่ท่าเทยีมในการเข้าถงึการศึกษาที่
มีคณุภาพในทกุระดบัและมค่ีาใช้จ่ายทีเ่หมาะสม เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนล�าดับที่ 4.4 ซึ่งสนับสนุนการเพิ่มจ�านวนคนที่มี
ทักษะที่สอดคล้องกับการจ้างงาน งานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้
ประกอบการ เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืล�าดบัที ่4.5 ซึง่สนบัสนนุ
การขจัดความไมเสมอภาคระหว่างเพศในการศึกษาและการ
พฒันาทกัษะ ให้คนทุกกลุม่สามารถเข้าถงึได้อย่างเท่าเทยีม เป้า
หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนล�าดับท่ี 8.6 ซึ่งส่งเสริมการจ้างงาน
เยาวชน การศึกษา และการอบรม และเป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ยนืล�าดับที ่8.8 ซึง่ก�าหนดให้มกีารคุ้มครองแรงงานทกุคน รวม
ถึงแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติหญิง

นายจ้างและธุรกิจมีบทบาทอย่างส�าคัญในการคุ้มครองแรงงาน
ข้ามชาติและชมุชนในช่วงของการระบาดของโควดิ-19 ไอริสเผย
แพร่เอกสาร “โควดิ-19: แนวทางส�าหรบันายจ้างและธรุกจิในการ
ส่งเสรมิการคุม้ครองแรงงานข้ามชาตใินช่วงวกิฤตสขุภาพ” ซ่ึงมี
จดุมุง่หมายเพือ่ช่วยเหลอืนายจ้างให้สามารถรบัมอืกบัผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ และส่ง
เสรมิการคุม้ครองแรงงานข้ามชาตใินสถานประกอบการและตลอด
ห่วงโซ่อปุทาน การส่งเสรมิการคุม้ครองแรงงานข้ามชาตติามทีไ่ด้
ระบไุว้ในแนวทางดงักล่าวสามารถปฏิบตัไิด้ดังนี ้(1) ข้อพจิารณา
ทัว่ไปในการส่งเสรมิการคุม้ครองแรงงานข้ามชาต ิ(2) การส่งเสรมิ
ความปลอดภัยและสุขภาพในสถานประกอบการ (3) การลด
ความเครียดและความกงัวลเก่ียวกบัโควิด-19 (4) การส่งเสรมิการ
เข้าถึงการรกัษาพยาบาลและสทิธปิระกนัสขุภาพถ้วนหน้า (5) การ
ปรบัเปลีย่นชัว่โมงการท�างาน (6) การปรบัเปลีย่นสภาพความเป็น
อยูข่องแรงงานข้ามชาต ิ(7) การคุม้ครองสทิธิแรงงานข้ามชาตใิน
สถานการณ์วกิฤต (8) การจ่ายค่าจ้างและความเป็นอยูท่ีดี่ในทาง
เศรษฐกจิให้แก่แรงงานข้ามชาต ิ(9) แรงงานข้ามชาตเิข้าถงึการ
คุ้มครองทางสงัคม รวมถงึการประกนัสงัคม (10) มาตรการรบัมอื
กับประเด็นอ่อนไหวของกลุ่มลูกจ้างท�างานบ้าน (11) การขจัด
ความเกลยีดกลวัชาวต่างชาตแิละการกดีกนัทางสงัคมในช่วงวกิฤต 
(12) การส่งเสริมการสรรหาแรงงานท่ีเป็นธรรมในช่วงวกิฤต (13) 
การเดนิทางกลบัประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาตใินช่วงทีเ่กดิ
โรคระบาด (14) การสือ่สารกบัแรงงานข้ามชาต ิและ (15) การส่ง
เสรมิการคุม้ครองแรงงานข้ามชาตผ่ิานการตดิตามการปฏิบตัติาม

หลกัการแนวปฏิบัติด้านความปลอดภยัใน
ช่วงการระบาดของโควิด-19
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ภาคผนวก 2: อนุสัญญาองค์การสหประชาชาติ 

อนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศมหีลกัการท่ีมุง่ส่งเสรมิ
การจัดหางานทีม่จีรยิธรรม โดย อนสุญัญาแห่งองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ฉบบัที ่181 (พ.ศ. 2540) [ILO Convention 
181 (1997)] ว่าด้วยส�านกังานจดัหางานเอกชน อนสุญัญาฉบบันี้
ครอบคลมุแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการสรรหาแรงงานอย่างมจีริยธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การห้ามมใิห้เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนยีมในการจัดหา
งานจากคนหางาน อนสุญัญาอกีฉบบั คอื อนสุญัญาแห่งองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 97 (พ.ศ. 2492) ว่าด้วยการย้าย
ถิน่เพ่ือการจ้างงาน (ฉบบัแก้ไข) [ILO convention 97 (1949)] 
ให้ข้อแนะในการน�ามาตรการคุม้ครองแรงงานข้ามชาตมิาใช้ อาทิ 
การให้บรกิารทางการแพทย์ การปฏิบัตท่ีิเท่าเทียมระหว่างแรงงาน
ข้ามชาตแิละแรงงานไทย นอกจากนีม้าตรา 10-14 แห่งอนสุญัญา
ว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ (บทบัญญตัเิพิม่เตมิ) ฉบับท่ี 143 (พ.ศ. 
2518) [Article 10-14 of the ILO convention 143 (1975)] 
สนบัสนนุความเท่าเทยีมในโอกาสและการปฏบัิต ิโดยเฉพาะมาตรา 
12 ก�าหนดให้มีแนวปฏิบัติหลายประการท่ีส่งเสริมรับรองการ
สรรหาแรงงานอย่างมจีรยิธรรม 

นอกจากนี ้การสรรหาแรงงานอย่างมจีรยิธรรมยงัมุง่คุม้ครองลกูจ้าง
จากการตกเป็นแรงงานบงัคบั โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาต ิอนสุญัญา 
ฉบบัที ่29 (พ.ศ. 2473) [Convention 29 (1930) on Forced 
Labour and the Protocol] และพธิสีารส่วนเสรมิอนสุญัญาฉบบั
ที ่29 ว่าด้วยแรงงานบงัคบั (พ.ศ. 2557) ส่งเสรมิให้ทัง้นายจ้าง
และลูกจ้างด�าเนนิมาตรการเพือ่ป้องกนัการใช้แรงงานบงัคับ อาทิ 
มาตรา 2 (ด)ี แห่งพธิสีารฯ ส่งเสรมิให้มกีารคุ้มครองแรงงานข้าม
ชาติ โดยเฉพาะจากการปฏิบัติที่หลอกลวงและการละเมิดใน
กระบวนการจดัหางานและการเข้าท�างาน

มาตรา 6 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สงัคมและวฒันธรรม นยิามว่า สทิธใินการท�างาน หมายถงึ โอกาส
ของทุกคนในการมีชีวิตจากการท�างานท่ีเลือกโดยเสรี ทั้งนี้งาน
ทีม่คีณุค่าได้รบัการบญัญตัไิว้ในอนสุญัญาฉบบัทีเ่กีย่วกบัสทิธขิัน้
พื้นฐานและอนุสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ ดังนี้

• อนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศทีเ่กีย่วกบังานและ
ค่าจ้าง (ค่าจ้างขัน้ต�า่ ในอนสัุญญาฯ ฉบบัที ่131 (พ.ศ. 2513) 
การคุม้ครองค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้างตามปกต ิในอนสุญัญาฯ 
ฉบับที่ 95 (พ.ศ. 2492) และฉบับที่ 117 (พ.ศ. 2505) และ
ค่าจ้างส�าหรับการท�างานล่วงเวลา ในอนสัุญญาฯ ฉบับที ่01 
(พ.ศ. 2462)) –[ILO conventions on work and wages 
(Minimum wage: Convention 131 (1970); regular pay 
& wage protection: Conventions 95 (1949) and 
117(1962); Compensation overtime: Convention 01 
(1919)]

• อนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศทีเ่กีย่วกับวนัหยดุ
ประจ�าสัปดาห์ และวันหยุดประจ�าปีที่ได้รับค่าจ้าง (วันหยุด
ประจ�าปีที่ได้รับค่าจ้าง ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 132 (พ.ศ. 
2513) และวนัหยดุประจ�าสัปดาห์ ในอนสัุญญาฯ ฉบับที ่14 
(พ.ศ. 2464) ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2478) และฉบับที่ 106 (พ.ศ. 
2500)) –[ ILO conventions in weekly rest days and 
paid annual leave (Convention 132 (1970) on Holidays 
with Pay Convention; Conventions 14 (1921), 47 

อนุสญัญาองค์การสหประชาชาตทิีเ่กีย่วข้อง
กับการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม อนุสัญญาสหประชาชาติที่เกี่ยวกับงานที่มีคุณค่า
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(1935) and 106 (1957) for weekly rest days)]
• อนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศทีเ่กีย่วกบัการเลกิ

จ้าง (การเลิกจ้าง ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 158 (พ.ศ. 2525)) 
–[ ILO convention on employment termination 
(Convention 158 (1982) on employment termination)]

• อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยความรับ
ผดิชอบต่อครอบครวั (แรงงานกบัความรบัผดิชอบต่อครอบครัว 
ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 156 (พ.ศ. 2524) และแรงงานกับ
ความรบัผดิชอบต่อครอบครวั ในข้อแนะฯ ฉบบัที ่165 (พ.ศ. 
2524)) –[ ILO conventions on family responsibilities 
(Convention 156: Workers with Family Responsibilities 
Convention (1981); Recommendation 165: Workers 
with Family Responsibilities (1981)]

• อนุสญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยความเป็น
มารดาและการท�างาน (การลาคลอดและการลาเพือ่ดูแลบตุร
อย่างน้อย 12 สัปดาห์ แบ่งออกเป็น 6 สัปดาห์ก่อนคลอด
และ 6 สปัดาห์หลงัคลอด ตามท่ีก�าหนด ในอนสุญัญาฯ ฉบบั
ที ่103 (พ.ศ. 2495) รวมถึงการลาคลอดและการลาเพ่ือดูแล
บุตรอย่างน้อย 14 สัปดาห์ โดยบังคับให้เป็นการลาหลังค
ลอดจ�านวน 6 สัปดาห์ ตามที่ก�าหนด ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 
183 (พ.ศ. 2543)) –[ ILO conventions on maternity 
and work (at least 12 weeks of maternity leave, six 
weeks before and 6 weeks after, prescribed in an 
earlier Convention (103 from 1952); at least 14 
weeks of maternity leave in post-childbirth 
compulsory leave of six weeks, noted in a later 
convention (No. 183 from year 2000)]

• อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสุขภาพ
และความปลอดภัยในที่ท�างาน (ความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามยัในการท�างาน ในอนสุญัญาฯ ฉบับท่ี 155 (พ.ศ. 2524) 
และการตรวจแรงงาน ในอนสุญัญาฯ ฉบบัที ่81 (พ.ศ. 2490)) 
–[ ILO conventions on health and safety at work 
(most ILO conventions on occupational safety and 
health deal with very specific Occupational Safety 
hazards, such as asbestos and chemicals. Convention 
155 (1981); Labour Inspection Convention 81 (1947)]

• อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยความเจ็บ
ป่วยและอุบัติเหตุในการท�างาน (การประกันสังคม สิทธิ
ประโยชน์จากอุบตัเิหตจุากการท�างาน สทิธปิระโยชน์ในการ
รักษาพยาบาล และสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับความเจ็บป่วยใน
การท�างาน ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 102 (พ.ศ. 2495) ฉบับที่ 
121 (พ.ศ. 2507) และฉบับที่ 130 (พ.ศ. 2512)) –[ ILO 
conventions on sickness and employment injury 
(Convention 102 (1952), Conventions 121 (1964) 
and 130 (1969) concerning social security, employment 
injury benefits and medical care and sickness 
benefits)]

• อนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการประกนั

สังคม (การประกันสังคม (มาตรฐานขั้นต�่า) ในอนุสัญญาฯ 
ฉบับที่ 102 (พ.ศ. 2495) สิทธิประโยชน์จากอุบัติเหตุจาก
การท�างาน ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 121 (พ.ศ. 2507) สิทธิ
ประโยชน์จากการทุพพลภาพ ชราภาพ ในอนุสัญญาฯ ฉบับ
ที ่128 (พ.ศ. 2510) สทิธปิระโยชน์ในการรกัษาพยาบาลและ
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับความเจ็บป่วยในการท�างาน ในอนุ
สัญญาฯ ฉบับที่ 130 (พ.ศ. 2512) และสิทธิประโยชน์จาก
การว่างงาน ในอนสุญัญาฯ ฉบบัที ่168 (พ.ศ. 2531)) –[ ILO 
conventions on social security (Social Security 
(minimum standards): Convention 102 (1952); 
Employment Injury Benefits: Conventions 121 (1964); 
Invalidity, Old Age and Survivors’ Benefits: Convention 
128 (1967); Medical Care and Sickness Benefits: 
Convention 130 (1969); Unemployment Benefits: 
Convention 168 (1988)]

• อนสัุญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการปฏบิตัิ
ทีเ่ป็นธรรมในการท�างาน (ข้อห้ามเบือ้งต้นในการเลอืกปฏิบัติ 
ในอนสุญัญาฯ ฉบบัที ่111 (พ.ศ. 2501) และค่าจ้างท่ีเท่ากัน
ในงานประเภทเดียวกัน ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 100 (พ.ศ. 
2495)) –[ ILO Conventions on fair treatment at work 
(forbidden grounds for discrimination in Convention 
111 (1958); equal remuneration for work of equal 
value in Convention 100 (1952)]

• อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงาน
บงัคับ (แรงงานบงัคบั ในอนสุญัญาฯ ฉบบัที ่29 (พ.ศ. 2473) 
และการขจดัการใช้แรงงานบงัคบั ในอนสัุญญาฯ ฉบบัที ่105 
(พ.ศ. 2500)) –[ ILO conventions on forced labour 
(Forced Labour Conventions 29 (1930); Abolition of 
Forced Labour: Conventions 105 (1957)]

• อนสัุญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธใินการ
จดัตัง้และเข้าร่วมเป็นสมาชกิสหภาพ (เสรภีาพในการสมาคม
และการคุม้ครองสิทธใินการจัดต้ัง ในอนสัุญญาฯ ฉบับที ่87 
(พ.ศ. 2491) และสิทธใินการจัดต้ังและการเจรจาต่อรองร่วม 
ในอนสุญัญาฯ ฉบบัที ่98 (พ.ศ. 2492)) –[ ILO conventions 
on right to form and join trade union (Freedom of 
Association and Protection of the Right to Organize: 
Convention 87 (1948); Right to Organize and Collective 
Bargaining:  Convention 98 (1949)]

• ข้อแนะเรื่องการฝึกอบรมเชิงเทคนิคและการอาชีวศึกษา (ที
เวท) ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2558) รัฐสมาชิกต้องก�าหนดมาตรา
การท่ีมุง่เน้นความหลากหลายของแหล่งเงินทุนและการมส่ีวน
ร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วน นอกจากนี้
ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณของรัฐที่มีอยู่แล้ว อาจ
มกีารศกึษากลไกการจดัสรรเงนิทนุรปูแบบใหม่เพิม่เตมิ เช่น 
การร่วมกันออกค่าใช้จ่าย การลดหย่อนภาษี และเงินกู้ เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพและความรับผิดชอบในการกระตุ้นความ
ต้องการด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษา (TVET)

• พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว 
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(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ก�าหนดห้ามผู้รับใบอนุญาตน�าคน
ต่างด้าวเข้ามาท�างานกับนายจ้างาในประเทศเรียกหรือรับ
เงนิหรอืทรพัย์สนิอืน่ใดจากนายจ้างหรอืแรงงานข้ามชาต ิเว้น
แต่ค่าบรกิารและค่าใช้จ่ายทีเ่รยีกเกบ็จากนายจ้างตามรายการ
และอัตราที่อธิบดีประกาศก�าหนด

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศและข้อแนะหลาย
ฉบับที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงานข้ามชาติในหลากหลายมิติ ได้แก่

• หลักการพื้นฐานและสิทธิแรงงาน (ค่าจ้างที่เท่าเทียม ในอนุ
สัญญาฯ ฉบับที่ 100 (พ.ศ. 2494) และข้อแนะฯ ฉบับที่ 90 
(พ.ศ. 2494) การเลอืกปฏบัิต ิ(การจ้างงานและอาชพี) ในอนุ
สญัญาฯ ฉบบัที ่111 (พ.ศ. 2501) และข้อแนะฯ ฉบับที ่111 
(พ.ศ. 2501) เสรภีาพในการสมาคมและการคุม้ครองสทิธใิน
การจัดตั้ง ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 87 (พ.ศ. 2491) สิทธิการ
จัดตั้งและการเจรจาต่อรองร่วม ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 98 
(พ.ศ.2492) อายุขั้นต�่า ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 138 (พ.ศ. 
2516) และข้อแนะฯฉบบัที ่146 (พ.ศ. 2516) การท�างานใน
รูปแบบที่เลวร้าย ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 182 (พ.ศ. 2542) 
และข้อแนะฯ ฉบับที่ 190 (พ.ศ. 2542) แรงงานบังคับ ใน
อนุสัญญาฯ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2473) และข้อแนะฯ ฉบับที่ 
35 (พ.ศ. 2473) และการขจัดการใช้แรงงานบังคับ ในอนุ
สัญญาฯ ฉบับที่ 105 (พ.ศ. 2500)) –[ Fundamental 
principles and rights at work (Equal Remuneration 
Convention, 1951, No. 100, and Recommendation 
No. 90; Discrimination (Employment & Occupation) 
Convention, 1958, No. 111, and Recommendation 
No. 111; Freedom of Association and Protection of 
the Right to Organize Convention, 1948, No. 87; 
Right to Organize and Collective Bargaining 
Convention, 1949, No. 98; Minimum Age Convention, 
1973, No. 138, and Recommendation No. 146; Worst 
Forms of Child Labor Convention, 1999, No. 182, 
and Recommendation No. 190; Forced Labor 
Convention, 1930, No. 29, and Recommendation 
No. 35; Abolition of Forced Labor Convention, 1957, 
No. 105)]

• การคุ้มครองความเป็นมารดา การท�างาน และครอบครัว 
(การคุ้มครองความเป็นมารดา ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 183 
(พ.ศ. 2543) และข้อแนะฯ ฉบบัที ่191 (พ.ศ. 2543) แรงงาน
และความรบัผดิชอบต่อครอบครวั ในอนุสญัญาฯ ฉบบัท่ี 156 
(พ.ศ. 2524) และข้อแนะฯ ฉบับที่ 165 (พ.ศ. 2524)) –[ 
Maternity protection, work and family (Maternity 
Protection Convention, 2000, No. 183, and 

อนสุญัญาองค์การสหประชาชาตทิีเ่กีย่วข้อง
กับสิทธิและสวัสดิการแรงงานข้ามชาติ

Recommendation No. 191; Workers with Family 
Responsibilities Convention, 1981, No. 156, and 
Recommendation No. 165)]

• การส่งเสรมิการจ้างงาน (นโยบายการจ้างงาน ในอนสัุญญาฯ 
ฉบับที่ 122 (พ.ศ. 2507) และข้อแนะฯ ฉบับที่ 122 (พ.ศ. 
2507) นโยบายการจ้างงาน (บทบัญญัติเสริม) ในข้อแนะฯ 
ฉบับที่ 169 (พ.ศ. 2527) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในอนุ
สัญญาฯ ฉบับท่ี 142 (พ.ศ. 2518) และแก้ไขโดยข้อแนะฯ 
ฉบับที่ 195 (พ.ศ. 2547) การเลิกจ้าง ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 
158 (พ.ศ. 2555) ข้อแนะฯ ฉบับที่ 166 (พ.ศ. 2555) การ
สร้างงานในสถานประกอบการขนาดเลก็และกลางในข้อแนะฯ 
ฉบับท่ี 189 (พ.ศ. 2541) และความสัมพันธ์ในการจ้างงาน 
ในข้อแนะฯ ฉบับที่ 198 (พ.ศ. 2549)) –[ Employment 
promotion (Employment Policy Convention, 1964, 
No. 122, and Recommendation No. 122; Employment 
Policy (Supplementary Provision) Recommendation, 
1984, No. 169; Human Resources Development 
Convention, 1975, No. 142, and Revised by 
Recommendation No. 195, 2004; Termination of 
Employment Convention, 1982, No. 158, and 
Recommendation No. 166; Job Creation in Small 
and Medium-sized Enterprises Recommendation, 
1998, No. 189; Employment Relat ionship 
Recommendation, 2006, No. 198)]

• สภาพการท�างาน (การท�างานในเวลากลางคนื (แรงงานหญิง) 
ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 89 (ฉบับแก้ไข) (พ.ศ. 2491) และพิธี
สารฯ ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 89 (พ.ศ. 2533) การท�างานใน
เวลากลางคืน ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 171 (พ.ศ. 2533) และ
ข้อแนะฯ ฉบับที่ 178 (พ.ศ. 2533) การรับงานไปท�าที่บ้าน
ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 177 (พ.ศ. 2539) และข้อแนะฯ ฉบับ
ที่ 184 (พ.ศ.2539) และการท�างานบางช่วงเวลา ในอนุ
สญัญาฯ ฉบบัที ่175 (พ.ศ. 2537) และข้อแนะฯ ฉบบัที ่182 
(พ.ศ. 2537)) –[ Working conditions (Night Work 
(Women) Convention (revised), 1948, No 89, Protocol 
of 1990 to the Night Work (women) Convention No. 
89; Night Work Convention, 1990, No. 171, and 
Recommendation No. 178; Home-work Convention, 
1996, No. 177 and Recommendation No. 184; Part-
time work convention, 1994, No. 175, and 
Recommendation No. 182)]

• มาตรา 2 (ดี) แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการฝึกอบรมเชิงเทคนิค
และการอาชวีศกึษา (พ.ศ. 2532) [Convention on Technical 

อนุสัญญาองค์การสหประชาชาติที่เกี่ยวกับ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
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ในช่วงการระบาดของโควดิ-19 ไอแอลโอส่งเสรมิการน�ามาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศมาใช้ในการตอบสนองความต้องการ
ของแรงงานข้ามชาติ และรับรองว่าเสรีภาพและศักดิ์ศรีความ

อนุสญัญาสหประชาชาตทิีเ่กีย่วกบัแนวปฏิบัติ
ด้านความปลอดภยัในช่วงการระบาดของโควดิ-19

and Vocational Education (1989)] ก�าหนดบทบาทของ
ภาครัฐในการรับผิดชอบด้านการวางแผนและการพัฒนาใน
มติเิศรษฐกจิและสงัคมในภาคส่วนต่าง ๆ  และสมาคมวชิาชพี
ต่างๆ รวมถึงกลุ่มแรงงาน นายจ้าง และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
อื่นๆ นอกจากน้ีในข้อแนะการฝึกอบรมเชิงเทคนิคและการ
อาชีวศึกษา ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2558) [Recommendation 
concerning Technical and Vocational Education and 
Training (TVET) (2015)] ก�าหนดให้รฐัสมาชกิทีม่หีน้าท่ีหลัก
ในด้านนโยบายสาธารณะ ควรพิจารณาก�าหนดหรือสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกรอบกฎหมายเพื่อจัดการฝึกอบรมเชิง
เทคนิคและการอาชีวศึกษา โดยอาจก�าหนดบทบาท สิทธิ 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและภาค
เอกชน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นภาคี
ความร่วมมือ ตามที่ก�าหนดในข้อแนะฯ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 
2558) รัฐสมาชิกควรก�าหนดมาตรการเกี่ยวกับความหลาก
หลายของแหล่งเงินทุนและการมีส่วนร่วมของผู ้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องผ่านความร่วมมือในรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ควรพิจารณา
ความหลากหลายโดยให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานส่วนท้อง
ถิ่น และบุคคลทั่วไปเข้าร่วม โดยอาศัยหลักความเท่าเทียม
และครอบคลมุทกุคน นอกจากนีภ้ายใต้กรอบการจดัสรรงบ
ประมาณของรฐัทีม่อียู ่ควรศกึษากลไกการจดัสรรเงนิทนุรปู
แบบใหม่เพิม่เติม เช่น การร่วมกนัออกค่าใช้จ่าย การลดหย่อน
ภาษี และเงินกู้ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ 
และกระตุ้นความต้องการด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษา 
(TVET) ตามทีไ่ด้ก�าหนดในข้อแนะ ฯ ฉบับที ่31 (พ.ศ. 2558) 
ว่าด้วยนโยบายสาธารณะ รฐัควรสนบัสนนุและอ�านวยความ
สะดวกให้มีการฝึกงานที่มีคุณภาพ อันประกอบไปด้วยการ
ท�างานและการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา ผ่านการถกเถียง
ทางสงัคม และการสร้างความร่วมมอืระหว่างภาครัฐและภาค
เอกชน เพือ่ช่วยให้เยาวชนสามารถพัฒนาองค์ความรู ้ทกัษะ 
และความสามารถ รวมทัง้ได้รบัประสบการณ์จากการท�างาน 
นอกจากนี้ ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อแนะฯ ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 
2558) การจัดการความร่วมมอืระหว่างภาครฐักบัภาคเอกชน 
ถูกน�ามาใช้ในการระบุและคาดการณ์ทักษะท่ีเป็นท่ีต้องการ
ผ่านวธีิการต่างๆ เช่น การศกึษาความเป็นไปได้ การวจิยัโดย
การสังเกต หรือสภาทกัษะอาชพี เป็นต้น นอกจากนีก้ารเกบ็
ข้อมลูและการวเิคราะห์การเปลีย่นแปลงเชงิบรบิท และการ
ติดตามประเมินผลการด�าเนินการอย่างเป็นระบบ จะท�าให้
ทราบความพยายามในการส่งเสริมความเกี่ยวข้องกับการ
อบรมด้านเทคนิคและการอาชีวศึกษา

เป็นมนษุย์ของแรงงานข้ามชาติจะไม่ถูกพรากหรือถกูลดิรอน ซึง่
อนสัุญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศและข้อแนะทีเ่ก่ียวข้อง
มดีงันี ้การจ้างงานและงานท่ีมีคุณค่าเพือ่ความสงบและการปรบั
ตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ในข้อแนะ ฯ ฉบับที่ 205 (พ.ศ. 2560) 
[Employment and Decent Work for Peace and Resilience 
Recommendation, 2017 (No. 205)]; เสรภีาพในการสมาคม
และการคุ้มครองสิทธิในการจัดตั้ง ในอนุสัญญา ฯ ฉบับที่ 87 
(พ.ศ. 2491) [Freedom of Association and Protection of 
the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)]; สิทธิ
ในการจัดต้ังและการเจรจาต่อรองร่วม ในอนสัุญญาฯ ฉบบัที ่98 
(พ.ศ. 2492) [Right to Organize and Collective Bargaining 
Convention, 1949 (No. 98)]; นโยบายการจ้างงานในอนุ
สัญญาฯ ฉบับที่ 122 (พ.ศ. 2507) [Employment Policy 
Convention, 1964 (No. 122); การเลิกจ้าง ในอนุสัญญาฯ 
ฉบับที่ 158 (พ.ศ. 2525) [Termination of Employment 
Convention, 1982 (No. 158)]; และข้อแนะฯ ฉบับที่ 166 
(พ .ศ .  2525 )  [ Te rm ina t ion  o f  Employment 
Recommendation, 1982 (No. 166)];  การประกันสังคม 
(มาตรฐานข้ันต�า่) ในอนสัุญญาฯ ฉบบัที ่102 (พ.ศ. 2495) [Social 
Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 
102)]; การส่งเสริมการจ้างงานและการต่อต้านการว่างงาน ใน
อนสุญัญาฯ ฉบบัท่ี 168 (พ.ศ. 2531) [Employment Promotion 
and Promotion Against Unemployment Convention, 
1988 (No. 168)]; การคุ้มครองค่าจ้าง ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 
95 (พ.ศ. 2492) [Protection of Wages Convention, 1949 
(No. 95)]; ความปลอดภัยและสุขภาพในการท�างาน ในอนุ
สญัญาฯ ฉบบัที ่155 (พ.ศ. 2524) [Occupational Safety and 
Health Convention, 1981 (No. 155)]; ความปลอดภัยและ
สุขภาพในงานก่อสร้าง ในอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 167 (พ.ศ. 2531) 
และสิทธิประโยชน์จากอุบัติเหตุจากการท�างาน ในอนุสัญญาฯ 
ฉบบัที ่121 (พ.ศ. 2507)) [Safety and Health in Construction 
Convention, 1988 (No. 167); the Employment Injury 
Benefits Convention, 1964 (No.121)]



31แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ

ภาคผนวก 3: คณะกรรมการขับเคลื่อนการว่าจ้างแรงงานข้ามชาติ
ระหว่างภาครัฐกับเอกชน ภายใต้โครงการพรอมมิส

ล�าดับ หน่วยงาน ชื่อ ต�าแหน่ง

1 สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการ

2 สภาองค์การนายจ้างแห่งชาติ ดร.ทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ ประธาน

3 สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย นางอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษา

4 สมาคมนายจ้างเพื่อการลงทุนในไทย นางอิสรีย์ ภักหาญสวัสดิ์ นายกสมาคม

5 คณะกรรมการยทุธศาสตร์แรงงานและพฒันาฝีมอืแรงงาน 
สภาหอการค้าไทย

นายประพันธ์ สิมะสันติ กรรมการ

6 คณะกรรมการยทุธศาสตร์แรงงานและพฒันาฝีมอืแรงงาน 
สภาหอการค้าไทย

นายธนาศักดิ์ กิจรุ่งโรจน์ กรรมการ

7 กลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว นางนิลุบล พงษ์พยอม กรรมการ

8 กลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว นายวิชัย จัตวงษ์ กรรมการ

9 กลุ่มนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าว นายอดิศร เกิดมงคล ที่ปรึกษา

10 คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร นางณัชภัทรกานต์ โชติศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ
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ล�าดบั หน่วยงาน ชื่อ ต�าแหน่ง

11 คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน 
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

นายไพรัช ชัยชาญ อดีตเลขานุการ

12 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อ�านวยการ ฝ่ายวิชาการ

13 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาวธัญมาศ ลิมอักษร หวัหน้าส่วนงานสร้างความร่วม
มือ

14 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ ผู้ตรวจราชการกรม

15 กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน

ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายเข้าร่วม
การประชุม

16 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายเข้าร่วม
การประชุม

17 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายเข้าร่วม
การประชุม

18 ส�านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง
แรงงาน

ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายเข้าร่วม
การประชุม

19 ส�านักงานประกันสังคม ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายเข้าร่วม
การประชุม

20 ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายเข้าร่วม
การประชุม

21 ศนูย์วจิยัการย้ายถิน่แห่งเอเชยี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย ดร. เปรมใจ วังศิริไพศาล นักวิจัยอาวุโส

22 บริษัท เครื่องกีฬา ยูนิเวอร์แซล (ไทย) จ�ากัด นางจิราพร กัญจนกาญจน์ ผู้จัดการแผนกบุคคล

23 บริษัทฟิกซี่ นายชฎิล เอี่ยมเกตุแก้ว ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเทคนิค

24 บริษทั ซโิน-ไทย เอ็นจเีนียริง่ แอนด์ คอนสตรคัชัน่ จ�ากัด 
(มหาชน)

ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายเข้าร่วม
การประชุม

ผู ้ จัดการศูนย์ฝ ึกอบรมและ
พัฒนาฝีมือแรงงาน

25 บรษัิทน�าคนต่างด้าวมาท�างานในประเทศ เอม็.เอ.เอ๊กซ์. 
1997 จ�ากัด

นายชัชพงศ์ โชติศิริ กรรมการผู้จัดการ



33 แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ



34 แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะแรงงานข้ามชาติ


