่
บทสรุปโครงการให ้ความรู ้แรงงานย ้ายถิน
่
่
และการโยกย ้ายถินฐานที
ปลอดภั
ย
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สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations: ASEAN)
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 มีประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา
อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ซึ่งสานักเลขาธิการอาเซียน
ตั้งอยู่กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย
หากประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ:
สานักเลขาธิการอาเซียน
แผนกความสัมพันธ์ชุมชน (Community Relations Division: CRD)
70A จาลัน สิสิงคมังคราชา
จาการ์ตา 12110 อินโดนีเซีย
โทรศัพท์: (62 21) 724-3372, 726-2991
โทรสาร: (62 21) 739-8234, 724-3504
อีเมล: public@asean.org

ข้อมูล Catalogue-in-Publication Data
บทสรุปโครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
จาการ์ตา สานักเลขาธิการอาเซียน เมษายน 2560
331.544
1. อาเซียน – ระบบการโยกย้ายถิ่นฐาน
2. นโยบาย - มาตรฐาน - ระบบระดับชาติ
ISBN 978-602-6392-50-3
เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้สามารถนาไปอ้างอิงหรือจัดพิมพ์ใหม่ โดยจะต้องได้รับการตอบรับก่อน และจัดส่งฉบับ
ที่จัดพิมพ์ใหม่ให้กับแผนกความสัมพันธ์ชุมชน (CRD) สานักเลขาธิการอาเซียน จาการ์ตา
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนปรากฏออนไลน์ในเว็บไซต์ของอาเซียน www.asean.org
ลิขสิทธิ์ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) พ.ศ. 2560
สงวนลิขสิทธิ์
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บทสรุป
โครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่น
และการโยกย้ายถิน่ ฐานที่ปลอดภัย

โครงการภายใต้
คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิของแรงงานต่างด้าว (ACMW)

โดยได้รับการสนับสนุนจาก

Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument
Human Rights Facility (READI HRF)
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คานา
ผมมีความยินดียิ่งที่บทสรุปโครงการในอาเซียนด้านการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่น
และการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยแล้วเสร็จและจัดพิมพ์ในปีที่สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ฉลองครบรอบการจัดตั้งปีที่
50 และระหว่างที่ฟิลิปปินส์เป็นประธานของอาเซียน และมีความหมายที่ปีนี้เป็น
ปีที่ 10 ของปฏิญญาเซบูว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิของแรงงาน
ต่างชาติ ซึ่งได้มีการลงนามโดยผู้นาอาเซียนในวาระการประชุมสุดยอด ครั้งที่ 12
ปี 2550 ในเมืองเซบู
โครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย มีความสาคัญในการทาให้แน่ใจว่าผู้ที่หา
โอกาสในการทางานในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศตนทราบถึงข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน แรงงาน
ย้ายถิ่นต้องมีความเข้าใจกระบวนการจัดหางานในประเทศต้นทาง สิทธิและหน้าที่ของตนภายใต้สัญญาจ้างงาน
รวมถึงข้อมูลของนายจ้าง และโครงการการเยียวยาและช่วยเหลือทางกฎหมายในกรณีที่ต้องการ
บทสรุปนี้แยกเป็นส่วนหลักจานวนสามส่วน เช่น ข้อมูลการโยกย้ายถิ่นฐานของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
กรณีศึกษาด้านแนวปฏิบัติที่ดี และข้อเสนอแนะ ที่จะทาให้ข้อมูลท่านเกี่ยวกับการปฏิรูปนโยบายและการ
พัฒนาโครงการ
ในภาพใหญ่ โครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยที่มีอยู่ในประเทศสมาชิก
อาเซียนมีความหลากหลายทั้งด้านขอบเขตและเนื้อหาเนื่องจากมีประวัติการโยกย้ายถิ่นฐาน กรอบกฎหมาย
รวมถึงวาระแห่งชาติ ด้านนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐาน และการให้ความสาคัญที่ต่างกันในแต่ละประเทศ ดังนั้น
บางประเทศจึงมีความโดดเด่นด้านโครงการการอบรมก่อนการจ้างงานและโครงการการอบรมก่อนการเดินทาง
ไปทางานมากกว่าประเทศอื่นๆ ในขณะที่บางประเทศมุ่งเน้นการอบรมให้ความรู้หลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศ
บทสรุปนี้มีความพยายามที่จะให้ถึงหลักฐานของความเข้มแข็งและข้อจากัดของโครงการการอบรมที่มีอยู่แล้วใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านกรณีศึกษา โดยมีแนวทางและแรงบัลดาลใจในการยกระดับโครงการที่มีอยู่ และมี
ชุดข้อเสนอแนะให้ประเทศสมาชิกผ่านการร่วมมือกันและการดาเนินการในประเทศตนพิจารณาจัดทาโครงการ
ให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยที่ตอบสนอง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความมุ่งหมายในการดาเนินการตามการริเริ่มนี้ภายใต้การนาของฟิลิปปินส์ ในฐานะผู้
ประสานงานประเทศ จะประสบความสาเร็จและสามารถนาเอกสารนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากที่สุด
ผมขอขอบคุณจากใจจริงต่อ Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument (READI) ในการสนับสนุนโครงการ
ผมขอแสดงความยินดีและขอบคุณคณะทางานวิชาการฟิลิปปินส์ สานักเลขาธิการอาเซียน ผู้ประสานงาน
ระดับชาติและที่ปรึกษาระดับชาติจากแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงปรึกษาระดับภูมิภาค ในการร่วมกัน
ดาเนินงานริเริ่มความอุตสาหะของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่า
ด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ACMW) เป็นจริงขึ้นมา
ซิลเวสเตอร์ เอช. เบลโล่ III
ปลัดกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน ฟิลิปปินส์
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สาร
ในปีนี้ อาเซียนฉลองครบรอบปีที่ 50 และเป็นปีที่ 10 ในการลงนามของผู้นา
อาเซียนต่อปฏิญญาว่าด้วยการคุ้มครองและการส่งเสริมสิทธิของแรงงาน
ต่างชาติ หรือปฏิญญาเซบู ซึ่งความมุ่งมั่นจากปฏิญญาเซบูได้ก่อร่างและ
ขับเคลื่อนความร่วมมือภายในภูมิภาคด้านสิทธิของแรงงานย้ายถิ่นในหลาย
รูปแบบ รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่าง
ด้าว (ACMW) ซึ่งตั้งแต่การจัดตั้งขึ้นในปี 2551 ACMW ได้ริเริ่มดาเนินงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทาโครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นและการ
โยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
เป็นเวลานานที่ประชากรในภูมิภาคอาเซียนเคลื่อนย้ายภายในและภายนอกภูมิภาคเพื่อหาโอกาสและการ
ตอบสนองต่อความต้องการของเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น การมีส่วนร่วมต่อเศรษฐกิจและสังคมของทั้งประเทศต้น
ทางและปลายทางนั้นมีอย่างมากมาย ซึ่งการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
ของภูมิภาคคาดหมายได้ว่าจะมีประชาชนที่เสาะหาโอกาสในการทางานนอกประเทศของตน
เป็นสิ่งทีจ่ าเป็นทีแ่ รงงานที่จะเป็นผู้ย้ายถิ่นฐาน แรงงานย้ายถิ่นที่ทางานอยู่ และนายจ้างจะต้องได้รับความรู้
อย่างครอบคลุม และควรมีโครงการในการให้ข้อมูลพร้อมที่จะทาให้แน่ใจได้ว่าเป็นการโยกย้ายถิ่นฐานที่
ปลอดภัย ซึง่ จาเป็นที่จะต้องมีการอบรมและโครงการดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนตลอดของการโยกย้ายถิ่นฐาน
ตั้งแต่ก่อนการจ้างงาน ก่อนการเดินทาง เมื่อเดินทางมาถึงก่อนเริ่มงาน และการเดินทางกลับและการคืนสู่
สังคม
โครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมจากประเทศสมาชิก
อาเซียนเกี่ยวกับประวัติของประเทศและโครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
ที่มีอยู่ โดยมีเป้าหมายคือแรงงานย้ายถิ่นและนายจ้าง ซึ่งเป็นเอกสารอ้างอิงที่มีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย ผมมั่นใจว่าบทสรุปนี้จะกระตุ้นผู้กาหนดนโยบาย
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง NGO และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเสริมสร้างนโยบายและโครงการอย่างต่อเนื่อง
ในการทาให้การโยกย้ายถิ่นฐานทีป่ ลอดภัยสาหรับทุกคน

เล เลือง มินห์
เลขาธิการอาเซียน
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สาร
ผมยินดีกับ ACMW ในความสาเร็จและการจัดพิมพ์บทสรุปโครงการให้ความรู้
แรงงานย้ายถิ่นและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนการ
จัดพิมพ์นี้เนื่องจากสอดคล้องกับความทุ่มเทของสหภาพยุโรปในการสนับสนุน
การคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่นในอาเซียน
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของประชาชนเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและการสร้างบรรยากาศชุมชนระหว่างกัน ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานใน
สนธิสัญญาว่าด้วยการทางานของสหภาพยุโรป และได้ช่วยให้เกิดยุโรปตลาด
เดียวตามที่ทราบกันในปัจจุบัน ประชาชนยุโรปสามารถเดินทางได้อย่างเสรี
ภายในพรมแดนของประเทศสมาชิก 28 ประเทศในสหภาพยุโรป และสามารถ
หางานทาในประเทศสหภาพยุโรปอื่นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทางานและอยู่อาศัยภายหลังสิ้นสุดการจ้างงาน
การเคลื่อนย้ายแรงงานที่เสรีนี้ทาให้สหภาพยุโรปเป็นตลาดแรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน
ให้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้ของแรงงานย้ายถิ่นในประเทศสมาชิกอาเซียน บทสรุป
ฉบับนี้เป็นส่วนสาคัญต่อการคุ้มครองสิทธิแรงงานย้ายถิ่นในอาเซียน บทสรุปได้วินิจฉัยโดยการประเมินสิ่งที่
จาเป็นต่อการปฏิบัติ รวมถึงมาตรฐานกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติงานโครงการอบรมก่อนการจ้างงาน
และก่อนการเดินทาง โครงการในสถานที่และเมื่อเดินทางมาถึงก่อนเริ่มงาน และโครงการการเดินทางกลับและ
การคืนสู่สังคมในทั้งประเทศต้นทางและปลายทางภายในอาเซียนและอื่นๆ บทสรุปฉบับนี้สามารถเป็นอีกก้าว
หนึ่งของความร่วมมือต่อไปและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป
ในนามของสหภาพยุโรป ผมขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับฟิลิปปินส์ในฐานะที่เป็นประเทศผู้เสนอ และ
สาหรับการนาการเตรียมงานในการจัดพิมพ์ ผมขอขอบคุณผู้แทน ACMW ทุกท่าน สานักเลขาธิการอาเซียน
และทุกคนทีเ่ กี่ยวข้องในการจัดทาเล่มนี้ ผมแน่ใจว่าจะมีการใช้ประโยชน์จากบทสรุปนี้สาหรับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมทั้งผู้กาหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ สมาชิกรัฐสภา ธุรกิจเอกชน บริษัทจัดหางาน แรงงานย้ายถิ่น
และครอบครัว ผู้ประกอบการงาน และสาธารณะ

ฟรานซิสโก ฟอนแทน
เอกอัครราชทูตแห่งสหภาพยุโรปประจาอาเซียน

7

8

สารบรรณ
คานา
สารจากเลขาธิการอาเซียน
สารจากเอกอัครราชทูตแห่งสหภาพยุโรปประจาอาเซียน
กิตติกรรมประกาศ
คณะจัดทาโครงการบทสรุปอาเซียน
ภาพรวม
คาศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในบทสรุป
อักษรย่อ

4
5
6
10
11
15
20
24

บทที่ 1: อาเซียนและการโยกย้ายถิ่นฐาน: รายงานประเทศ
1. บรูไนดารุสซาลาม
2. กัมพูชา
3. อินโดนีเซีย
4. สปป. ลาว
5. มาเลเซีย
6. เมียนมา
7. ฟิลิปปินส์
8. สิงคโปร์
9. ไทย
10. เวียดนาม

27
28
35
45
50
54
60
65
77
83
95

บทที่ 2: โครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นและนายจ้าง:
กรณีศึกษา
A. ก่อนการจ้างงาน
กรณีศึกษาที่ 1: โครงการปฐมนิเทศด้านกฎหมายและกฎระเบียบการจ้างงาน
ของบรูไน (บรูไนดารุสซาลาม)
กรณีศึกษาที่ 2: สัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานผ่านระบบออนไลน์
(ฟิลิปปินส์)
กรณีศึกษาที่ 3: แนวทางการสมัครและการทางานในต่างประเทศ
(ฟิลิปปินส์)
B. ก่อนการเดินทาง
กรณีศึกษาที่ 4: สัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง (กัมพูชา)
กรณีศึกษาที่ 5: อบรมก่อนการเดินทางสาหรับระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ
ของเกาหลี (เมียนมา ฟิลิปปินส์ และไทย)

106
107
109
111
115
117

9

กรณีศึกษาที่ 6: โครงการอบรมก่อนการเดินทางภาคบังคับ (สปป. ลาว)
121
กรณีศึกษาที่ 7: โครงการอบรมแรงงานย้ายถิ่นทีค่ รอบคลุม
และฝึกฝีมือสาหรับแรงงานรับใช้ในบ้าน (อินโดนีเซีย)
123
กรณีศึกษาที่ 8: สัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางสาหรับแรงงานฟิลิปปินส์
ที่ทางานในต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์)
125
กรณีศึกษาที่ 9: โครงการฝึกอบรมก่อนการเดินทางสาหรับแรงงานที่ไปทางาน
ในอิสราเอล (ไทย)
128
กรณีศึกษาที่ 10: โครงการฝึกอบรมผู้เก็บผลไม้ป่า (ไทย)
130
กรณีศึกษาที่ 11: โครงการอบรมปฐมนิเทศสาหรับแรงงานที่ไปทางานในญี่ปุ่น
(เวียดนาม)
132
กรณีศึกษาที่ 12: โครงการอบรมปฐมนิเทศสาหรับแรงงานที่ไปทางานในมาเลเซีย
(เวียดนาม)
134
C. เมื่อเดินทางมาถึงก่อนเริ่มงาน / ณ สถานที่ทางาน
กรณีศึกษาที่ 13: โครงการปฐมนิเทศเกี่ยวกับคาสั่ง (2552) ว่าด้วยความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย (บรูไนดารุสซาลาม)
135
กรณีศึกษาที่ 14: โครงการอบรมด้านความปลอดภัยและอนามัยสาหรับแรงงานใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง (มาเลเซีย)
137
กรณีศึกษาที่ 15: โครงการสร้างความคุ้นเคยต่อถิ่นฐานสาหรับผู้รับใช้ในบ้าน
ต่างชาติ (สิงคโปร์)
139
กรณีศึกษาที่ 16: โครงการปฐมนิเทศนายจ้าง (สิงคโปร์)
141
กรณีศึกษาที่ 17: หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย (สิงคโปร์)
143
กรณีศึกษาที่ 18: สัมมนาปฐมนิเทศเมื่อเดินทางมาถึงก่อนเริ่มงาน (PAOS) สาหรับแรงงาน
ที่ไปทางานต่างประเทศในสิงคโปร์ (ฟิลิปปินส์)
146
D. การเดินทางกลับ และการคืนสู่สังคม
กรณีศึกษาที่ 19: หมู่บ้านแรงงานย้ายถิ่น (อินโดนีเซีย)
148
กรณีศึกษาที่ 20: บาลิค-พิเน และบาลิค-ฮานาปบูเฮ สาหรับแรงงาน
ที่ไปทางานต่างประเทศที่เดินทางกลับมา (ฟิลิปปินส์)
150
กรณีศึกษาที่ 21: โครงการช่วยเหลือ-สวัสดิการ การจ้างงาน กฎหมาย
และความเป็นอยู่ (WELL) (ฟิลิปปินส์)
153
บทที่ 3: ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

156

10

กิตติกรรมประกาศ
บทสรุปโครงการในอาเซียนด้านการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยฉบับนี้สาเร็จ
ขึ้นได้จากความร่วมมือของบุคคลและสถาบันต่างๆ
คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ของแรงงานต่างด้าว (ACMW) ขอขอบคุณบุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้ในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันเพื่อ
เตรียมการและดาเนินการสาเร็จในการจัดพิมพ์บทสรุปนี้:
กลุ่มผู้บริหารจัดการของฟิลิปปินส์ นาโดยนายโรเบิร์ต ลาร์กา ผู้ประสานงานโครงการ และเจ้าหน้าที่ นางสาว
อลิซ วิสเพอรัส นางสาวมาเรีย เทเรซา เดลอส ซานทอส และนางสาวจีน ซาลวาดอร์ ในการจัดทาโครงการ
ตั้งแต่เป็นเพียงแนวคิดจนเสร็จสมบูรณ์
สานักเลขาธิการอาเซียน โดยเฉพาะนางสาวเมกา ไอรีนา นางสาวพิฐชานุช สุภาวนิช และการสนับสนุนจาก
นางสาวซารา ชอยรินนิสา สาหรับการให้กาลังใจและสนับสนุนตลอดระยะเวลาดาเนินโครงการ

Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument-Human Rights Facility (READI-HRF) คณะ
วิชาการและอานวยการ โดยเฉพาะนางสาวยูยุน วาห์ยูนิงรัม (อดีตหัวหน้าคณะ) นางสาวแพทริเซีย วากสไตน์
(หัวหน้าคณะ) นางสาวไอรีน เอสเธอร์ โรนัลลี สิธุโมรัง สาหรับความทุ่มเทต่อโครงการนี้ และที่สาคัญคือการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนต่อแรงงานทุกคน รวมถึงแรงงานย้ายถิ่นในภูมิภาคอาเซียน
ACMW ซาบซึ้งต่อคณะที่ปรึกษา ซึ่งบทสรุปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากท่าน นางสาวแอลเซซติส (เธธิส)
อเบรรา แมงกาฮาส ที่ปรึกษาระดับภูมิภาค ในการตรวจสอบประเด็นทางวิชาการที่สาคัญของรายงาน
ระดับประเทศ การจัดเตรียมรายงานระดับภูมิภาค และข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ที่ปรึกษาระดับชาติในการ
ดาเนินการตามรูปแบบการวิจัย จัดทาแบบสอบถาม และจัดทารายงานระดับประเทศ ผู้ประสานงาน ACMW
สาหรับการระบุผู้ได้รับการสัมภาษณ์ และคัดเลือกโครงการเพื่อบรรจุในบทสรุปนี้ รวมถึงการรับรองรายงาน
ขอบคุณเป็นพิเศษต่อนายนายมิทเชลล์ ดูราน สาหรับการ “เติมคาในช่องว่าง” แก้ไข และให้การดูแลเชิง
วิชาการในการจัดพิมพ์บทสรุปนี้ และขอบคุณนางสาวมาเรียว เอสพิโนซา สาหรับการออกแบบหน้าปกบทสรุป
และการจัดส่วนต่างๆ
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คณะจัดทาโครงการบทสรุปอาเซียน
ทีป่ รึกษาระดับภูมิภาค
นางสาวมา แอลเซซติส (เธธิส) อเบรรา
แมงกาฮาส
นักเศรษฐศาสตร์, นักวิทยาศาสตร์สังคม
สถานีสภาพอากาศสังคม
ผู้ประสานงานฟิลิปปินส์
โครงการบทสรุปอาเซียน
ทค. โรเบิร์ต แอล. ลาร์กา
ผู้อานวยการ IV
สานักบริหารแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ
กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน

สานักเลขาธิการอาเซียน
นางสาวเมกา ไอรีนา
ผู้ช่วยผู้อานวยการ
หัวหน้าแผนกแรงงานและกิจการพลเรือน
รักษาการหัวหน้ากองการจากัดความยากจนและ
เพศ
ฝ่ายประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
นางสาวพิฐชานุช สุภาวนิช
เจ้าหน้าที่อาวุโส
แผนกแรงงานและกิจการพลเรือน
ฝ่ายพัฒนามนุษย์
ฝ่ายประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

เลขาธิการฟิลิปปินส์
นางสาวอลิซ คิว. วิสเพอรัส
หัวหน้าเจ้าหน้าที่แรงงานและการจ้างงาน
เลขาธิการ กองเอเชียแปซิฟิก
กรมกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน

นางสาวซารา ชอยรินนิสา
เจ้าหน้าที่วิชาการ
แผนกแรงงานและกิจการพลเรือน
ฝ่ายพัฒนามนุษย์
ฝ่ายประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

นางสาวคาร์เมน เม เอ็ม. เดลา ครูซ
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานและการจ้างงาน
กองเอเชียแปซิฟิก
กรมกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน

READI-HRF
นางสาวแพทริเซีย วากสไตน์
หัวหน้าคณะ
Regional EU-ASEAN Dialogue InstrumentHuman Rights Facility

นางสาวจีน แอนโนเนท เอ. ซาลวาดอร์
กองเอเชียแปซิฟิก
กรมกิจการแรงงานระหว่างประเทศ
กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน

นางสาวไอรีน สิธุโมรัง
ผู้ช่วยโครงการ
Regional EU-ASEAN Dialogue InstrumentHuman Rights Facility
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ผู้ประสานงานระดับชาติและที่ปรึกษาระดับชาติ
บรูไนดารุสซาลาม
ผู้ประสานงาน
นางสาวเอมี แอซลีนา บินติ อาซาฮารี
ผู้ช่วยกรรมาธิการด้านแรงงาน
กองมาตรฐานแรงงานและบริษัทจัดหางาน
กรมแรงงาน
กระทรวงมหาดไทย

ที่ปรึกษา
นางสาวเนอร์ จูดี บินติ อับดุลลาห์

กัมพูชา
ผู้ประสานงาน
นายชอบ นารัฐ
รองอธิบดีกรมแรงงาน
กระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ

ที่ปรึกษา
นายควน บันนี

นายเคียว โสวรรณโมนี
หัวหน้าสานักอาเซียน
กระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ
นายอุค ราวุฐ
หัวหน้าสานักควบคุมแรงงานกัมพูชา
กระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ
อินโดนีเซีย
ผู้ประสานงาน
นายโซเอส ฮินดาร์โน
ผู้อานวยการจัดหางานทรัพยากรมนุษย์ใน
ต่างประเทศ
กระทรวงทรัพยากรมนุษย์

ที่ปรึกษา
นายเวอร์ยา อะดีเวนา
หัวหน้าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศูนย์ฮาบีบี
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สปป. ลาว
ผู้ประสานงาน
นางสาวบัวสี ธรรมศัก
รองผู้อานวยการกองส่งเสริมการจ้างงาน
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ที่ปรึกษา
นายสมสุข สานานิโคน
นักวิทยาศาสตร์สังคม (PhD ศาสตร์การ
พัฒนา)
มาเลเซีย

ผู้ประสานงาน
นายมูฮัมหมัด โซแอมซุล ฮาซรี
ผู้ช่วยเลขานุการ กองการต่างประเทศ
กระทรวงทรัพยากรมนุษย์

ที่ปรึกษา
นายมูนุซามี เพเรียซามี
ข้าราชการเกษียณ
เมียนมา

ผู้ประสานงาน
นางสาวขิ่น ขิ่น เทท
เจ้าหน้าที่กองแรงงานย้ายถิ่น
กรมแรงงาน กระทรวงแรงงานตรวจคนเข้าเมือง
และประชากร

ที่ปรึกษา
นายวิน มินท์

ฟิลิปปินส์
ผู้ประสานงาน
นางสาวมาเรีย เทเรซา ดี. เดลอส ซานทอส
ผู้อานวยการกองการอบรมแรงงาน
สานักบริหารแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ

ที่ปรึกษา
นายมิทเชลล์ พี. ดูราน

สิงคโปร์
ผู้ประสานงาน
นางสาวพริสซิลลา กอห์
หัวหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กองนโยบายสถานที่ทางานและแผนงาน
กระทรวงทรัพยากรมนุษย์

ที่ปรึกษา
นายเบอร์นาร์ด เมนอน
กรรมการบริหาร
ศูนย์แรงงานย้ายถิ่น
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ไทย
ผู้ประสานงาน
นางสาวญาดา ทองศรี
นักวิชาการแรงงานชานาญการ
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ที่ปรึกษา
นายปกรณ์ อมรชีวิน

เวียดนาม
ผู้ประสานงาน
นางสาวทรัน ธัน มินห์
เจ้าหน้าที่กองความร่วมมืออาเซียน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และกิจการสังคม

ที่ปรึกษา
นายวู อันห์ สอน
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ภาพรวม
การโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานระหว่างประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายวิธี โดยมีการประมาณว่ามีประชาชนอาเซียนจานวน 21.3 ล้านคนที่อาศัยอยู่นอก
ประเทศตน โดยที่ 6.8 ล้านคนเป็นผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน (กล่าวคือ ผู้ที่ย้ายจากประเทศ
สมาชิกอาเซียนประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศในอาเซียน) ประเทศต้นทางอาเซียนห้าอันดับแรกได้แก่ เมียนมา
(2.02 ล้านคน) อินโดนีเซีย (1.2 ล้านคน) มาเลเซีย (1.0 ล้านคน) สปป.ลาว (0.9 ล้านคน) และกัมพูชา (0.8
ล้านคน)
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในอาเซียนมีความต่างกันโดยสิ้นเชิง มีความแตกต่างอย่างมากระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนด้านผลิตภาพ ค่าจ้าง การแข่งขัน และโอกาสในการเรียนรู้และการจ้างงาน ซึ่งความไม่
สอดคล้องกันดังกล่าวผลักดันให้มีการย้ายถิ่นระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน และโอกาสการขยายการค้า
และการลงทุนในภูมิภาค และกระบวนการทางการเมืองในการรวมกันของภูมิภาค การเคลื่อนย้ายจึงมีแนวโน้ม
ที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะลดลงทั้งในอนาคตอันใกล้และไกล

โครงการบทสรุปอาเซียน:
วัตถุประสงค์และการจัดการองค์การ
ด้วยเห็นถึงความสาคัญที่เพิ่มขึ้นของการย้ายถิ่นระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน และการได้รับโอกาสที่เสรี
ยิ่งขึ้นในการเคลื่อนย้ายของนักวิชาชีพและแรงงานมีฝีมือในภูมิภาคนั้น ในวาระการประชุมคณะกรรมการ
อาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่าง
ด้าว (ACMW) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2558 ณ กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้รับรองข้อเสนอของฟิลิปปินส์ในการจัดทาบทสรุปของประเทศสมาชิกอาเซียนด้านข้อมูลก่อนการ
เดินทางและโครงการการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยสาหรับแรงงานย้ายถิ่น
ความจาเป็นของความร่วมมือที่กว้างขึ้นด้านข้อมูลสาหรับแรงงานย้ายถิ่นและนายจ้างมีอยู่อย่างชัดเจน
แรงงานย้ายถิ่นต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการจัดหางานและเคลื่อนย้ายของประเทศต้นทาง
กฎระเบียบด้านการจ้างงาน สภาพความเป็นอยู่และสภาพการทางาน และสภาพแวดล้อมเชิงสังคมและ
วัฒนธรรมในประเทศปลายทาง รวมถึงกลไกด้านการบริการและกฎหมายที่มีให้แรงงานย้ายถิ่น นายจ้างใน
ประเทศปลายทางมีความจาเป็นในการรับทราบการบริหารจัดการกาลังแรงงานต่างชาติเชิงสังคมเช่นกัน เช่น
การปฏิบัติด้านการจ้างงาน นิสัยในการทางาน และทัศนคติเชิงสังคมของคนต่างชาติ
บทสรุปอาเซียนมุ่งหมายให้ผู้กาหนดนโยบาย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้กากับดูแล และผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาความเข้าใจด้านวัฒนธรรมต่างสังคมระหว่างนายจ้างและแรงงานย้ายถิ่นในอาเซียน ความเข้าใจที่
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สอดคล้องนี้สาคัญต่อการเสริมสร้างความเชื่อใจ ความมั่นใจ และความเคารพซึ่งกันและกัน – ซึ่งเป็นพื้นฐาน
สาหรับการจัดหางานและการปฏิบัติในสถานที่ทางานที่เป็นธรรม1

ระเบียบวิธีและกระบวนการ
คณะกรรมการบริหารฟิลิปปินส์ ร่วมกับสานักเลขาธิการอาเซียน จัดทาคณะทางานวิชาการ (TWG) สาหรับจัดทา
บทสรุป ประกอบด้วยผู้ประสานงานระดับชาติ (National Focal Points) ซึง่ TWG พบกันอย่างน้อยสองครั้งระหว่าง
การดาเนินโครงการ การประชุมครั้งแรกจัดขึ้นเมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2559 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ และเห็นชอบต่อ
การออกแบบและการเสนอด้านเนื้อหาและโครงสร้างของบทสรุป อีกทั้งอนุมัติการใช้แบบสอบถามและเครื่องมือการ
เก็บข้อมูลอื่นๆ ของนักวิจัยระดับภูมิภาคและระดับชาติ การประชุมครั้งที่สองจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม
2560 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ เพื่อพิจารณาผลลัพธ์ของโครงการ ตรวจสอบและอนุมัติการจัดพิมพ์บทสรุป
TWG โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument-Human Rights Facility
(READI-HRF) จัดหาคณะจัดทาโครงการบทสรุป (Compendium Project Team) ประกอบด้วยที่ปรึกษาระดับภูมิภาค
อาวุโส (Senior Regional Consultant) 1 คน และนักวิจัยระดับประเทศ 10 คน ซึ่งร่วมกันจัดทารูปแบบการวิจัยและ
ระเบียบการ จัดทาเครื่องมือการวิจัยและดาเนินการเก็บข้อมูล รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาโครงการการให้ความรู้ต่อแรงงานย้ายถิ่นและนายจ้างในอาเซียน ผู้ประสานงาน TWG (TWG Focal Points)
ช่วยเหลือทีป่ รึกษาระดับชาติ (National Consultants) ในการจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และที่สาคัญ
ดาเนินการในการระบุกรณีศึกษาที่บรรจุอยู่ในบทสรุป แต่ละประเทศส่งและได้รับการตรวจสอบและยอมรับโดยผู้
ประสานงานก่อนที่จะจัดส่งให้กับที่ปรึกษาระดับภูมิภาคต่อไป
ในการจัดเก็บ จัดระเบียบ สรุป และวิเคราะห์โครงการและการรณรงค์เรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยที่มีอยู่อย่าง
เป็นระบบนั้น ที่ปรึกษาใช้เครื่องมือวิจัยและแบบสอบถามที่ทาให้ได้รับข้อมูลดังต่อไปนี้
• ประวัติและแนวโน้มการโยกย้ายถิ่นฐานของแต่ละประเทศ
• ข้อมูลกฎหมาย กฎ และระเบียบด้านการการย้ายถิ่นฐานออกนอกประเทศและการย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศ
• การระบุและเจาะจงนโยบายและแนวทางด้านการศึกษาของแรงงานย้ายถิ่น
• จัดทารายชื่อและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการการให้ความรู้ต่อแรงงานย้ายถิ่นและนายจ้างใน
อาเซียน และ
• กรณีการศึกษาที่สืบค้นอย่างเข้มข้นด้านโครงการการให้ความรู้ต่อแรงงานย้ายถิ่นและการโยกย้ายถิ่นฐานที่
ปลอดภัย จานวน 4 – 8 กรณีศึกษาต่อประเทศ
ได้ตกลงร่วมกันในการจากัดความครอบคลุมของโครงการการให้ความรู้ต่อแรงงานย้ายถิ่นตามที่รัฐบาลอนุมัติและ
ยินยอมเท่านั้น เนื่องจากมีการขยายจานวนที่รวดเร็วของ “การรณรงค์” ที่ไม่เป็นทางการและข้อมูลเฉพาะกิจ รวมถึง
โครงการทางโทรทัศน์และวิทยุ อย่างไรก็ตาม อาจมีการยกเว้นหากมีรายการโทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออื่นๆ ที่สมควรให้
ความสนใจ
ได้ตกลงร่วมกันว่าจากัดกรณีศึกษาโครงการการให้ความรู้ต่อแรงงานย้ายถิ่นและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยตามที่
รัฐบาลรับรองและอนุมัติเท่านั้น

1

Tripartite Action for the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers in the ASEAN Region
(ASEAN TRIANGLE Project).
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ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
โครงการการวิจัยบทสรุปอาเซียนให้โอกาสที่มีค่าในการมองอย่างใกล้ชิดด้านโครงการการให้ความรู้ต่อแรงงานย้ายถิ่น
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และเป็นพื้นฐานที่ดีสาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับประเด็น
นโยบายและการปฏิบัติด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน
ในประเทศสมาชิกอาเซียนมีความร่วมมือที่เข้มแข็งด้านโครงการอบรมแรงงานย้ายถิ่น ซึ่งเป็นเครื่องมือเชิง
นโยบายที่สาคัญต่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย โครงการดังกล่าวให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อการหางานและการ
จ้างงานทีป่ ระสบความสาเร็จ รวมทั้งเสริมพลังแรงงานย้ายถิ่น (และนายจ้าง) ซึ่งทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่เข้า
กันได้ดียิ่งขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และนาไปสู่การคุ้มครองแรงงานต่อการถูกแสวงหาประโยชน์และ
การค้ามนุษย์
แรงงานย้ายถิ่นจาเป็นต้องได้รับข้อมูลในทุกขั้นตอนของการโยกย้ายถิ่นฐาน ตั้งแต่การพิจารณาหางานใน
ต่างประเทศ การคัดเลือกบริษัทจัดหางาน การตัดสินใจต่อข้อเสนอของสัญญาจ้างงาน การเตรียมการทางาน
ในต่างประเทศ การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานต่างชาติ การเข้าใจถึงสภาพการทางานและความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย การดูแลครอบครัว จนถึงการเตรียมการเดินทางกลับประเทศและการคืนสู่สังคมในประเทศ
ต้นทาง ในทางปฏิบัติ โครงการอบรมก่อนการจ้างงานและก่อนการเดินทางมีจานวนมากกว่า และจากการวิจัย
แสดงให้เห็นว่ามีโครงการอบรมในสถานที่ทางานและการอบรมเมื่อเดินทางมาถึงก่อนเริ่มงานมากกว่าที่
คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ ควรมีโครงการอบรมด้านการเดินทางกลับและการคืนสู่สังคมมากขึ้น โดยดาเนินการร่วมกัน
ระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง
โครงการอบรมแรงงานย้ายถิ่นเป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบที่ทาให้เกิดระบบการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
การบรรลุวัตถุประสงค์จะต้องดาเนินการภายใต้กรอบการทางานที่มีธรรมาภิบาลที่กาหนดมาตรฐานด้านการ
จัดหางาน การจ้างงาน และการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของแรงงานย้ายถิ่นทุกคน

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาในระดับประเทศ
ที่ปรึกษาระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้จัดทาข้อเสนอแนะจานวน 5 ข้อ เพื่อการพัฒนาระบบระดับชาติด้านโครงการ

อบรมแรงงานย้ายถิ่น ในประเด็นดังต่อไปนี้ (1) กรอบนโยบายระดับชาติและกลไกภาครัฐ (2) การประเมินค่า
และการประเมินผล (3) มาตรฐานการดาเนินการเพื่อสมรรถนะและการติดตาม (4) ระบบการเข้าถึงและการ
ส่งมอบ และ (5) หุ้นส่วนความร่วมมือ
1. สนับสนุนนโยบายระดับชาติด้านการอบรมแรงงานและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยเพื่อให้เกิด
โครงการที่สอดคล้องและทั่วถึงยิ่งขึ้น กรอบนโยบายระดับชาติจะต้องครอบคลุมทุกขั้นตอนของ
กระบวนการโยกย้ายถิ่นฐาน โดยมุ่งเน้นโครงการในการเดินกลับประเทศต้นทางและการคืนสู่สังคม
2. ส่งเสริมการประเมินค่าและประเมินผลโครงการอบรมแรงงานที่จัดทามานาน โดยเป็นขั้นตอนแรกที่
สาคัญในการจัดทาการชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงาน การวิเคราะห์ผลกระทบจะให้
ข้อมูลย้อนกลับที่สาคัญต่อคุณค่าและผลงานของเนื้อหาหลักสูตร วัสดุในการอบรม ระบบการส่งต่อ
ต่างๆ และมาตรฐานการดาเนินการอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาและสร้างเสริมโครงการ
และการริเริ่มต่างๆ ที่มีอยู่

18
3. สร้างเสริมและสนับสนุนมาตรฐานการดาเนินการ โดยมีช่องทางต่างๆ ในการส่งต่อโครงการอบรม

แรงงานย้ายถิ่น และจาเป็นที่จะต้องจัดทามาตรฐานพื้นฐานสาคัญของโครงการอบรมแรงงานย้ายถิ่น
เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลา ช่วงเวลา และค่าใช้จ่ายของโครงการ ระเบียบวิธี และมาตรฐานการ
เผยแพร่
4. ขยายการเข้าถึงและพัฒนาระบบการส่งต่อ การใช้ความพยายามเชิงรุกเพื่อเข้าถึงแรงงานในชนบท
และพื้นที่ชายแดนควรได้รับการสนับสนุน การอานวยความสะดวกผ่านระบบอินเทอร์เนทและ
ออนไลน์มีศักยภาพที่ดี แต่จะดาเนินงานได้มากกว่าหากขยายโครงการธรรมดาผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ
และท้องถิ่น
5. ให้คุณค่าต่อหุ้นส่วนความร่วมมือ การดาเนินโครงการอบรมแรงงานย้ายถิ่นจะต้องมีความพยายาม
ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากรัฐบาล ภาคส่วนเอกชน บริษัทจัดหางาน ชุมชนท้องถิ่น และ
แรงงานย้ายถิ่นและครอบครัว ซึ่งกลุ่มต่างๆ สามารถสร้างเสริมกันในการทาให้แน่ใจว่าแรงงานได้รับ
การเสริมพลังเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนและครอบครัวด้านการทางานต่างประเทศ

ข้อเสนอเพื่อความร่วมมือในภูมิภาค
โครงการอบรมแรงงานย้ายถิ่นที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างประเทศต้นทาง
และปลายทาง และภูมิภาคอาเซียนสามารถนาการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. พิจารณาจัดทาหลักสูตรมาตรฐานอาเซียน ซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญในการให้ข้อมูลและข่าวสารที่เป็น
หนึ่งเดียวต่อแรงงานย้ายถิ่นและนายจ้าง ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเชื่อมโยงและทาให้แน่ใจว่า
โครงการอบรมมีความต่อเนื่องระหว่างประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่ง ซึ่งจะส่งเสริมความเข้าใจด้าน
กฎหมายการเข้าเมืองและการจ้างงานของประเทศสมาชิก หน้าที่ตามสัญญาจ้าง และสภาพการ
ทางานความเป็นอยู่ รวมทั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและธรรมเนียมในการดารงชีวิตประจาวัน (เช่น
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนายจ้างและเพื่อนร่วมงาน และพฤติกรรมในการทางาน) สุขภาพและ
อนามัย โอกาสในการลงทุน และข้อมูลด้านการเงิน อาเซียนจะได้รับประโยชน์ในการจัดทาเครื่องมือ
ภาพและเสียง และข้อมูลเอกสารด้านความเป็นอยู่และการทางานในประเทศสมาชิกอาเซียน
2. ตามที่มีการเรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้พัฒนาคุณภาพของผู้ฝึกสอนและโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนนั้น
อาเซียนควรพิจารณาจัดทาหลักสูตรการอบรมของภูมิภาคด้านการให้การอบรมแรงงานย้ายถิ่นและ
การโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย “สถาบัน” ฝึกอบรมควรพิจารณาโครงการที่เชื่อมต่อกันผ่านเว็บไซต์
เพื่อเชื่อมโยงคู่มือการฝึกอบรมที่ผลิตโดยประเทศสมาชิกอาเซียน
3. ความร่วมมืออาจเป็นในรูปแบบของทวิภาคีหรือภูมิภาค การที่มีข้อตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศ
สมาชิก (ไทย ในรูปแบบทวิภาคีกับกัมพูชา ลาว และเมียนมา และทวิภาคีระหว่างเมียนมากับ
อินโดนีเซีย) ทาให้มีกรอบในการนาบทบัญญัติสาหรับความร่วมมือทวิภาคีด้านโครงการอบรมนายจ้าง
และผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศผู้ส่งและผู้รับ
4. ประเทศสมาชิกอาเซียนควรส่งเสริมและสนับสนุนความพยายามของแต่ละประเทศในการเสริมสร้าง
โครงการอบรมแรงงานย้ายถิ่นสัญชาติตน ไม่เพียงการแบ่งปันข้อมูลที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ให้ความ
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ช่วยเหลือและความร่วมมือเชิงวิชาการด้วย ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการศึกษานี้อาจรวมถึงการ
บริการทางกฎหมายในการเสริมสร้างกรอบการดาเนินนโยบายระดับชาติ การออกแบบหลักสูตรโดย
การใช้แนวทางใหม่ๆ และการอบรมผู้ฝึกสอนสาหรับโครงการดังกล่าว

การจัดทาบทสรุปอาเซียน
ในการเริ่มดาเนินโครงการนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ยืนยันการมีส่วนร่วมของตนต่อปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว โดยมีความรับผิดชอบร่วมกันในการตระหนักถึงวิสัยทัศน์ต่อ
ความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองของประชาคมอาเซียน รวมถึงมาตรการในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงาน
ย้ายถิ่น

บทสรุปอาเซียนแบ่งส่วนดังต่อไปนี้
•

•

•

บทที่ 1: อาเซียนและการโยกย้ายถิ่นฐาน: รายงานประเทศ บทนี้ประกอบด้วยรายงานประเทศ
จานวน 10 รายงาน ซึ่งครอบคลุมประวัติการโยกย้ายถิ่นฐานของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
กฎหมายปัจจุบัน และภาพรวมประเทศเกี่ยวกับโครงการอบรมแรงงานย้ายถิ่น
บทที่ 2: โครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นและนายจ้าง: กรณีศึกษา บทนี้ประกอบด้วย
กรณีศึกษาเกี่ยวกับโครงการอบรมแรงงานและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย กรณีศึกษาได้รับการ
จัดเรียงตามขั้นตอนของกระบวนการโยกย้ายถิ่นฐาน และครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับหลักสูตร
ระเบียบวิธี การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและอบรม และงบประมาณ
บทที่ 3: ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ บทนี้ประกอบด้วยการประเมินผลระดับภูมิภาคและการ
เปรียบเทียบระบบการอบรมแรงงานย้ายถิ่นของประเทศสมาชิก รายงานได้พิจารณาโครงการและ
กรณีศึกษาของแต่ละประเทศ และได้ประเมินการดาเนินงานในประเด็นของความครอบคลุม
โครงสร้าง และกลไกการดาเนินงาน บทนี้ยังได้ระบุถึงความท้าทายและบทเรียน และให้
ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างโครงการต่อไป

บทสรุปโครงการในอาเซียนด้านการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นและการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย จะเริ่มต้น
เดือนตุลาคม 2560 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองอาเซียนครบรอบ 50 ปี ซึ่งจะมีในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์
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คาศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในบทสรุป
ตามวัตถุประสงค์ของบทสรุปนี้ คณะวิจัยได้ใช้ศัพท์เฉพาะ โดยนาความหมายจากอนุสัญญาระหว่างประเทศ
และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ ความหมายที่ระบุไว้ในส่วนนี้อาจไม่ใช่ความหมายที่ประเทศสมาชิกประเทศ
ใดประเทศหนึ่งรับรองหรือใช้ ทั้งนี้มีความหมายที่อาเซียนจัดทาขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของตราสารอาเซียนว่า
ด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ซึ่งในช่วงเวลาจัดทาบทสรุปนี้ตราสารดังกล่าวยังไม่แล้ว
เสร็จ

ข้อตกลงทวิภาคีด้านการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
กลไกที่เป็นทางการระหว่างรัฐ โดยมีข้อผูกพันทางกฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
โยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน คาศัพท์นี้สามารถนาไปอธิบายข้อตกลงที่ไม่เป็นทางการได้เช่นกันเกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ายของแรงงานระหว่างประเทศผ่านรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ละกระทรวงและองค์กรนายจ้าง

การโยกย้ายถิ่นฐานข้ามชายแดน
กระบวนการการเคลื่อนย้ายข้ามชายแดนระหว่างประเทศ

แรงงานย้ายถิ่นถูกกฎหมาย
แรงงานย้ายถิ่นหรือสมาชิกครอบครัวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามือง พานัก และเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับค่าตอบแทน
ในรัฐที่จ้างงานตามกฎหมายของรัฐนั้น และตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัฐนั้นเป็นภาคี (อนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองสิทธิของแรงงานย้ายถิ่นและสมาชิกในครอบครัว, 2533)

การย้ายถิ่นฐานออกนอกประเทศ
การเดินทางออกจากรัฐหนึ่งเพื่อตั้งถิ่นฐานในอีกรัฐหนึ่ง มาตรฐานของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกาหนดว่า
บุคคลทุกคนควรมีอิสระในการออกจากประเทศใดก็ได้ รวมทั้งประเทศของตน และอาจมีบางเงื่อนไขที่รัฐอาจ
กาหนดห้ามไม่ให้บุคคลใดออกนอกเขตแดน

ธรรมาภิบาลของการโยกย้ายถิ่นฐาน
ระบบของสถานบัน กรอบกฎหมาย กลไกและการปฏิบัติที่มีจุดประสงค์ในการควบคุมการโยกย้ายถิ่นฐานและ
คุ้มครองผู้ย้ายถิ่น ใช้เป็นความหมายพ้องกันกับคาว่า “การบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐาน” แต่การบริหาร
จัดการการโยกย้ายถิ่นฐานในบางครั้งอาจหมายถึงการกระทาที่แคบลงเพื่อการกากับดูแลการเคลื่อนย้ายข้าม
ชายแดนในระดับของรัฐ

การย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศ
กระบวนการที่ผู้ไม่ใช่ชนชาติเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศเพื่อการตั้งถิ่นฐาน
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การโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ
รวมกระบวนการที่บุคคลหนึ่งเปลี่ยนที่พานักประจาไปยังประเทศที่ตนไม่ได้เป็นพลเมือง (ในบริบทอื่นตามแต่
ละความหมายที่รายงานประเทศใช้) หรือไม่ใช่ประเทศที่ตนเกิด การโยกย้ายถิ่นฐานตามที่เข้าใจในที่นเี้ กิดขึ้น
ระหว่างประเทศเอกราชหรือการข้ามชายแดนระหว่างประเทศ

ผู้ย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ
บุคคลที่เข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดข้อกาหนดในการเข้าเมือง หรือตรวจลงตราหมดอายุ ไม่มีสถานะ
ทางกฎหมายประเทศทางผ่านหรือปลายทาง ซึ่งความหมายครอบคลุมบุคคลที่เข้าเมืองหรือผ่านทางโดยถูก
กฎหมายแต่พานักเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต หรืออื่นๆ

แรงงานย้ายถิ่นที่มีทักษะน้อย
ไม่มีคาจากัดความระหว่างประเทศของแรงงานย้ายถิ่นที่มที ักษะน้อยหรือต่า แรงงานย้ายถิ่นที่มที ักษะน้อยถือ
เป็นบุคคลที่ผ่านการอบรมมาน้อย หรือไม่ได้รับการอบรม และต้องใช้ความสามารถของตนในการทางาน

กระแสผู้ย้ายถิ่น
จานวนผู้ย้ายถิ่นที่นับจากการเคลื่อนย้ายหรือได้รับการอนุญาตให้เคลื่อนย้ายไปหรือจากประเทศ เพื่อเข้าถึง
การทางาน หรือสร้างฐานะให้ตนเองในช่วงระยะเวลาที่กาหนด

ผู้ย้ายถิ่นพานัก
จานวนผู้ย้ายถิ่นที่มีถิ่นพานักในประเทศเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง

แรงงานย้ายถิ่น
บุคคลที่กาลังจะมีส่วนร่วม ได้มีส่วนร่วมอยู่ หรือเคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐที่ตนไม่ได้เป็นคนชาติ
(มาตรา 2 (1) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานย้ายถิ่นและสมาชิกในครอบครัว, 2533)

คนชาติ
บุคคลตามกาเนิดหรือทาให้เป็นสมาชิกของประชาคมการเมือง มีความภักดีต่อประชาคม และได้รับสิทธิและ
การคุ้มครองทางพลเมืองและการเมือง สมาชิกของรัฐได้รับเอกสิทธิที่ควร และบุคคลนั้นได้รับสัญชาติของรัฐ
นั้นๆ

ผู้ที่ไม่ใช่คนชาติ
บุคคลที่ไม่ใช่คนชาติหรือพลเมืองของรัฐนั้นๆ

เมื่อเดินทางมาถึงก่อนเริ่มงาน / ณ สถานที่
ช่วงเวลาหนึ่งของการเดินทางโยกย้ายถิ่นฐานที่แรงงานเดินทางมาถึงและเริ่มทางานในประเทศที่จ้างงาน
แรงงานจะต้องได้รับข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกาหนด วิธีปฏิบัติ การปฏิบัติตามเทศกาลและศาสนา
ของประเทศผู้รับ การบริการของรัฐบาลประเทศผู้รับต่อผู้ย้ายถิ่น การบริการทางข้อมูลส่วนบุคคลในการ
ให้บริการของธนาคาร การอานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตราและการส่งเงินกลับ และกลไกรัฐที่มี
อยู่เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์และการละเมิดด้านการจ้างงานอื่นๆ

22

ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ รวมถึงการต่ออายุหนังสือเดินทาง กระบวนการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ การเข้าถึง
องค์กรและสมาคมของประเทศ ข้อมูลการติดต่อการบริการเอกชนเพื่อส่งเงินกลับ การส่งของ และอื่นๆ

ก่อนการเดินทาง
ช่วงเวลาของการโยกย้ายถิ่นฐานที่แรงงานได้จัดทาสัญญาการจ้างงานจากต่างประเทศแล้ว และอยู่ระหว่างการ
เตรียมการเดินทางไปยังสถานที่ทางาน ข้อมูลสาคัญในขั้นตอนนี้คือกฎหมายและวัฒนธรรมของประเทศ
ปลายทาง สภาพแวดล้อมในการทางาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การปรับตัวเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติ
และข้อมูลการติดต่อและการลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูต และอื่นๆ

ก่อนการจ้างงาน
ช่วงเวลาของการโยกย้ายถิ่นฐานที่บุคคลหนึ่งพิจารณาเกี่ยวกับการทางานในต่างประเทศ แต่ยังไม่ได้สมัครเข้า
ทางานในตาแหน่งที่เปิด สาหรับการให้ความรู้แรงงานในขั้นตอนนี้ แรงงานควรจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับการ
ทางานในต่างประเทศ ความเสี่ยงและค่าตอบแทน โอกาสต่างๆ ในการบรรจุงาน และวิธีการโยกย้ายถิ่นฐาน
ของแรงงานที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย
ในขั้นตอนนี้ นายจ้างซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการหรือบ้านเรือน อยู่ระหว่างการพิจารณาจ้างงานแรงงาน
ต่างชาติ นายจ้างควรทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบการจ้างงานแรงงานย้ายถิ่นของประเทศตน การคัดเลือกบริษัท
จัดหางาน เงื่อนไขหน้าที่และความรับผิดชอบในสถานที่ทางาน และค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ประเทศผู้รับ ประเทศปลายทาง รัฐปลายทาง รัฐที่จ้างงาน
ประเทศที่เป็นปลายทางของการโยกย้ายถิ่นฐาน

เงินส่งกลับ
เงินที่ผู้ที่ไม่ใช่คนชาติได้รับและส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง

การกลับ
ทั่วไปแล้วเป็นการกระทาหรือกระบวนการในการกลับประเทศต้นทาง ทั้งนี้ มีการแยกย่อยของการกลับที่
สามารถอธิบายถึงวิธีการเดินทางกลับ เช่น โดยสมัครใจ ถูกบังคับ ได้รับการช่วยเหลือและเกิดขึ้นเอง

การกลับและการคืนสูส่ งั คม
ช่วงเวลาของกระบวนการโยกย้ายถิ่นฐานที่แรงงานเตรียมการเดินทางกลับ หรือการเริ่มตั้งถิ่นฐานในประเทศ
บ้านเกิด จาเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่เข้าถึงได้เกี่ยวกับทางเลือกด้านการคืนสู่สังคมเชิงสังคมและเศรษฐกิจ เช่น
การอบรมพัฒนาทักษะ และโอกาสอื่นๆ ด้านความเป็นอยู่ การกลับเข้าทางาน และเป็นเจ้าของกิจการ หรือ
อื่นๆ
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แรงงานย้ายถิ่นตามฤดูกาล / การโยกย้ายถิ่นฐาน
แรงงานย้ายถิ่นที่ทางานหรือโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อการจ้างงาน โดยขึ้นอยู่กับสภาพของฤดูกาล และเป็นการ
ทางานเพียงส่วนหนึ่งของปี (มาตรา 2 (2) (b) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานย้ายถิ่นและ
สมาชิกในครอบครัว, 2533)

คนประจาเรือ
ภายใต้บริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน คาศัพท์หมายถึง แรงงานย้ายถิ่นทีล่ งเรือที่ขึ้นทะเบียนของรัฐที่ตนไม่ใช่
คนชาติ (รวมถึงบุคคลในเรือขนส่ง) (มาตรา 2.2 อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานย้ายถิ่นและ
สมาชิกในครอบครัว, 2533)

ประเทศผู้ส่ง ประเทศต้นทาง รัฐต้นทาง
ประเทศที่เป็นต้นทางในการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน

ผู้ย้ายถิ่นทีม่ ีฝีมือ
แรงงานย้ายถิ่นทีม่ ีทักษะหรือวิชาชีพของเขาทาให้ได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษด้านการเข้ามาในประเทศผู้รับ
(และมีข้อจากัดที่น้อยกว่าในการกาหนดระยะเวลาพานัก การเปลี่ยนงาน และนาครอบครัวมา)

การค้ามนุษย์
การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัยหรือการรับไว้ซึ่งบุคคล ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วยการใช้
กาลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอื่น ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง ด้วยการใช้
อานาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัย หรือมีการให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์ เพื่อให้ได้มา
ซึ่งความยินยอมของบุคคลผู้มีอานาจควบคุมบุคคลอื่นเพื่อความมุ่งประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์ (มาตรา 1
(a) พิธีสารว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก, ส่วนเสริม
อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมต่างชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร) การค้ามนุษย์สามารถ
เกิดขึ้นได้ภายในชายแดนของรัฐหนึ่งหรือระหว่างรัฐก็ได้

ผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสาร
คนต่างชาติที่เข้ามาหรืออาศัยในประเทศโดยไม่มีเอกสารที่ถูกต้อง ซึ่งรวมถึง: ผู้ที่ (a) ไม่มีเอกสารทางกฎหมาย
ในการเข้าประเทศแต่สามารถเข้ามาได้อย่างซ่อนเร้น (b) เข้ามาหรืออาศัยอยู่โดยใช้เอกสารปลอม (c) หลังจาก
เข้ามาโดยใช้เอกสารถูกกฎหมาย แต่อาศัยอยู่เกินระยะเวลาที่กาหนด หรือละเมิดกฎการเข้าเมืองและอาศัยอยู่
ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต
อ้างอิง: รายงานประเทศด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน, ฟิลิปปินส์, 2556; สกาลาบรินี
ศูนย์โยกย้ายถิ่นฐานและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน, 2558.
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อักษรย่อ
ACMW
AEC
AIR
AMS
ASEAN
ASEM
ATIP
ATIPSOM
CAEP
CCFWII
CEDAW
CLMV
COLAB
CPDEP
CSO
DAP
DOLE
DOLAB
DOSH
EOP
EPS
ESJC
EU
FDI
FDW
GAP
GDL
GDP
HSW
IDP

คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การต่อต้านการจัดหางานผิดกฎหมาย
ประเทศสมาชิกอาเซียน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การประชุมของเอเชียและยุโรป
การต่อต้านการค้ามนุษย์
การต่อต้านการค้ามนุษย์และการต่อต้านการลักลอบเข้าเมืองของคนข้ามชาติ
หลักสูตรการให้ความรู้ต่อเนื่อง (ฟิลิปปินส์)
คณะรัฐมนตรีว่าด้วยแรงงานต่างชาติและผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย (มาเลเซีย)
คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม
ศูนย์แรงงานไปทางานในต่างประเทศ (เวียดนาม)
โครงการให้ความรู้ก่อนการเดินทางที่ครอบคลุม
องค์การประชาสังคม
สถาบันเพื่อการพัฒนาแห่งฟิลิปปินส์
กรมแรงงานและการจัดหางาน (ฟิลิปปินส์)
กรมบริหารแรงงานไปต่างประเทศ (เวียดนาม)
กรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (มาเลเซีย)
โครงการปฐมนิเทศนายจ้าง (สิงคโปร์)
(เกาหลี) ระบบอนุญาตการจ้างงาน
ศูนย์บริการจัดหางาน (สปป. ลาว)
สหภาพยุโรป
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
แรงงานย้ายถิ่นทางานบ้าน (สิงคโปร์)
แผนการปฏิบัติเรื่องเพศภาวะ
กรมแรงงาน (กัมพูชา)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
แรงงานในครัวเรือน
ผู้ย้ายถิ่นภายในประเทศ
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ILO
IOM
LGU
MOA
MOHA
MOHR
MOLSW
MOLIP
MOLISA
MoLVT
MOM
MOU
MOWA
MRC
MTOSB
MTUC
NEP
NGO
NLD
NRCO
NSEDP
OFW
OMWU
OWWA
PAOS
PDEP
PDOS
PESO
PEOP
PEOS
PIBA
POEA
PRK

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น
บันทึกข้อตกลง
กระทรวงการต่างประเทศ (มาเลเซีย)
กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ (มาเลเซีย)
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (สปป. ลาว)
กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากร (เมียนมา)
กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และกิจการสังคม (เวียดนาม)
กระทรวงแรงงานและฝึกอบรมวิชาชีพ (กัมพูชา)
กระทรวงแรงงาน (สิงคโปร์)
บันทึกความเข้าใจ
กระทรวงกิจการสตรี (กัมพูชา)
ศูนย์ทรัพยากรการโยกย้ายถิ่นฐาน
คณะกรรมการการฝึกอบรมและจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศ (กัมพูชา)
สภาสหภาพแรงงานมาเลเซีย
นโยบายการจ้างงานแห่งชาติ (กัมพูชา)
องค์การนอกภาครัฐ
สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (เมียนมา)
ศูนย์การคืนสู่สังคมสาหรับ OFWs แห่งชาติ (ฟิลิปปินส์)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (กัมพูชา)
แรงงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ
หน่วยงานบริหารแรงงานไปทางานต่างประเทศ (เวียดนาม)
สานักงานสวัสดิการแรงงานไปทางานต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์)
การสัมมนาปฐมนิเทศให้ความรู้หลังจากเดินทางมาถึงประเทศ
โครงการให้ความรู้ก่อนออกเดินทาง
การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
สานักงานบริการจัดหางานภาครัฐ
โครงการปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน
การสัมมนาเชิงปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน
สานักงานประชากรการตรวจคนเข้าเมืองและกิจการชายแดนของอิสราเอล (ไทย)
สานักงานบริหารจัดการแรงงานฟิลิปปินส์ไปต่างประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา
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READI-HRF
SIP
TESDA
TOEA
TOT
UNHCR
VAMAS
WPH
3D Jobs

Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument Human Rights Facility
โครงการปรับตัว (สิงคโปร์)
หน่วยงานการศึกษาด้านเทคนิคและการพัฒนาทักษะ (ฟิลิปปินส์)
กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ประเทศไทย
การฝึกอบรมผู้ฝึกสอน
สานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
สมาคมจัดหากาลังคนในเวียดนาม
ผู้ถือใบอนุญาตทางาน (สิงคโปร์)
งานสกปรก อันตราย และมีความยาก
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บทที่ 1
อาเซียนและการโยกย้ายถิ่นฐาน:
รายงานประเทศ
ท่ามกลางความแตกต่างอย่างสุดขั้วของภูมิภาพทางสังคมเศรษฐกิจและ
การเมือง การโยกย้ายถิน่ ฐานระหว่างประเทศถือเป็นบทบาทสาคัญในการ
เจริญเติบโต การพัฒนา และความเป็นอยูท่ ี่ดีของผู้คนในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
เนื้อหาในบทนีจ้ ึงให้ข้อมูลทีค่ รอบคลุมเกี่ยวกับนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐาน
และองค์กรธรรมาภิบาลในประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดย
มุ่งเน้นเกี่ยวกับโครงการการให้ความรูแ้ รงงานย้ายถิ่นและการโยกย้ายถิน่
ฐานที่ปลอดภัย
รายงานประเทศมุ่งเน้นให้เห็นถึงความท้าทายทีซ่ ับซ้อนของการโยกย้ายถิ่น
ฐานของแรงงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความพยายามของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในการเตรียมการประชากรให้มีส่วนร่วมใน
ตลาดแรงงานที่เป็นโลกาภิวัตน์ยิ่งขึ้น
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บรูไนดารุสซาลาม
ประวัติเศรษฐกิจสังคม
บรูไนดารุสซาลามเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในอาเซียน ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวและถูกล้อมรอบด้วยมาเลเซีย
ตะวันออก (รัฐซาบะฮ์และรัฐซาราวะก์) และจังหวัดกาลีมันตันในประเทศอินโดนีเซีย มีขนาด 5,765 กิโลเมตร
บรูไนดารุสซาลามมีสถิติในหนังสือ พ.ศ. 2558 ว่าเป็นศูนย์รวมประชากรในประเทศกว่า 417,200 คน เป็น
ประชากรชาย 216,600 คน และประชากรหญิง 200,600 คน
เศรษฐกิจของบรูไนดาลุสซาลามมีขนาดใหญ่และยั่งยืน โดยเฉพาะน้ามันและอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ เศรษฐกิจ
ในปัจจุบันที่สูงสุดเป็นอันดับสองคือผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ภายในประเทศต่อหัว ในหมู่ประเทศอาเซียน BND
40,979 (ประมาณ 28,899 เหรียญสหรัฐ) ในปี 2557 ซึ่งตามหลังสิงคโปร์ โดยมีความมั่นคงทางการเมืองและ
เศรษฐกิจภายใต้การปกครองของสุลต่านและ ยังดี เปอร์ตวน (ผู้นารัฐ) ของบรูไนดารุสซาลาม
ประวัติศาสตร์ของบรูไนดารุสซาลาม ย้อนกลับไปช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 6 และ 7 ระหว่างศตวรรษที่ 14 และ
15 บรูไนดารุสซาลามเป็นเมืองมุสลิมที่มีความแข็งแกร่งทางการปกครองทั้งหมดของเกาะบอร์เนียว และส่วน
เกาะทางใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ การค้นพบน้ามันเกิดขึ้นในปี 2472 เป็นเครื่องหมายทางการเมือง เหตุการณ์
ทางเศรษกิจและสังคม ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของประเทศบรูไนดารุสซาลามก้าวเข้าสู่จุดเริ่มต้นของ
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
บรูไนดารุสซาลามได้รับเอกราชในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 หลังจากอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ
เกือบ 100 ปี ไม่นานหลังจากนั้นบรูไนดารุสซาลามได้กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนองค์กรการประชุม
อิสลาม (OIC) เครือจักรภพบริเตนและองค์การสหประชาชาติ (UN) ประเทศนี้เคลื่อนที่ภายใต้อุดมการณ์อย่าง
เป็นทางการของ Melaya Islam Beraja (MIB) หรือระบอบมุสลิม
ความร่ารวยของชาวบรูไนมาจากรายได้หลักที่ได้จากน้ามันและก๊าซธรรมชาติซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลอย่าง
ยั่งยืนโครงการการศึกษาและสุขภาพเช่นเดียวกับเงินที่ใช้อุดหนุนอาหารที่อยู่อาศัยและเชื้อเพลิงยุทธศาสตร์
ทางเศรษฐกิจของประเทศมุ่งสู่การกระจายไปสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่น้ามันนอกจากนี้ยังดึงดูดการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศในอุตสาหกรรมการส่งออกใหม่ๆ ในขณะที่สนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ส่งออกและเพิ่มโอกาสในการจ้างงานให้คนในชุมชน
ประชาชนส่วนใหญ่และที่อยู่อาศัยเป็นลูกจ้างในภาครัฐและจานวนที่เพิ่มขึ้นของเด็กที่จบการศึกษาที่ต้องการ
เข้าร่วมการทางานก็ไม่สามารถทุ่มเทอีกต่อไปในทางตรงกันข้ามน้ามันและก๊าซมีพนักงานน้อยกว่าร้อยละ 3
ของแรงงาน แม้ว่าจะมีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจโดยมีรายได้จากการส่งออกมากกว่าร้อยละ 90
ความสัมพันธ์ปัจจุบันของอัตราการขาดแรงงานในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 6.9 มีการจัดตั้งสภาวางแผนกาลังคน
ขึ้นเพื่อตรวจสอบ จัดการ และทาการแทรกแซงนโยบายเพื่อลดปัญหาอัตราการว่างงาน รัฐบาลเรียกร้องให้
ภาคเอกชนสร้างโอกาสในการทางานให้คนในประเทศ และสร้างแรงจูงใจต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเติบโตและการ
ขยายกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง อีกทั้ง แรงงานต่างชาติมีสัดส่วนมากในกาลังแรงงาน ซึ่งแรงงาน
ต่างชาติส่วนใหญ่มีเอกสารที่ถูกกฎหมาย และทางานเป็นผู้ช่วยทางานในบ้าน แรงงานก่อสร้าง ครู และผู้
ประกอบวิชาชีพในภาคการบริการของรัฐ
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ประวัติการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
ก่อน พ.ศ. 2464 ไม่มีกฎหมายอย่างเป็นทางการในการควบคุมดูแลการเข้าออกของแรงงานต่างชาติที่เข้ามา
ทางานภายในประเทศบรูไน ณ เวลานั้น อุตสาหกรรมหลักของประเทศบรูไนคือการผลิตสารแทนนินจากต้น
สีเสียดแก่น อุตสาหกรรมยาง และ อุตสาหกรรมถ่านหิน ซึ่งอุตสาหกรรมเล่านี้ไม่เป็นที่นิยมและไม่ดึงดูดความ
สนใจจากกลุ่มแรงงานในประเทศเพื่อนบ้าน กฎหมายขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติได้ถูกบังคับใช้เมื่อวันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2464 และเป็นจุดเริ่มต้นของการควบคุมการเข้าออกภายในประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ความต้องการของแรงงานต่างชาติในประเทศบรูไนดารุสซาลามเริ่มต้นขึ้นใน พ.ศ. 2472 เมื่อมีการค้นพบ
น้ามัน อุตสาหกรรมน้ามันก็เริ่มขยายตัวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและต้องการแรงงานต่างชาติเพื่อสารวจแหล่งน้ามัน
ทั้งนอกชายฝั่งและบนฝั่ง ใน พ.ศ. 2498 กรมแรงงานได้จัดตั้งขึ้นที่เขตเบอร์ไลท์ หนึ่งในสี่เขตของประเทศ
บรูไนดารุสซาลามที่มีแหล่งน้ามันเป็นอย่างมาก และเมื่อใน พ.ศ. 2502 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ประกาศให้ใช้
กฎหมายแบ่งแยกประชากรระหว่างพลเมืองที่อาศัยอยู่ภายในประเทศแบบถาวรและแบบชั่วคราว
การพัฒนาของประเทศเริ่มต้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในยุค พ.ศ. 2493 และได้ดึงดูดแรงงานต่างชาติให้เข้ามา
ทางานไม่ใช่เฉพาะในอุตสาหกรรมน้ามันและก๊าซเท่านั้น แต่ในหมวดธุรกิจการก่อสร้างด้วยเช่นกัน ซึ่งตอนนั้น
ประเทศบรูไนดารุสซาลามได้เริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศอย่างรวดเร็ว การขาดแคลนแรงงานฝีมือ
ภายในประเทศทาให้ขณะรัฐบาลของสมเด็จพระราชาธิบดีได้หันมาแสวงหาคนงานจากประเทศเพื่อนบ้านและ
ไกลกว่านั้น เพื่อที่จะเพิ่มเติมแรงงานภายในประเทศ หลังจากนั้นเป็นต้นมาแรงงานต่างชาติก็ได้เริ่มเข้ามาใน
บรูไนดารุสซาลามและได้กระทาการทางานในหมวดธุระกิจต่างๆ ดังต่อไปนี้:
• การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
• การทาเหมืองแร่และเหมืองหิน
• การผลิต
• การก่อสร้าง
• การขายส่งและการขายปลีก
• การโรงแรมและบริการด้านอาหาร
• การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการสื่อสาร
• ธุรกิจทางการเงิน
• ธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าทรัพย์สิน การบริหารและบริการสนับสนุน
• งานด้านบริการชุมชน สังคนสงเคราะห์และการบริการเฉพาะบุคคล
ส่วนใหญ่แล้วแรงงานต่างชาติได้รับการจ้างงานโดยภาคเอกชน ทั่งในประเภทแรงงานฝีมือและแรงงานไร้ฝีมือ
ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการงานที่หลากหลาย การให้บริการของผู้ช่วยทางานในบ้านจากต่างประเทศเป็นที่
ต้องการเป็นอย่างมาก และจานวนมากของพวกเขาได้เดินทางมาจากประเทศฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซีย
แรงงานต่างชาติได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภท “ถิ่นที่อยู่ชั่วคราว” 59,871 คน หรือร้อยละ 69 ของจานวน
86,900 คน ได้เดินทางมาจากประเทศที่เป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียน

แรงงานต่างชาติจาแนกตามประเทศต้นทาง
ในอาเซียน อินโดนีเซียมีจานวนแรงงานต่างชาติที่ถูกจ้างงานในบรูไนดารุสซาลามมากที่สุด ตามมาด้วย
ฟิลิปปินส์และมาเลเซีย โดยทั่วไปจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านวัฒนธรรม ภาษาและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
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ตารางที่ 1 แสดงสถิติของแรงงานต่างชาติตามเพศและประเทศต้นกาเนิดในอาเซียน ตารางที่ 2 แสดงจานวน
แรงงานต่างชาติจาก 5 ประเทศนอกกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเป็นคนงานในบรูไนดารุสซาลาม
แรงงานอพยพส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพขั้นพื้นฐานโดยคิดเป็นร้อยละ 40 ของแรงงานต่างชาติ
จากประเทศสมาชิกอาเซียน บังคลาเทศและอินเดียเป็นผู้บุกเบิกในการส่งแรงงานอพยพไปอยู่ในประเภทการ
ประกอบอาชีพขั้นพื้นฐาน
ตารางที่ 1
จานวนแรงงานต่างชาติที่ทางานในบริษัทเอกชนตามประเทศต้นกาเนิดและเพศ
การสารวจสามะโนครัวของพนักงาน พ.ศ. 2558
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ชาย
หญิง
ทั้งหมด
ทั้งหมดในอาเซียน
46,036
13,835
59,871
กัมพูชา
2
2
อินโดนีเซีย
25,106
4,205
29,311
สปป. ลาว
4
1
5
มาเลเซีย
8,265
2,603
10,868
เมียนมา
281
23
304
ฟิลิปปินส์
10,058
6,703
16,761
สิงคโปร์
225
47
272
ไทย
1,801
220
2,021
เวียดนาม
294
33
327
ที่มา: แบบสารวจสามะโนประชากรของนายจ้าง / พนักงานสารวจสามะโนประชากรปี 2558 กองสารวจและ
สถิติกระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศบรูไนดารุสซาลาม
ตารางที่ 2
จานวนแรงงานต่างชาติที่ทางานใน บริษัท เอกชนจาแนกตามประเทศแหล่งกาเนิดและเพศ
การสารวจสามะโนประชากรของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2558
ประเทศต้นทาง

ชาย
หญิง
ทั้งหมด
จีน
192
92
284
อินเดีย
10,136
239
10,375
ปากีสถาน
380
7
387
บังคลาเทศ
9,799
21
9,820
อังกฤษและไอแลนด์เหนือ
435
204
639
ที่มา: แบบสารวจสามะโนประชากรของนายจ้าง / พนักงานสารวจสามะโนประชากรปี 2558 กองสารวจและ
สถิติกระทรวงแรงงานกระทรวงการต่างประเทศบรูไนดารุสซาลาม
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กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
บรูไนดารุสซาลามได้เปิดตัวแผนการพัฒนาระยะยาว ที่ระบุไว้ใน วิสัยทัศน์บรูไน พ.ศ. 2578 โดยมีเป้าหมาย
หลัก 3 ประการคือ
1. การพัฒนาคนที่มีการศึกษาสูงและมีทักษะสูงตามมาตรฐานของชาติระดับสูงสุด
2. คุณภาพชีวิตที่อยู่ในกลุ่ม 10 ประเทศชั้นนาของโลก และ
3. เศรษฐกิจแบบพลวัตรที่มีความยั่งยืนโดยมีรายได้ต่อหัวอยู่ในอันดับที่ 10 ของโลก
เป้าหมายหลักแรกคือยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างกลุ่มแรงงานท้องถิ่นให้มีทักษะความสามารถสูงซึ่ง
สามารถตอบสนองงานที่ต้องพึ่งพาฝีมือได้
ถึงแม้ว่าประเทศยังจาเป็นต้องอาศัยการว่าจ้างแรงงานต่างชาติในกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ถือว่าเป็นกลุ่มแรงงาน
ระดับล่าง (อย่างเช่น งานผู้รับใช้ในบ้าน ผู้ทาความสะอาด พนักงานขับรถ พนักงานตัดหญ้าและงานกรรมกร)
เป้าหมายของแผนพัฒนาประเทศระยะยาวที่มีชื่อว่า “วิสัยทัศน์บรูไน พ.ศ. 2578” ต้องการที่จะสร้างและ
จัดหางานที่มีคุณค่าสาหรับชาวพื้นเมืองของบรูไนโดยเฉพาะ และนี่เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในแนวทาง
นโยบายเกี่ยวกับการงานที่ถูกใช้อยู่ในปัจจุบันทางภาคเอกชนได้รับการกระตุ้นและการสนับสนุนให้ใช้แรงงาน
จากชาวพื้นเมืองเป็นร้อยละ 80 และอีกร้อยละ 20 เป็นแรงงานต่างชาติ
บรูไนเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยและต้องการแรงงานต่างชาติอย่างต่อเนื่อง กรมแรงงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ
กระทรวงความสัมพันธ์ภายในประเทศของบรูไนได้รับมอบหมายให้ดูแลแรงงานต่างชาติภายในประเทศและได้รับหน้าที่
ในการจัดหาแรงงานต่างชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของคนงานในภาคเอกชนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในการ
รับการว่าจ้างคนงานถึงแม้ว่านโยบายการพัฒนาประเทศจะให้ความสาคัญกับการว่าจ้างชาวพื้นเมืองเป็นอย่างมาก
การเป็นสมาชิกในสมาคมอาเซียนและ ASEM ทาให้ประเทศบรูไนจาเป็นต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนมาตรฐาน
ทางด้านแรงงานและการงานเป็นอย่างมากรวมถึงคุณภาพสวัสดิการและสิทธิของแรงงานต่างชาติภายในประเทศให้
เป็นไปตามแนวทางของนโยบายที่องค์กรระหว่างประเทศเคยระบุเอาไว้กฎหมายสาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการ
จ้างงานและกาลังแรงงานจะอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของกรมแรงงานในกระทรวงความสัมพันธ์ภายในประเทศ
1. กฎหมายว่าด้วยสานักงานจัดหางานเอกชน พ.ศ. 2547
จุดประสงค์ของกฎหมายนี้มีไว้เพื่อใช้ในการจัดการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเช่นการค้ามนุษย์ การปลอมแปลง
เอกสารการปลอมแปลงลายมือชื่อ และการทางานของสานักงานจัดหางานเอกชนที่ขาดความรับผิดชอบและไม่
เป็นธรรมกฎหมายนี้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อควบคุมความประพฤติของสานักงานจัดหางานภายในประเทศและให้
ความคุ้มครองแก่ผู้ว่าจ้างและผู้รับงานโดยหลักการดั่งต่อไปนี้:
a. การจดทะเบียนและออกใบอนุญาตการเปิดสานักงานจัดหางานเอกชน
b. การควบคุมดูแลการทางานของสานักงานจัดหางานเอกชน
c. การรับคาร้องเรียนโดยประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสานักงานจัดหางานเอกชน
d. การสืบสวนสอบสวนปัญหาที่เกี่ยวของกับสานักงานจัดหางานเอกชน
e. การปฏิบัติการตามความเหมาะสมเพื่อบังคับใช้กฎหมาย
2. กฎหมายว่าด้วยการว่าจ้างแรงงาน พ.ศ. 2552
กฎหมายว่าด้วยการว่าจ้างแรงงานเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการครอบคลุมข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการว่าจ้างแรงงานในประเทศบรูไนดารุสซาลามกฎหมายนี้ให้ความคุ้มครองแก่ทุกๆ บุคคลที่ได้รับการ
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ว่าจ้างทั้งบุคคลที่มีและไม่มีสัญญาการว่าจ้าง แต่กฎหมายนี้ไม่รวมถึงบุคคลที่เป็นลูกเรือ ผู้ช่วยงานในบ้าน และ
บุคคลอื่นๆ ที่มีตาแหน่งการงานในระดับผู้จัดการผู้บริหารหรือการงานในตาแหน่งอาวุโส
ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐก็ไม่ได้ถูกรวมในกฎหมายนี้เช่นกันบทที่ 13 ของ
กฎหมายการว่าจ้างแรงงานบัญญัติในเรื่องของการว่าจ้างแรงงานต่างชาติและในเรื่องของการห้ามยกเลิกสัญญา
ว่าจ้างงานของชาวพื้นเมืองเพื่อที่จะว่าจ้างแรงงานต่างชาติแทนอีกส่วนหนึ่งของบทที่ 13 บัญญัติเกี่ยวกับการใช้
กฎหมายการว่าจ้างแรงงานสาหรับการว่าจ้างผู้ช่วยงานในบ้านรวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆ ในการทาสัญญาการว่าจ้าง
การส่งกลับประเทศของแรงงานต่างชาติและสภาพแวดล้อมในการทางานของผู้ช่วยงานในบ้าน
3. กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการและสาธารณสุข พ.ศ. 2552
นี่คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สาธารณสุขและสวัสดิการของบุคคลที่ทางานในสถานประกอบ
กิจการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการและสาธารณสุข (ปรับปรุง) พ.ศ. 2556
การแก้ไขจัดทาในส่วนเฉพาะซึ่งข้อกาหนดและคาจากัดความได้รับการปรับปรุงและขยายความ ใน
ขณะเดียวกันได้มีการออกกฎหมายความปลอดภัยในสถานประกอบการและสาธารณสุข ฉบับใหม่ใน พ.ศ.
2556 และ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย:
a. ระเบียบสิ่งอานวยความสะดวก/การควบคุมอุบัติเหตุสาคัญ พ.ศ. 2556
b. ระเบียบทั่วไป พ.ศ. 2557
c. ระเบียบการก่อสร้าง พ.ศ. 2557
d. ระเบียบความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการและสาธารณสุข พ.ศ. 2557
e. ระเบียบคณะกรรมการความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการและสาธารณสุข พ.ศ. 2557
f. ระเบียบการรายงานอุบัติเหตุ พ.ศ. 2557
g. ระเบียบการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2557

โครงการให้ความรู้แรงงานและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
กรมแรงงานได้รับคาสั่งให้มีการสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิด้านแรงงานแก่แรงงานต่างชาติรายใหม่เมื่อพวกเขา
ลงชื่อในสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยให้แรงงานต่างชาติถามคาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกาหนดในสัญญาได้
การบรรยายสรุปยังดาเนินการโดยบริษัทและตัวแทนจัดหางานสาหรับบุคคลหรือกลุ่มคนที่ได้รับการว่าจ้าง
รายละเอียดส่วนใหญ่ในการบรรยายสรุปนั้นมุ่งเน้นที่ข้อตกลงในสัญญา ความครอบคลุมของประกันภัย ความ
ปลอดภัยและสวัสดิการและเบอร์ติดต่อสาคัญสาหรับกรณีฉุกเฉิน
การดาเนินงานด้านการศึกษาและการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยของแรงงานได้รับการริเริ่มและกากับดูแล
โดยกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก หน่วยงานอื่นที่มีส่วนช่วยในการบรรยายสรุปว่าด้วยกฎหมาย
การจัดหางานของบรูไนดารุสซาลามและการรณรงค์การตระหนักรู้ด้านแรงงานอื่นๆ ได้แก่:
• แผนกกฎหมายและการดาเนินคดี
• แผนกบังคับใช้แรงงาน
• ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
• แผนกความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการและสาธารณสุข
• แผนกมาตรฐานแรงงานและสานักงานจัดหางาน
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ในทางกลับกัน กรมแรงงานได้รับความช่วยเหลือโดยตัวแทนรัฐบาลสามหน่วยงานในโครงการปฐมนิเทศเรื่อง
กฎหมายความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการและสาธารณสุข พ.ศ. 2552 รวมถึงการบังคับใช้ระเบียบทั้ง
เจ็ดฉบับภายใต้กฎหมายนี้
ระเบียบดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ (a) ระเบียบทั่วไป (b) ระเบียบการก่อสร้าง (c) ระเบียบคณะกรรมการความ
ปลอดภัยในสถานประกอบกิจการและสาธารณสุข (e) ระเบียบการรายงานอุบัติเหตุ (f) ระเบียบการบริหาร
ความเสี่ยง และ (g) ระเบียบการควบคุมอุบัติเหตุสาคัญ
หน่วยงานของรัฐและตัวแทนมีบทบาทดังนี้:
1. กรมพลังงานและอุตสาหกรรม สานักนายกรัฐมนตรี (EIDPMO) – ช่วยเหลือการดาเนินงานและ
บังคับใช้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาว่าด้วยความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการสาหรับกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ามันและก๊าซ และพลังงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลังงาน
2. การบริการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข - ช่วยเหลือการดาเนินการและการบังคับ
ใช้ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพในที่ทางาน
3. กรมโยธาธิการกระทรวงการพัฒนา –ได้ช่วยด้านการดาเนินการและการบังคับใช้ในประเด็นด้าน
ความปลอดภัยในที่ทางานสาหรับกิจกรรมที่มีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการพัฒนา
การจัดงานกิจกรรมโรดโชว์การกาหนดทิศทางการบรรยาย การสรุปและโครงการรณรงค์ที่สร้างความตระหนัก
และกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายการจ้างงานที่ดาเนินการโดยกรมแรงงานได้
ดาเนินการใน 4 เขตของประเทศ บทความโฆษณาในหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษามลายูได้รับการ
ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมปี 2559 สิ่งพิมพ์นี้มีการจัดทาขึ้น
เป็นระยะและจะเป็นมีความต่อเนื่องโดยการทางานของรัฐบาล ข้อมูลที่คล้ายกันนี้เผยแพร่โดยกระทรวง
แรงงานผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์และแพลตฟอร์มสื่อทางสังคม
ในทานองเดียวกันระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการทางานและสุขภาพและข้อบังคับ 7 ฉบับ ที่ได้รับการ
ปรับแต่งให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมแต่ละประเภทหรือในภาคของการจ้างงาน ตัวอย่าง อุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างจะต้องมีข้อมูลด้านเทคนิคเช่นการทางานที่เกี่ยวกับความสูงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ หรือกิจกรรม
เกี่ยวกับการก่อสร้างอื่นๆ อุตสาหกรรมด้านการบริการในขณะเดียวกันนั้นก็จะต้องมีความเข้าใจในพื้นฐาน
เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ทางานนั้นๆ ส่วนใหญ่ของโปรแกรมการโยกย้ายที่ปลอดภัยที่มีอยู่
ในปัจจุบันจะมีการดาเนินการเป็นประจาทุกปีการบรรยายพิเศษจะดาเนินการเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่
ซึ่งจะส่งผลต่อนายจ้างและลูกจ้างเหมือนกัน
สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียในบรูไนดารุสซาลาม ได้ดาเนินการบรรยายสรุปและรณรงค์เพื่อ
สร้างความตระหนักในการบริการและโครงการต่างๆ สาหรับคนต่างชาติที่ทางานภายในประเทศ โดยเฉพาะ
สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ที่ริเริ่มโครงการปฐมนิเทศน์ในบรูไน มูระและเบลัวต์ ชาวฟิลิปปินส์ในบรูไนดา
รุสซาลามเป็นแรงงานชาวต่างชาติที่เยอะที่สุดที่ไม่ใช่ชาวมุสลิม มีการจัด “คู่มือประมวลกฎหมายอาญาชา
ริอะห์ (Syariah Penal Code Order) 2556" ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

มาตรฐาน
มาตรฐานของโครงการการศึกษาของแรงงานและการรณรงค์การโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยจะช่วยให้มีความ
มั่นใจผ่านการเผยแพร่คู่มือเช่นคู่มือกฎหมายการจ้างงานของบรูไนซึ่งมีการเผยแพร่ทางออนไลน์
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วัตถุประสงค์หลักของคู่มือคือการให้ความรู้และสร้างจิตสานึกสาธารณะต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับแรงงานในบรูไนดารุสซาลาม
ในเวลาเดียวกันมีการนาเสนอ PowerPoint ด้านของมาตรฐานที่เกี่ยวกับเรื่องระเบียบความปลอดภัยในการทางาน
และสุขภาพและข้อบังคับของตนเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกันระหว่างการบรรยายเรื่องการปฐมนิเทศ
ปัจจุบันไม่มีศูนย์หรือผู้ให้บริการการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมแรงงานในการอบรมให้ความรู้แรงงาน
หรือโครงการด้านการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กรมแรงงานเป็นผู้รับผิดชอบใน
การดาเนินดังกล่าว
หุ้นส่วนความร่วมมือหนึ่งเดียวที่มีอยู่คือการจัดการอบรมปฐมนิเทศด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยโดย
กรมแรงงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
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กัมพูชา
ประวัติเศรษฐกิจสังคม
เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชามีการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยเฉลี่ยร้อยละ 7 ต่อปี ในช่วงปี 2537 ถึง 2547
นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมามีอัตราการเติบโตร้อยละ 11 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2551 อัตราการเติบโต
อย่างเหมาะสม ช่วยยังชีพและทาให้คนมีงานทาราว 6.9 ล้านคน ในปี 2552 และ 2553 เศรษฐกิจชะลอตัวลง
จากวิกฤตเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลทาให้อัตราการเติบโตประจาปีลดลงร้อยละ 2.5 และร้อยละ 4 ตามลาดับ
ในขณะที่ผลกระทบจากวิกฤติการเงินทั่วโลกที่คาดว่าจะกระเตื้องขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้กัมพูชาก็จะสามารถ
เริ่มมีการเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นในระดับปานกลาง อัตราร้อยละ 7 ต่อปีระหว่างปี 2554 ถึง 2559
อย่างไรก็ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีเจริญก้าวหน้ายังไม่สอดคล้องกับการเติบโตของการจ้างงานที่เท่ากัน
แม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ร้อยละ 6.8 ระหว่างปี 2537 ถึง 2547 แต่การจ้างงานก็เพิ่มขึ้นเพียงร้อย
ละ 3.3 เท่านั้น ระหว่างปี 2548 ถึง 2550 การเติบโตของ ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) โดยเฉลี่ยร้อยละ 10.5 มี
ส่วนทาให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น ในระยะกลางการเติบโตของผลผลิตทุกๆ ร้อยละ 1 คาด
ว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.428
ในปัจจุบัน กัมพูชายังคงเป็นประเทศที่เศรษฐกิจส่วนใหญ่มาจากชนบท เช่น การเกษตรกรรม ประชากรส่วน
ใหญ่ (ร้อยละ 82) อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท 7 ใน 10 ของ GDP มาจากเศรษฐกิจในชนบท ในการจ้างงานร้อย
ละ 81 ของการจ้างงานมาจากการจ้างงานในชนบท ทรัพยากร การผลิตแรงงาน ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นๆ ของประเทศกัมพูชาจานวนมากตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทและยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรืออาจจะใช้งานไม่ได้
การว่างงานในกลุ่มเยาวชนที่อายุระหว่าง 15 ถึง 24 ปี กลายเป็นเรื่องสาคัญการสารวจสามะโนประชากรในปี
2551 ระบุว่าการว่างงานของเยาวชนที่มีการกาหนดอย่างเหมาะสมอยู่ที่ร้อยละ 3 เป็นปัญหาที่รุนแรงมากขึ้น
ในเขตเมือง (ร้อยละ 8) มากกว่าในชนบท (ร้อยละ 2) เนื่องจากทักษะที่ไม่ตรงกับความต้องการมีมากกว่า
ดังนั้น เยาวชนจานวนมากจึงไม่มีคุณสมบัติตรงกับงานที่มีอยู่
จากการสารวจสามะโนประชากรแห่งชาติปี 2551 ประชากรทั้งหมดในกัมพูชามีจานวน 13.4 ล้านคน ด้วยอัตรา
การเติบโตของประชากรเป็นประจาทุกปีที่ร้อยละ 1.54 และมีอัตราการเจริญพันธุ์โดยรวมประมาณร้อยละ 3.1
ระหว่างปี 2541 ถึง 2551 ทาให้จานวนประชากรในกัมพูชาอาจจะเพิ่มมาถึง 19 ล้านคนภายในปี 2563 ทั้ง
อัตราการเติบโตประจาปีของประชากรและอัตราเจริญพันธุ์ คือร้อยละ 1.2 และร้อยละ 2.2 ตามลาดับ ซึ่งสูง
กว่าค่าเฉลี่ยสาหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงกลางถึงปลายทศวรรษ 2520 ประชากรชาวกัมพูชามี
ประชากรวัยหนุ่มสาวจานวนมากและกาลังเข้าสู่การเป็นกาลังแรงงานในอัตราประมาณ 250,000 คนต่อปี
ร้อยละ 35 ของประชากรกัมพูชามีการคาดการณ์ว่าจะต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์เส้นแบ่งความยากจนมีความ
ยากจนเกิดขึ้นในชนบทสูงขึ้นมาก (ร้อยละ 39) มากกว่าในเขตเมือง (ร้อยละ 5 ในพนมเปญและร้อยละ 25 ในเขต
เมืองอื่นๆ) จึงทาให้ความยากจนในประเทศกัมพูชาสูงมากในปี 2547 ประมาณร้อยละ 91 ของคนยากจนอาศัยอยู่
ในชนบท อัตราการรู้หนังสือเป็นร้อยละ 73.6 การเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรในช่วงทศวรรษ 2520 และ
2530 เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และมีการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรอย่างเห็นได้ชัด ปัจจุบันร้อยละ 60.8 ของประชากร
ทั้งหมดมีอายุ 24 ปีหรือต่ากว่า เมืองศูนย์กลางที่สาคัญที่สุดคือกรุงพนมเปญ กาลังเผชิญกับปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วของแรงงานย้ายถิ่นทีย่ ากจน (ที่มา: Policy and Labour Migration for Cambodia, ILO, 2010)
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ประวัติการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
การโยกย้ายถิ่นฐานครั้งแรกของบุคคลในรัฐกัมพูชาเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1950 และ 1960 เมื่อชนชาติจีน
ได้รับการอนุญาตให้ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ภูเขาและพื้นที่รกร้างและที่ดินเพาะปลูกซึ่งยังคงไม่สามารถใช้ทา
ประโยชน์ได้ หลังปี 2513 ประชากรเวียดนามประมาณ 200,000 รายอาศัยอยู่ในกัมพูชาถูกส่งกลับมายัง
เวียดนามตามมาตรการรักษาความปลอดภัย พร้อมด้วยชัยชนะที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี 2518 ได้มีรายงาน
ว่าชาวเวียดนามส่วนใหญ่ของประเทศได้อพยพไปยังเวียดนาม นอกจากนี้ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาหลายพันคนรวมถึง
อดีตเจ้าหน้าที่และทหารจานวนมากได้หลบหนีข้ามชายแดนประเทศไทยหรืออพยพไปโดยเครื่องบินของ
สหรัฐอเมริกา
รัฐบาลชุดใหม่ได้จัดตั้งโครงการโยกย้ายถิ่นฐานทั่วประเทศซึ่งบุคคลประมาณ 2.5 – 3 ล้านคน ถูกโยกย้ายจาก
กรุงพนมเปญและเมืองอื่นๆ ไปยังชนบท ที่ซึ่งพวกเขาได้ถูกจัดให้เป็นกองกาลังแรงงาน การกักตุนเสบียงใน
พื้นที่ชนบทมีความสาคัญน้อยกว่าในเมือง และความอดอยากที่แผ่ขยายเป็นวงกว้างส่งผลให้มีคนเสียชีวิต
มากกว่าหนึ่งล้านคนในช่วงการเปลี่ยนแปลง หลังการจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา (PRK) ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2522 การสู้รบอย่างต่อเนื่องและความไม่มีเสถียรภาพของการเมืองส่งผลให้เกิดการโยกย้ายถิ่น
ฐานครั้งใหม่ของผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาประมาณ 630,000 ราย ออกจากประเทศในช่วงปี 2522 และ 2524 ซึง่
ประมาณ 208,000 รายสามารถอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่ประเทศอื่นได้ รวมถึง 136,000 รายในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ส่วนใหญ่ที่เหลือยังคงตั้งค่ายอยู่บริเวณชายแดนประเทศไทย แต่พวกเขาถูกส่งตัวกลับกัมพูชาใน
เดือนพฤษภาคม 2536
ในปี 2537 ความขัดแย้งระหว่างกองกาลังรัฐบาลและกองกาลังแห่งชาติกัมพูชา (เขมรแดง) ขับประชากรชนบท
จากถิ่นที่อยู่ของพวกเขา ในปี 2537 และ 2538 UNHCR ได้ช่วยเหลือผู้อพยพชาวกัมพูชากว่า 60,000 รายที่
หลบหนีการสู้รบในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชา นอกจากนี้ในปี 2537 UNHCR ยังทาการช่วยเหลือ
ครอบครัวชาวประมงพื้นเมืองเวียดนามหลายพันครอบครัวให้กลับมายังถิ่นที่อยู่ในกัมพูชาหลังการตั้งค่ายที่
ชายแดนเวียดนาม ตามข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาลกัมพูชากับกองกาลังต่อต้านในเดือนธันวาคม 2538 ได้
มีการดาเนินการอพยพผู้ลี้ภัยจานวน 36,000 รายที่ยังเหลืออยู่ในค่ายประเทศไทย จนกระทั่งเดือนเมษายน
2539 ทั้งหมดได้ถูกปิดลง และเดือนมิถุนายน 2539 ผู้อพยพประมาณ 47,000 รายได้กลับภูมิลาเนาของพวก
เขา อัตราการโยกย้ายถิ่นฐานสุทธิของประเทศกัมพูชาในปี 2543 เท่ากับร้อยละ 0.7 ต่อ 1,000 ในปีนั้น มี
ประชากรที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศ 211,000 รายที่อาศัยอยู่ในกัมพูชา รัฐบาลยังคงมองว่าระดับการโยกย้าย
ถิ่นฐานสูงมากเกินไป (ที่มา: Nations Encyclopedia, Cambodia Migration; Cambodia Facts
Migration)

แนวโน้มการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
ผลของการที่คนหนุ่มสาวจานวนมากที่เข้าสู่ตลาดแรงงานในประเทศมีโอกาสอันจากัดและค่าจ้างที่น่าสนใจจาก
ต่างประเทศ ชาวกัมพูชาจึงสนใจที่จะออกจากประเทศเพื่อการหางานมากขึ้นในปี 2559 มีแรงงานย้ายถิ่นถึง
หนึ่งล้านคนที่ทางานอยู่ในประเทศไทย
ยุทธศาสตร์การลดความยากจนแห่งชาติ พ.ศ. 2546 – 2548 ระบุว่า การขาดแคลนโอกาสในการจ้างงานจากตลาด
ในประเทศและความต้องการในการพัฒนามาตรฐานการดารงชีพผ่านการสร้างรายได้และทักษะที่ได้มาโดยแรงงาน
ที่โยกย้ายถิ่นฐาน อย่างไรก็ตามการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานไม่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2549 – 2553 การส่งเสริมการจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานสาหรับการจัดหางานจากต่างประเทศผ่าน
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บริการจัดหางานทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับการจัดลาดับความสาคัญเป็นอันดับแรกในแผนยุทธศาสตร์ MOLVT
พ.ศ. 2549 – 2553 และได้มีการเน้นมาตรการดังต่อไปนี้: ปรับปรุงการบริหารจัดการการจัดหางานต่างประเทศ
ขยายขอบเขตความคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่น การประสานงานและความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างประเทศ
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 นายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาได้มีข้อห้ามชั่วคราวในการส่งแรงงานในประเทศไป
ยังมาเลเซียตามรายงานการล่วงละเมิดและการแสวงประโยชน์ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองแก่แรงงานย้ายถิ่น บันทึก
ความเข้าใจระหว่างสองประเทศจึงได้รับการลงนามในปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากข้อห้ามดังกล่าวนายจ้างจานวนมาก
จึงได้พยายามที่จะต่อสัญญาจ้างแรงงานของแรงงานชาวกัมพูชาในประเทศให้มากกว่าสองปี
บันทึกความเข้าใจกับสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการใช้แรงงานชาวกัมพูชาภายใต้ระบบอนุญาตการทางาน (EPS)
ขึ้นอยู่กับ (1) ขั้นตอนการสรรหาและว่าจ้าง จัดการโดยทั้งสองรัฐบาล (นโยบายรัฐต่อรัฐ) และ (2) การใช้กรอบ
มาตรฐานสาหรับประเทศต้นทางทั้งหมด 15 แห่ง โดยรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมและคงไว้ซึ่งความโปร่งใสในกระบวนการ MTOSB ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐ ได้รับ
มอบหมายด้านการสรรหา การฝึกอบรม และการจัดส่งแรงงานไปยังสาธารณรัฐเกาหลี
นโยบายว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานของกัมพูชากาหนดขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 และได้รับการปรับปรุงใหม่
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 นโยบายนี้มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน ประกอบด้วย (1) การกากับดูแลการโยกย้ายถิ่น
ฐานของแรงงาน (2) การคุ้มครองและการส่งเสริมกาลังแรงงานย้ายถิ่น (3) การควบคุมการโยกย้ายถิ่นฐานของ
แรงงานเพื่อการพัฒนา นโยบายการจัดหางานของกัมพูชา พ.ศ. 2558 – 2648 ได้รับการพัฒนาขึ้นในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2558 ซึ่งรวมนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานเป็นส่วนหนึ่งของการกากับดูแลตลาดแรงงาน

เพศภาวะ
กัมพูชามีความก้าวหน้าที่สาคัญด้านความเท่าเทียมทางเพศ แต่ความท้าทายยังคงมีอยู่ในหลายๆ ด้าน เช่น การ
เป็นตัวแทนทางการเมืองของผู้หญิง ความสาเร็จด้านการศึกษา และตาแหน่งของผู้หญิงในตลาดแรงงาน ใน
Global Gender Gap Report พ.ศ. 2558 กัมพูชาถูกจัดอยู่อันดับที่ 109 จาก 145 ประเทศ ในประเด็นท้าทาย
ด้านความไม่เท่าเทียมทางเพศ กระทรวงการสตรี (MOWA) ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวห้าปีเพื่อความเท่า
เทียมทางเพศและเสริมสร้างอานาจของผู้หญิง (พ.ศ. 2557 – 2561) ซึ่งรวมถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์หลัก
และกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงและลดช่องว่างของเพศภาวะในประเทศกัมพูชา
แผนนี้ประกอบด้วยกรอบการทางานที่ครอบคลุมสาหรับการเสริมสร้างโครงสร้างและความสามารถ รวมถึง
มาตรการเฉพาะในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศในโครงการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ 6 โครงการ คือ (1)
เศรษฐกิจ (2) การศึกษา (3) สาธารณสุข (4) การคุ้มครองทางกฎหมาย (5) การตัดสินใจและการเมือง (6) การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ นอกจากนี้ MOWA ยังพัฒนาและอนุมัติแผนปฏิบัติการเฉพาะด้านบางส่วน เช่น
แผนปฏิบัติการบูรณาการเรื่องเพศในการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และแผนปฏิบัติการด้านความรุนแรงต่อ
ผู้หญิง บางกระทรวงของประเทศได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การบูรณาการเรื่องเพศและแผนปฏิบัติการของ
ตัวเอง เช่น กระทรวงการเกษตร ป่าไม้ และการประมง (ยุทธศาสตร์การบูรณาการเรื่องเพศและแผนปฏิบัติ
การในภาคการเกษตร สาหรับ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 และยุทธศาสตร์การบูรณาการเรื่องเพศและ
แผนปฏิบัติการในภาคการประมง)
แผนปฏิบัติการทางเพศฉบับใหม่ (ความเสมอภาคทางเพศและพลังของผู้หญิง: การเปลี่ยนแปลงการดารงชีวิต
ของเด็กหญิงและผู้หญิงผ่านความสัมพันธ์ภายนอกสหภาพยุโรป พ.ศ. 2559 – 2563) ได้รับการรับรองอย่างเป็น
ทางการจากสภาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 แผนปฏิบัติการนี้มีประเด็นหลัก หนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงใน
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แนวราบของสถาบันวัฒนธรรม และในสามประเด็นเฉพาะด้านความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจของเด็กและ
สตรี เศรษฐกิจและสิทธิทางสังคม และการออกเสียงและการมีส่วนร่วม โดยมีข้อกาหนดหนึ่งคือการประเมิน
ประจาปีในความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการและจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และ/หรือโครงการ
ระดับชาติที่ได้รับการออกแบบมาบนพื้นฐานที่เหมาะสมด้านเพศภาวะ ทั้งนี้ เกี่ยวข้องกับภูมิหลังซึ่งคณะผู้แทน
จากสหภาพยุโรปในกัมพูชาได้ตัดสินใจดาเนินการเป็นผู้ตรวจสอบเพศภาวะในโครงการความร่วมมือทวิภาคีที่
กาลังดาเนินการ และโครงการต่างๆ

ประเทศปลายทาง
ประเทศปลายทางหลักสาหรับแรงงานย้ายถิ่นชาวกัมพูชาคือประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทย แต่มีเพียง
ส่วนน้อยกว่าร้อยละ 10 ที่ย้ายถิ่นฐานผ่านช่องทางถูกกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นโดยบันทึกความเข้าใจ (MOU)
ระหว่างทั้งสองประเทศ กล่าวได้ว่าจานวนของแรงงานย้ายถิ่นที่ใช้ช่องทางถูกกฎหมายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 173
ในช่วงห้าปี จากจานวน 4,116 ใน พ.ศ. 2549 ถึง 11,224 ใน พ.ศ. 2553 และ 16,837 (ร้อยละ 37 เป็นเพศ
หญิง) ใน พ.ศ. 2554 ปัจจุบันคาดว่าแรงงานที่ไม่มีเอกสารกว่าหนึ่งล้านคนกาลังทางานผิดกฎหมายอยู่ใน
ประเทศไทย ในขณะที่มีสัดส่วนน้อยมากที่ได้รับสถานะการทางานตามกฎหมาย เช่น ใบอนุญาตทางาน
หนังสือสาคัญประจาตัว (CI) หรือบัตรชมพู
การย้ายถิ่นฐานไปยังมาเลเซียนั้นส่วนมากเป็นแรงงานหญิงที่ทางานในบ้าน แต่การจ้างงานในภาคส่วนอื่นๆ คือ
การก่อสร้าง อุตสาหกรรมการผลิต และการบันเทิง ในประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศปลายทางอีกแห่งของ
แรงงานย้ายถิ่นชาวกัมพูชา ความต้องการแรงงานในบ้านเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากมีประกาศการหยุดพักการ
จัดส่งแรงงานที่ทางานในบ้านไปทางานต่างประเทศของรัฐบาลอินโดนีเซียตั้งแต่ พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554 ใน
พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 แรงงานที่ทางานในบ้านชาวกัมพูชาเพิ่มขึ้นร้อยละ 84 และร้อยละ 73 ต่อจานวน
แรงงานชาวกัมพูชาทั้งหมดที่ได้รับการจ้างงานในมาเลเซีย ปัจจุบันจานวนของแรงงานที่ทางานในบ้านใน
ประเทศมาเลเซียเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
การโยกย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศญี่ปุ่นนั้น กระทาผ่านระบบ “ผู้ฝึกงาน” ซึ่งอนุญาตให้ชาวกัมพูชาทางานใน
ญี่ปุ่นได้เป็นระยะเวลาสั้นๆ และมากที่สุดไม่เกินสามปีเพื่อเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ (เช่น การผลิต การก่อสร้างและ
ในภาคการบริการ) ซึ่งพวกเขาสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการจ้างงานได้เมื่อกลับสู่ประเทศกัมพูชา
ประเทศปลายทางที่สาคัญอีกสองประเทศคือมาเลเซีย (โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในประเทศกัมพูชา)
และสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อไม่นานมานี้กัมพูชาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับคูเวต การ์ตาและญี่ปุ่น
รวมถึงตัวแทนจัดหางานจากประเทศสิงคโปร์
จานวนบริษัทจัดหางานที่ได้รับใบอนุญาตเพิ่มขึ้นจาก 18 แห่ง เป็น 31 แห่ง ระหว่าง พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2553 ขณะนี้
มีบริษัทจัดหางาน 39 แห่ง ซึ่ง 25 แห่งเป็นสมาชิกสมาคมหน่วยงานจัดหางานแห่งประเทศกัมพูชา (ACRA) ปัจจุบันมี
บริษัทจัดหางานที่ลงทะเบียน 71 แห่งซึ่งได้รับอนุญาตจากรัฐบาล โดยกระทรวงแรงงานและอาชีวศึกษา (MoLVT)

ระดับทักษะฝีมือ/ประวัติการทางาน
การโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศของชาวกัมพูชาโดยทั่วไปมักเป็นผู้ไม่มีทักษะฝีมือและผู้ย้ายถิ่นมักเกี่ยวข้อง
กับการทางาน 3D (สกปรก อันตราย ยาก) ผู้ชายย้ายถิ่นฐานเพื่อทางานในระยะยาวส่วนใหญ่จะมายังประเทศ
ไทยซึ่งพวกเขาได้รับการจ้างงานในการเกษตร เรือประมง การแปรรูปสัตว์น้า โรงเลื่อย โรงงานอิฐหรือน้าแข็ง
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การก่อสร้าง งานในบ้าน และอื่นๆ ผู้ย้ายถิ่นเพศหญิงจะทางานในภาคส่วนที่ต่างออกไปแต่ได้รับมอบหมายงาน
ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า เช่น การแปรรูปอาหาร โรงงาน และการก่อสร้าง
ระดับทักษะฝีมือของแรงงานย้ายถิ่นชาวกัมพูชามีจานวนจากัดเนื่องจากการขาดการฝึกอบรมด้านทรัพยากร
บุคคลโดยสถาบันของรัฐ แรงงานย้ายถิ่นส่วนใหญ่ที่ถูกส่งไปทางานต่างประเทศไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่าง
เพียงพอ (ชีวิต เทคนิคและอาชีพ) รวมถึงภาษา เนื่องจากพวกเขาส่วนใหญ่ไม่มีทักษะเพียงพอสาหรับการ
ทางาน จึงจบลงที่การทางานเป็นกรรมกรที่มีค่าจ้างต่าและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ในทศวรรษที่ผ่านมาแรงงานย้ายถิ่นชาวกัมพูชาได้รับการฝึกอบรบขั้นพื้นฐานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการการ
หลีกเลี่ยงการถูกแสวงประโยชน์และการค้ามนุษย์ รวมถึงการหาทางแทรกแซงเมื่อถูกล่วงละเมิดและแสวง
ประโยชน์ การฝึกอบรมยังรวมถึงการปฐมนิเทศด้านประเพณีและวัฒนธรรม กฎ ระเบียบและภาษา
มีบางโครงการที่ได้รับการออกแบบและสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป (EU) เพื่อเพิ่มระดับทักษะของแรงงานย้ายถิ่น
“การลดระดับความยากจนผ่านการพัฒนาทักษะเพื่อความปลอดภัยและการโยกย้ายถิ่นฐานถูกกฎหมายใน
กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม (CLMV) เป็นหนึ่งในโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาทักษะ ผลลัพธ์การโยกย้ายถิ่นฐานที่ประสบความสาเร็จ และการลดระดับความ
ยากจนเพื่อผู้ย้ายถิ่น ขณะที่ศักยภาพของการโยกย้ายถิ่นฐานมีผลกระทบเชิงบวกต่อเงื่อนไขสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมทั้งในประเทศต้นทางและประเทศปลายทางได้รับการจัดทาเอกสารไว้อย่างดี ผลเชิงบวกของการโยกย้ายถิ่น
ฐานต่อการลดระดับความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศต้นทางนั้นไม่เป็นที่รับรู้โดยทั่วไป
องค์กร NGO หลายแห่งและโครงการสหประชาชาติจะดาเนินการให้ผู้ย้ายถิ่นชายและหญิงในกลุ่มประเทศ CLMV
พร้อมข้อมูลตลาดแรงงานที่มี ความต้องการที่มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญและทักษะชีวิตซึ่งเป้าหมายไม่ตรงกันระหว่าง
อุปสงค์และอุปทาน ตลาดแรงงานระดับชาติและประเทศ โดยมุ่งเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น โครงการนี้
จะช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นเข้าถึงโอกาสและเงื่อนไขการจ้างงานทั้งในประเทศไทยและเมื่อกลับสู่ประเทศต้นทาง ภาคนาร่อง
ที่ระบุไว้คือการก่อสร้าง การให้บริการและแรงงานทางานบ้าน ผู้ย้ายถิ่นจากประเทศ CLMV โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม
ผู้หญิงที่ยากจน จะได้รับโอกาสและเงื่อนไขการจ้างงานที่ดีขึ้นในประเทศไทย ผ่านการเพิ่มทักษะฝีมือและความรู้
ด้านการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย นาไปสู่การลดระดับความยากจนในชุมชนประเทศต้นทาง

กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
การเสริมสร้างการจ้างงานในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการสร้างงานเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ พ.ศ. 2552 – 2556 นอกจากนี้นโยบายแรงงานของประเทศกัมพูชายังหมายถึง
ความจาเป็นในการควบคุมการพัฒนาผ่านบริการส่งกลับและกลับคืนสู่สังคม และคาสั่งย่อยที่ 190 ยังยอมรับ
ถึงผลที่อาจเกิดขึ้นของการโยกย้ายถิ่นฐานซึ่งนาไปสู่การลดระดับความยากจนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โครงการงานที่มีคุณค่าของประเทศกัมพูชา พ.ศ. 2552 – 2556 รวมถึงผล KHM 129: รัฐและภาคีทางสังคม พัฒนา
และดาเนินการนโยบายเพื่อจัดการการโยกย้ายถิ่นฐาน คุ้มครองแรงงานย้ายถิ่นและต่อต้านการค้ามนุษย์ตาม
หลักการของ ILO กิจกรรมภายใต้หัวข้อนี้จะได้รับการสนับสนุนจาก โครงการ GMS TRIANGLE ในด้านบุคคลากร
และทรัพยากรโดยได้รับการสนับสนุนจากสานักงานแรงงานระหว่างประเทศสาหรับประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.
ลาว ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นในภูมิภาคและคณะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคด้านงานที่มีคุณค่า
การกากับดูแลการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานรวมไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและโครงการโยกย้ายถิ่นฐาน
ของแรงงานระดับชาติกฎหมายและบรรทัดฐาน ข้อตกลงระหว่างรัฐ และกระบวนการพหุภาคี นอกจากนี้ยังรวมถึง
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กรอบโครงสร้างสถาบันระหว่างประเทศและระดับชาติเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน การกากับดูแลการ
โยกย้ายถิ่นฐานเป็นที่รับรู้ถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายและคานึงถึงความซับซ้อนของ
นโยบายและผลกระทบในระยะยาวของการเคลื่อนย้ายประชากร ผลกระทบโดยตรงของการจัดการกากับดูแล
สะท้อนถึงปฏิกิริยาของผู้ย้ายถิ่นและประชาชนที่มีต่อคุณภาพของการบริหารจัดการการกากับดูแลและความมุ่งมั่น
ทางการเมืองของรัฐบาลในประเทศต้นทาง การกากับดูแลที่ดีของการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานแสดงถึงการ
จัดการที่สอดคล้องกันภายใต้กฎหมาย นโยบาย และกรอบของสถาบันรวมถึงตัวแทนของรัฐและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงหรือโดยอ้อมในการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
สถาบันเหล่านี้มีหน้าที่ในการสร้างกรอบกฎหมาย ระเบียบและนโยบายเพื่อกากับดูแลกระบวนการโยกย้ายถิ่น
ฐาน วิธีหนึ่งที่สาคัญในการปรับปรุงการกากับดูแลคือการหารือทางสังคมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
องค์กรภาคีทางสังคมและภาคประชาสังคม ดังนั้นการกากับดูแลการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานจึงไม่ได้เป็น
ความรับผิดชอบของสถาบันรัฐบาลเท่านั้น องค์กรภาคเอกชน สหภาพแรงงาน ภาคประชาสังคม และชุมชน
ท้องถิ่นสามารถเป็นพลังทางสังคมที่มีประสิทธิภาพในการกาหนดรูปแบบต่างๆ ของกระบวนการโยกย้ายถิ่น
ฐานและการกากับดูแลได้

นโยบายการจ้างงานแห่งชาติ พ.ศ. 2558 (นโยบายการจ้างงานแห่งชาติ NEP)
นโยบายการจ้างงานแห่งชาติ (NEP) พ.ศ. 2558-2568 ได้รับการเปิดตัวอยากเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรี
ฮุนเซนในพิธีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ที่ พีซ พาเลซในกรุงพนมเปญ โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาล
นายจ้างและตัวแทนแรงงานและภาคีด้านการพัฒนาเข้าร่วม การพัฒนานโยบายการจ้างงานแห่งชาติได้รับการ
สนับสนุนโดย ILO และเป็นผลมาจากการหารือเป็นวงกว้างซึ่งรวบรวม 20 กระทรวงและหน่วยงานและองค์กร
ของแรงงานและผู้ดาเนินการหลักอื่นๆ จากโลกของการทางาน
นโยบายการจ้างงานแห่งชาติมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3 ประการ คือ (1) เพิ่มโอกาสการจ้างงานที่มีคุณค่าและมี
ประสิทธิผล (2) เพิ่มระดับทักษะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) เพื่อเสริมสร้างการกากับดูแลตลาดแรงงาน
ร่างเอกสารกลยุทธ์ระบุว่าความท้าทายในการสร้างงานที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรวัย
หนุ่มสาวและประชากรชาวกัมพูชาเติบโตขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นความต้องการสาหรับงานเหล่านี้เพื่อให้เป็นงานที่มี
คุณค่าและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม นโยบายการจ้างงานแห่งชาติมีจุดหมายหลักในการมีส่วนร่วมพัฒนาทักษะ
การส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและการเพิ่มขีดความสามารถโดยรวมของแรงงาน
“การเปิดตัวนโยบายการจ้างงานแห่งชาติเป็นสิ่งจาเป็นซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะที่ 3 นโยบายนี้จะช่วย
ให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมผ่าน
การจ้างงานที่มีคุณค่าและมีประสิทธิผล” (สมเด็จนายกรัฐมนตรีฮุนเซน)
“นโยบายการจ้างงานแห่งชาตินี้เป็นสมบัติใหม่อันล้าค่าของประเทศกัมพูชา นโยบายนี้จัดทาขึ้นเพื่อตอบสนอง
ต่อความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในตลาดแรงงานของประเทศกัมพูชาในแต่ละขั้นตอนที่แตกต่างกันของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ” ด็อกเตอร์ Ith Sam Heng รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานและอาชีวศึกษา

นโยบายการโยกย้ายถิ่นฐาน พ.ศ. 2557
นโยบายการโยกย้ายถิ่นฐานซึ่งได้รับการลงมติใน พ.ศ. 2557 เป็นการพัฒนากรอบการกากับดูแลการโยกย้าย
ถิ่นฐานของแรงงานอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยปกป้องและให้อานาจแก่เพศหญิงและชาย
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ตลอดทั้งกระบวนการการโยกย้ายถิ่นฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าการโยกย้ายถิ่นฐานเป็นทางเลือกที่มีข้อมูลและทาให้
เกิดประสบการณ์ที่ดีและมีผลกาไรแก่แรงงานแต่ละราย ครอบครัวของพวกเขารวมถึงชุมชน ซึ่งนั่นหมาย
รวมถึงการพัฒนาประเทศกัมพูชา การตระหนักและการตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของแรงงาน
ย้ายถิ่นเกี่ยวกับเพศภาวะ ภาคส่วน สถานะทางกฎหมายและลักษณะเฉพาะบุคคลอื่นๆ เป็นศูนย์กลางของ
นโยบายและการดาเนินการที่มีประสิทธิภาพ นโยบายการโยกย้ายถิ่นฐานได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้น
โดยเฉพาะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของนโยบายโดยรวมนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เฉพาะสามประการ คือ
1. การกาหนดและการดาเนินงานของฐานทางสิทธิและนโยบายความอ่อนไหวด้านเพศภาวะและ
กฎหมายผ่านการหารือทางสังคมในทุกระดับ
2. การคุ้มครองและการเสริมสร้างศักยภาพของแรงงานย้ายถิ่นชายและหญิงโดยไม่คานึงถึงสถานะใน
ทุกๆ กระบวนการการโยกย้ายถิ่นฐาน และ
3. การควบคุมการโยกย้ายถิ่นฐานและการเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อเพิ่มการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ในประเทศกัมพูชาโดยคานึงถึงแรงงานย้ายถิ่นว่าเป็นตัวแทนของนวัตกรรมและการพัฒนา

กรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับแห่งชาติ
กรอบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับแห่งชาติในการดูแลการโยกย้ายถิ่นฐานในกัมพูชาเป็นระยะๆ และ
ข้อจากัด คาสั่งย่อยที่ 57 ว่าด้วยการส่งแรงงานกัมพูชาเพื่อไปทางานในต่างประเทศ ประกาศออกมาในปี
2538 เป็นกรอบกฎหมายหลักที่มีเพื่อควบคุมการส่งชาวกัมพูชาไปทางานต่างประเทศ คาสั่งย่อยยังยอมรับการ
ขาดแคลนโอกาสการจ้างงานของตลาดแรงงานในประเทศและความต้องการในการปรับปรุงมาตรฐานการ
ครองชีพ การสร้างรายได้ และทักษะที่แรงงานได้รับจากการโยกย้ายถิ่นฐานจากต่างประเทศ
เอกสารทางกฎหมายที่มีอยู่และพร้อมใช้งานซึ่งเกี่ยวข้องในการจัดให้และการดาเนินการตรวจสอบ ได้จากัดไว้
ดังต่อไปนี้:
1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดตั้งและการดาเนินการของกระทรวงการสังคม แรงงาน อาชีวศึกษา
และศูนย์ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน (MoLVT) วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2542 (Anukret 87/ANKR-BK)
ภายใต้แนวทางของกระทรวงการสังคม แรงงาน อาชีวศึกษา และศูนย์ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในการ
ดาเนินการ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. กฎหมายแรงงานกัมพูชา ประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2540 กฎหมายฉบับนี้ใช้เป็น
เครื่องมือหลักในการรักษาสิทธิของหน่วยงานตรวจสอบภายใต้อานาจของกระทรวงการสังคม แรงงาน
อาชีวศึกษา และศูนย์ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
3. กฎหมายว่าด้วยการแก้ไขกฎหมายแรงงานกัมพูชามาตรา 139 และมาตรา 144 วันที่ 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2550 เพิ่มคุณค่าและความครอบคลุมให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งหมดด้านแรงงาน
4. กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมสาหรับบุคคลที่ได้รับการกาหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
แรงงาน วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2545 มีการดาเนินการและการจัดตั้งเป็นอิสระ
5. กฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ 28 พ.ศ. 2539 สาหรับรัฐวิสาหกิจที่จ้างงานแรงงานที่
มีข้อกาหนดและเงื่อนไขเฉพาะ
6. ประกาศฉบับที่ 108 เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ การ
โยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและสิทธิด้านแรงงานสาหรับแรงงานชาวกัมพูชาที่ทางานในต่างประเทศ มี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการฝึกอบรมก่อนการเดินทางแก่แรงงานย้ายถิ่นในด้านสาธารณสุข การโยกย้าย
ถิ่นฐานที่ปลอดภัยและสิทธิด้านแรงงานเพื่อลดความเสี่ยงในด้านปัญหาสาธารณสุข
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7. คาสั่งย่อยที่ 70 ประกาศเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 ว่าด้วยการจัดตั้งการฝึกอบรมกาลังคนและ
คณะกรรมการการจัดส่งต่างประเทศ (MTOSB) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดส่งแรงงานไปสาธารณรัฐ
เกาหลี ซึง่ คณะกรรมการการจัดส่งต่างประเทศดูแลด้านการสรรหา การฝึกอบรมและจัดส่งแรงงานไป
ยังประเทศเกาหลีใต้
8. ประกาศฉบับที่ 012/2007 จัดตั้งกองกาลังแรงงานโยกย้ายถิ่นบานเพื่อกาหนดและดาเนินการตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติการ รวมถึงการประสานงานด้านความช่วยเหลือทางเทคนิคด้านการโยกย้าย
ถิ่นฐานของแรงงาน
9. คาสั่งย่อยที่ 68/2009 ว่าด้วยค่าหนังสือเดินทางของแรงงานย้ายถิ่น ประกาศใช้ใน พ.ศ. 2552 และได้
กาหนดให้ลดค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางลง 20 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 700 บาท) และเร่งการ
ออกหนังสือเดินทางให้อยู่ในระยะเวลา 20 วัน
10. นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 190 (2011) ได้ถูกแทนที่ด้วยคาสั่งย่อยที่ 57 และประกาศอีก 8
ฉบับ (พ.ศ. 2557) ถูกเสริมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการการศึกษาของแรงงานยังคงเหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม ประกาศบางฉบับและระเบียบ
ต่างๆ ได้รับการทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง ยิ่งไปกว่านั้นคู่มือการปฐมนิเทศก่อนออก
เดินทางยังได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นครั้งคราว มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการ
เดินทาง (PDOS) ซึ่งมีประเด็นสาคัญบางอย่างที่ถูกนาไปปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรโครงการการศึกษา
ภายใต้กระทรวงแรงงานและอาชีวศึกษา กรมแรงงาน (GDL) มีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปรับปรุง
สุขอนามัย สาธารณสุข ความปลอดภัยและเงื่อนไขการทางานที่ดีในโรงงานหรือสถานประกอบการ เพื่อตรวจสอบ
สถานประกอบการและติดตามการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและบทบัญญัติเกี่ยวกับเงื่อนไขการทางาน ความ
ปลอดภัยในการประกอบอาชีพและสาธารณสุข และสวัสดิการสังคมทั่วไปของแรงงานและลูกจ้าง

โครงการให้ความรู้แรงงานและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
ช่วงการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง (PDOS) เป็นข้อบังคับ แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของกรมแรงงาน
ยังไม่ได้มีการจัดทาแบบฟอร์ใการตรวจสอบและคู่มือคาแนะนาสาหรับการดาเนินการของการช่วยเหลือทาง
เทคนิคและบริการให้คาปรึกษาสาหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเพื่อเป็นแนวทางในการให้บริการ ประเด็นนี้
เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการที่ดาเนินการฝึกอบรมก่อนการเดินทางเพื่อแรงงานย้ายถิ่นที่มีศักยภาพ เพื่อ
ช่วยให้พวกเขาปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานผ่านการฝึกอบรม การให้คาแนะนาและความช่วยเหลือในการ
เตรียมพร้อมในการจัดทาแผนการพัฒนา ภายใต้การให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานจัดหางาน
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ การฝึกอบรมและการให้คาปรึกษาจะอ้างถึงการดาเนินการจัดสัมมนาเชิงปฐมนิเทศและการให้
คาปรึกษาจากผู้มีอานาจ/ความช่วยเหลือและการติดตามผลโดยเจ้าหน้าที่/สายตรวจของกรมการจัดหางานและ
กาลังคน ในการสรรหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งแรงงานย้ายถิ่นไปต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการ
พัฒนาและปรับปรุงโครงการ หรือให้คาปรึกษาด้านกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในกิจการของพวกเขา
รัฐบาลได้มีการจัดส่งแรงงายภายใต้ระบบใบอนุญาตทางาน (EPS) ซึ่งเป็นโครงการรัฐต่อรัฐ ได้รับการรับรอง
จากกระทรวงกาลังคนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและกระทรวงแรงงานและอาชีวศึกษาประเทศกัมพูชา เพื่อเพิ่ม
ความตระหนักรู้ด้านการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยแก่ประชาชน การอนุมัติด้านความปลอดภัยในการโยกย้าย
ถิ่นฐานดาเนินการในวันที่ 18 ธันวาคม วันโยกย้ายถิ่นฐานสากลซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
เช่น รายการสดทางวิทยุ เป็นต้น
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มาตรฐาน
ไม่มีมาตรฐานที่ถูกกาหนดขึ้นในการดาเนินโครงการการศึกษาของแรงงาน อย่างไรก็ตามมีความร่วมมือทั่วไปกับ
ภาคีด้านการพัฒนาในบริการด้านการฝึกอบรมก่อนการเดินทางและช่วงการปฐมนิเทศ ในระดับนานาชาติ กรม
แรงงานถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อประสานงานการบริหารจัดการซึ่งรับผิดชอบด้านที่เกี่ยวกับแรงงานทั้งหมด
ความยาวและระยะเวลาของการฝึกอบรมมีความแตกต่างกัน ในการปฏิบัติทวั่ ไป ช่วงการปฐมนิเทศดาเนินการโดย
ตัวแทนบริษัทจัดหางานเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งถึงสามวัน บางช่วงอาจใช้เวลาเพียงหนึ่งวันหรือหนึ่งวันครึ่งก่อนที่
พวกเขาจะพร้อมสาหรับการจัดส่งแรงงานไปทางานต่างประเทศ เนื้อหาในช่วงการปฐมนิเทศเป็นเนื้อหาเดียวกับที่ใช้
ในคู่มือคาแนะนามาตรฐานทัว่ ไปโดยรัฐบาล อย่างไรก็ตามเนื้อหาบางส่วนได้รับการรวบรวมเพือ่ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์จริงของประเทศปลายทาง โดยทั่วไปประเด็นหลักคือ เงื่อนไขการทางาน กฎหมายของประเทศปลายทาง
สภาพแวดล้อมของการทางาน เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ วัฒนธรรมและประเพณีและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเลือกผู้ฝึกสอนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจที่ได้รับการคัดเลือก อย่างไรก็ตาม
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการอบรมผู้ฝึกสอน (TOT) ดังนั้นพวกเขาสามารถให้การฝึกอบรมแก่แรงงาน
ย้ายถิ่นอย่างมีศักยภาพได้ ไม่มีการกาหนดสถานที่ฝึกอบรม การฝึกอบรมสามารถกระทาได้ในห้องซึ่งมีพื้นที่
ว่างในสานักงานของหน่วยงานจัดหางานได้
มีคู่มือมาตรฐานที่พัฒนาโดยรัฐบาลด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานสหประชาชาติและองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้
ซึ่งทางานเกี่ยวกับประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐาน อย่างไรก็ตามคู่มือฉบับนี้ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงโดย
บริษัทจัดหางานเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานตามหลักเกณฑ์และคาแนะนาจากรัฐบาล
โดยทั่วไปมีเครื่องมือบางส่วนที่พัฒนาขึ้นเฉพาะโดยรัฐบาลเพื่อประเทศปลายทางแต่ละแห่ง ผ่านภาคีด้านการ
พัฒนาเช่น ILO, IOM และหน่วยงานของ UN ซึ่งได้รับการพัฒนาและผลิตขึ้นโดยภาคีองค์กรพัฒนาเอกชนและ
ผู้บริจาคของพวกเขา
กลไกการติดตามและตรวจสอบจะมีการดาเนินการเป็นครั้งคราวโดยเจ้าหน้าที่จากกรมการจัดหางานและ
กาลังคน ของกระทรวงการสังคม แรงงาน อาชีวศึกษา และศูนย์ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ช่องทางของระบบทีถ่ ูก
กฎหมายและเป็นทางการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ดาเนินการฝึกอบรมและผู้รับการอบรมยัง
เป็นจุดอ่อนและไม่ค่อยสม่าเสมอ ระบบการติดตามของรัฐบาลยังไม่ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ และการ
จัดการฝึกอบรมรวมถึงบุคลากรภาคเอกชนและหน่วยงานจัดหางานและองค์กรพัฒนาเอกชนดูเหมือนว่าจะ
ดาเนินการตามระบบการติดตามด้วยขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ไม่มีความชัดเจนเท่าไหร่
กลไกเพื่อการหารือทางสังคมระหว่างเจ้าหน้าที่/พนักงานตรวจจากกระทรวง หน่วยงานจัดหางานและสถาน
ประกอบการและองค์กรพัฒนาเอกชนยังคงไม่มีความสมบูรณ์มากนัก องค์กรพัฒนาเอกชนต้องดาเนินงานด้วย
ตนเองในการติดตามตรวจสอบและมีเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจการทางานของระบบการติดตามและตรวจสอบทางาน แต่
พวกเขาไม่เคยจัดการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนร่วมสาคัญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งพวกเขาอาจจะสามารถหารือ
ร่วมกันเพื่อหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและตรวจสอบกับหน่วยงานรัฐให้เป็นมาตรฐานกลางในการดูแล
ตามมาตรฐานแรงงานในกัมพูชา

หุ้นส่วนความร่วมมือ
เป็นข้อกาหนดที่บริษัทจัดหางานของเอกชนทุกรายต้องให้การฝึกอบรมและปฐมนิเทศก่อนจัดส่งแรงงานย้ายถิ่น
ไปทางานต่างประเทศ แต่มีบางกรณีที่แรงงานไม่ได้รับการฝึกอบรมก่อนถูกจัดส่งมายังประเทศไทย ในกรณีอื่นๆ
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กระบวนการจัดส่งเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและแรงงานย้ายถิ่นบางรายไม่ได้รับการอบรมเรื่องกฎและระเบียบอย่าง
ละเอียดตามแนวทางและคู่มือซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานจัดหางานและรัฐบาล
กรมแรงงานและอาชีวศึกษาในทุกจังหวัดได้รับคาสั่งมอบหมายให้ทาการฝึกอบรมเช่นกัน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากงบประมาณที่จากัดของรัฐบาล บางครั้งผู้ฝึกอบรมจะได้รับการจ่ายค่าจ้างจากบริษัทจัดหางานเอกชน
และบางครั้งคุณภาพและปริมาณของการฝึกอบรมจะถูกจากัด
ภาคีด้านการพัฒนา บางองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) และสหภาพแรงงานบางแห่งมีการปฐมนิเทศและ
โครงการการศึกษาเพื่อสนับสนุนแรงงานย้ายถิ่น มีองค์กรพัฒนาเอกชนหลายองค์กรที่ได้รับทุนจากผู้บริจาค
เพื่อดาเนินโครงการของตนเองในการจัดเตรียมการฝึกอบรมก่อนการเดินทางและการอบรมการโยกย้ายถิ่นฐาน
อย่างปลอดภัยเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประโยชน์หลากหลายกลุ่ม เช่น ผู้ที่อาจเป็นแรงงานย้ายถิ่นและสมาชิก
บางรายในครอบครัวของเขา
อย่างไรก็ตาม การฝึกสอนมีข้อจากัดในเรื่องของผู้ฝึกอบรม ทรัพยากรและเวลา และเนื้อหาตั้งแต่ก่อนการ
จัดหางานไปจนถึงหลังการโยกย้ายถิ่นฐาน ไม่มีผู้ฝึกสอนที่ได้รับการแต่งตั้งและรับรองอย่างเป็นทางการ
อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน (TOT) ได้ทาให้ผู้ฝึกสอนที่ได้รับการคัดเลือกทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่
หน่วยงานจัดหางานในการจัดฝึกอบรมแรงงานย้ายถิ่น สาหรับองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ฝึกอบรมแรงงานย้ายถิ่น แม้ว่าจะไม่ได้รับการรับรองหรือใบอนุญาตใดๆ ก็ตาม แต่ก็ยังสามารถให้การฝึกอบรม
ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกระทรวง นอกจากนี้ยังมีผู้ให้บริการฝึกอบรมจากหน่วยงานกาลังคนหรือ
บริษัทจัดหางานและองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งได้รับใบรับรองให้การรับรองการให้บริการฝึกอบรม
อย่างไรก็ตาม ไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของบริการการฝึกอบรม และไม่มี
ระบบการติดตาม ยิ่งไปกว่านั้นมีประกาศว่าด้วยการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง (PDOS) รัฐบาลระงับชั่วคราว
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อินโดนีเซีย
ประวัติเศรษฐกิจสังคม
ประเทศหมู่เกาะอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลก โดยมีประชากรจานวน 231.6 ล้านคน
ในปี 2550 มีการเติบโตของประชากรร้อยละ 1.2 ในแต่ละปี เกาะชวามีความหนาแน่นของประชากรที่ 1,000 คน
ต่อกิโลเมตร และเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
การโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานจานวนมากหรือเพราะความขัดแย้งไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ในอินโดนีเซีย ในปี
2474 ขณะที่อินโดนีเซียเป็นประเทศภายใต้อาณานิคมของหมู่เกาะอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ มีชาว
ชวาที่เป็นแรงงานขัดหนี้อยู่เพียง 172,181 คน และมีชาวหมู่เกาะอินเดียตะวันออกจานวน 153,758 คน ที่
เคลื่อนย้ายไปมะละกา (ปัจจุบันคือ มาเลเซีย) เพื่อการทางานระหว่างปี 2443 – 2473 ระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่สอง แรงงานจานวน 200,000 คนถูกเคลื่อนย้ายไปไกลกว่าเกาะชวา ต่อมา ประชากรจานวน 6 ล้านคน
กลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศระหว่างการปฏิวัติประชาชาติของชาวอินโดนีเซีย และมีโครงการการย้ายถิ่น
ฐานที่เคลื่อนย้ายชาวชวาจานวนหลายแสนคนไปยังเกาะรอบนอกระหว่างช่วงอาณานิคมและหลังอาณานิคม
อย่างไรก็ตาม การโยกย้ายถิ่นฐานตามธรรมชาติจากหมู่เกาะภายนอกมายังเกาะชวาทาให้เกิดการจัดกระจาย
ประชากรขึ้นใหม่
เศรษฐกิจของอินโดนีเซียมีการเจริญเติบโตที่น่าทึ่งจากปี 2508 จนถึงปี 2540 ที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจในเอเชีย
ซึ่งเศรษฐกิจได้หดตัวและฟื้นตัวหลังปี 2543 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP))
ต่อหัวลดจาก 1,140 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2541 เป็น 785 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2543 และเพิ่มขึ้นเป็น 1,369
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2549 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในอินโดนีเซียติดลบในปี 2541 และเติบโต
เป็น 8.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2548
การเพิ่มจานวนของประชากรอย่างต่อเนื่องและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ช้าทาให้มีแรงกดดันต่อกาลังแรงงาน
ระหว่างปี 2538 ถึง 2548 กาลังแรงงานอายุระหว่าง 15 – 39 ปี เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 1.3 ต่อปี หรือเพิ่ม
จานวนเฉลี่ย 1.2 ล้านคนต่อปี มีการคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของประชากรอายุระหว่าง 15 – 39 ปี คือ
ร้อยละ 0.6 ต่อปี ระหว่างปี 2548 – 2553 และเนื่องจากวิกฤตทางเศรษฐกิจและการสูญเสียการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศ เศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเพิ่มจานวนประชากรของกาลังแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละของกาลังแรงงานที่ทางานในอุตสาหกรรมลดลงจากร้อยละ 18.7 ในปี 2538 เป็น 16.9 ในปี 2548
จานวนที่เป็นทางการของแรงงานว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 9.5 ล้านคนในปี 2546 และ 10.2 ล้านคนในปี 2547
เป็น 10.8 ล้านคนในปี 2548

ประวัติการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
ในขณะที่อินโดนีเซียส่งแรงงานไปทางานต่างประเทศชั่วคราวเป็นจานวนมาก มีจานวนคนอินโดนีเซียไม่มากที่
พานักในต่างประเทศโดยมีสถานะเป็นผู้ย้ายถิ่นถาวร นักเรียน/นักศึกษา หรือผู้ฝึกงาน และมีชาวอินโดนีเซียที่
เกิดในเนเธอร์แลนด์จานวน 168,000 คน ภายในชุมชนที่เริ่มต้นขึ้นจากการที่ชาวอินโดนีเซียเลือกที่จะตั้งถิ่น
ฐานในเนเธอร์แลนด์ภายหลังจากการได้รับอิสรภาพในปี 2492 และในปี 2544 มีชาวอินโดนีเซียจานวน
72,000 คนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา และจานวน 47,158 คนที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย
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การไปทางานตามสัญญาจ้างงานต่างประเทศที่เป็นทางการในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในซาอุดีอาระเบีย
ขยายอย่างรวดเร็วในช่วงปลายคริสต์ศักราช 1970 และช่วงต้นคริสต์ศักราช 1980 ตามราคาน้ามันที่เพิ่มสูงขึ้น
ความต้องการแรงงานไม่ใช่แค่เพียงแรงงานชายในการก่อสร้างเท่านั้น แต่ต้องการแรงงานหญิงเพื่อรับใช้ในบ้าน
เช่นกัน รัฐบาลได้เริ่มต้นส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐาน และในช่วงปี 2533 มีแรงงานที่ส่งออกไปจานวน 86,264 คน
การส่งแรงงานออกไปทางานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีจานวนสูงสุดที่ 502,977 คนในปี 2540 และน้อยลง
อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2549 ซึ่งสถิติตามแบบสอบถามของ IOM/ESCAP ระบุไว้มีจานวนสูงสุดครั้งใหม่ที่
712,160 คน โดยมีอัตราส่วนของผู้หญิงตามจานวนแรงงานในปี 2549 ถึงร้อยละ 75.3
จานวนการส่งแรงงานออกไปทางานจานวนน้อยในปี 2546 เกิดขึ้นจากการที่โอกาสลดลงในมาเลเซีย และมี
ข้อกาหนดที่เข้มงวดขึ้นสาหรับการส่งแรงงานย้ายถิ่นออกไปทางาน จึงทาให้เกิดการหยุดชะงักส่งแรงงานไป
ทางานทีซ่ าอุดีอาระเบีย และไต้หวัน รวมถึงสงครามในตะวันออกกลาง และการระบาดของโรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง (SARS) บางแห่งในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากการส่งแรงงาน
ออกไปทางานต่างประเทศอย่างเป็นทางการส่วนใหญ่จะพานักอยู่ในต่างประเทศมากกว่าหนึ่งปี และ
เนื่องจากว่าแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้เดินทางผ่านช่องทางที่เป็นทางการ ทาให้จานวน
ตัวเลขของแรงงานอินโดนีเซียที่ออกไปทางานต่างประเทศตามสัญญาจ้างมีจานวนมากกว่าหลายเท่าตัวของ
จานวนแรงงานที่เดินทางออกไปทางานในต่างประเทศของแต่ละปี ในปี 2550 ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า
อินโดนีเซียมีประชาชนจานวน 4.3 ล้านคนที่ทางานอยู่ในต่างประเทศ การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นผู้หญิงและไม่มี
เอกสารเพิ่มขึ้น
การเพิ่มจานวนแรงงานขึ้นประมาณ 3.9 ล้านคนจากปี 2539 – 2548 มากกว่าหนึ่งส่วนสามของการเติบโต
ของประชากรในกาลังแรงงานอายุระหว่าง 15 และ 39 ปี ปัจจัยนี้สาคัญมากต่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีเชิง
เศรษฐกิจของคนวัยหนุ่มสาวและครอบครัว และเป็นกรณีเดียวกันในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียได้
เพิ่มสัดส่วนการส่งแรงงานไปทางานในต่างประเทศนอกเอเชีย โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง ตามที่เสนอใน
ตารางที่ 6 สัดส่วนการส่งแรงงานไปทางานในเอเชียแปซิฟิกลดลงจากร้อยละ 70 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 41
ในปี 2547

แนวโน้มการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
ภาพรวมของการส่งแรงงานไปทางานต่างประเทศจากอินโดนีเซียในส่วนใหญ่กาหนดจากการส่งไปมาเลเซียและ
ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งรวมแล้วเท่ากับร้อยละ 86 ของการส่งแรงงานไปทางานต่างประเทศในปี 2547 อย่างไรก็ตาม
ถือว่าเป็นปีที่ดีเป็นพิเศษของการบรรจุงานในประเทศดังกล่าว การส่งแรงงานไปทางานในมาเลเซียลดลง
เนื่องจากได้ระงับการเข้ามาทางานใหม่ขณะที่นิรโทษผู้ย้ายถิ่นที่ไม่ปกติ ในขณะเดียวกัน การบรรจุงานใน
ซาอุดีอาระเบียฟื้นตัวขึ้นจากปี 2546 และการบรรจุงานในภูมิภาคยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่องในปี 2548 และ
2549 ตามสถิติแบบสอบถามของ IOM/ESCAP ในปี 2548 ร้อยละ 62.7 ของการบรรจุงานเกิดขึ้นในเอเชีย
แปซิฟิก อย่างไรก็ตามในปี 2549 สัดส่วนดังกล่าวลดลงเป็นร้อยละ 46 โดยส่วนใหญ่ส่งไปที่ตะวันออกกลาง
ไต้หวันห้ามการนาแรงงานผู้หญิงจากอินโดนีเซียเข้าทางานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2545 เนื่องจากมีการเก็บ
ค่าบริการที่สูงจากหน่วยงานท้องถิ่น และจานวนผู้หญิงที่หนีนายจ้างของตนและกรณีการใช้เอกสารปลอมของ
ผู้ย้ายถิ่นอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ได้มีการยกเลิกการห้ามในวันที่ 17 ธันวาคม 2547 และผู้หญิงจานวน 8,093 คน
ได้รับการจ้างงานจากอินโดนีเซียในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2548
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เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์และศรีลังกา อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียที่ส่งแรงงานหญิงไปทางาน
ต่างประเทศมากกว่าแรงงานย้ายถิ่นชาย ในขณะที่สัดส่วนของแรงงานย้ายถิ่นหญิงที่แสดงในตารางที่ 6 มีความ
ผันผวน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากที่มีจานวนแรงงานที่ส่งไปยังมาเลเซียและซาอุดีอาระเบีย โดยที่แรงงานทั้งหมดที่
ถูกส่งไปมาเลเซียประกอบไปด้วยผู้หญิงระหว่างร้อยละ 40 ถึง 50 ของ แต่แรงงานทั้งหมดที่ถูกส่งไป
ซาอุดีอาระเบียมากกว่าร้ายละ 90 เป็นผู้หญิง สถิติล่าสุดระบุว่าร้อยละ 75.3 ของแรงงานทั้งหมดที่ไปทางาน
ต่างประเทศในปี 2549 และร้อยละ 85.3 ที่เดินทางไปตะวันออกกลางเป็นผู้หญิง
แรงงานย้ายถิ่นจากอินโดนีเซียมีระดับการศึกษาน้อยและทางานในอาชีพที่ใช้ทักษะฝีมือน้อยหรือกึ่งฝีมือ ผู้ชาย
ส่วนใหญ่ทางานในภาคการเกษตร การก่อสร้าง หรือการผลิต และผู้หญิงส่วนใหญ่ทางานรับใช้ในบ้านหรือเป็น
ผู้ดูแล รัฐบาลอินโดนีเซียได้กาหนดค่าธรรมเนียมในการจัดหางานอย่างเป็นทางการ โดยอยู่ระหว่าง 55 เหรียญ
สหรัฐฯ สาหรับมาเลเซียและตะวันออกกลาง ไปจนถึงมากกว่า 2,000 เหรียญสหรัฐฯ ไปฮ่องกงและไต้หวัน

กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
นโยบายด้านแรงงานย้ายถิ่นยุคซูฮาร์โตได้รับการจูงใจจากความมุ่งเน้นของรัฐบาลด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการสร้างงานให้แก่ประชาชน ในระยะเวลานั้น นโยบายจะเคลื่อนที่ในแนวทางการมีกรอบกฎระเบียบและ
นโยบายที่ให้แรงงานย้ายถิ่นอินโดนีเซียสามารถหางานทาในต่างประเทศ จนถึงยุคปฏิรูปที่อินโดนีเซียเริ่ม
ตระหนักว่าแรงงานย้ายถิ่นมีความสาคัญต่อวาทกรรมของชาติ จึงได้เพิ่มความพยายามในการส่งเสริมและ
คุ้มครองแรงงานย้ายถิ่นอินโดนีเซีย
โดยเฉพาะในรัฐบาลของซูฮาร์โต ได้จัดทากฎหมายหลัก 2 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการกากับแรงงานย้าย
ถิ่น:
1. ระเบียบรัฐบาล ฉบับที่ 4 ปี 2513 ว่าด้วยการบรรจุงานแรงงานในประเทศ (Antar Kerja Antar
Daerah/ AKAD) และแรงงานทางานต่างประเทศ (Antar Kerja Antar Negara/ AKAN) และ
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 ปี 2531 ด้านการบรรจุงานแรงงานทางานในต่างประเทศ
ในขณะที่ในยุค บี.เจ. ฮาบีบี้ ได้พยายามให้ความคุ้มครองทางสังคมต่อแรงงานย้ายถิ่นผ่านการจัดทากฎหมาย
ดังนี้:
1. กฤษฎีการัฐมนตรีด้านกาลังแรงงาน ฉบับที่ 92 ปี 2531 ด้านแผนงานประกันสังคมสาหรับแรงงาน
ย้ายถิ่น
2. กฤษฎีการัฐมนตรีด้านกาลังแรงงาน ฉบับที่ 209 ด้านการบรรจุงานในต่างประเทศ และ
3. กฤษฎีกาประธานาธิบดี ฉบับที่ 29 ปี 2542 ด้านสถาบันความร่วมมือในการบรรจุงานแรงงาน
อินโดนีเซีย
ความพยายามดังกล่าวสืบต่อเนื่องมายังประธานาธิบดีท่านต่อมา รัฐบาลของประธานาธิบดีอับดูร์เราะห์มาน
วาฮิด ดาเนินการให้ความคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่นอินโดนีเซีย รวมถึงประชาชนอินโดนีเซียทั่วไปภายใต้นโยบาย
การต่างประเทศของอินโดนีเซียผ่านกฤษฎีกาประธานาธิบดี ฉบับที่ 109 ปี 2545 ที่อนุญาตให้มีหน่วย
อานวยการประชาชนอินโดนีเซีย (WNI) และคณะบุคคลด้านกฎหมายอินโดนีเซีย (BHI) ภายใต้กระทรวงการ
ต่างประเทศ
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อีกทั้ง รัฐบาลของเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี ได้นาความพยายามดังกล่าวข้างต้นไปสู่การจัดทากฎหมายภายใต้
กฎหมายฉบับที่ 39 ปี 2547 ว่าด้วยการบรรจุงานและคุ้มครองแรงงานที่ทางานในต่างประเทศ ประการที่หนึ่ง
กฎหมายดังกล่าวหรือ undang-undang นั้นเป็นหนึ่งในกฎหมายขั้นสูงสุดของอินโดนีเซีย โดยสูงกว่ากฎของ
รัฐบาลและกฤษฎีกาประธานาธิบดี - ทั้งนี้ อยู่ภายใต้เพียงแต่รัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย หรือ undang-undang
Dasar (UUD)
ประการที่สอง ในขณะที่กฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นการจัดระเบียบการบรรจุงานของแรงงานย้ายถิ่นฐานอินโดนีเซีย
ในต่างประเทศ กฎหมายได้กาหนดให้มีการคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่นแทนที่กฎหมายการบรรจุงานเพียงเท่านั้น
และประการที่สาม กฎหมายอนุญาตให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติสาหรับการบรรจุและคุ้มครอง
แรงงานย้ายถิ่นอินโดนีเซีย (Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI/ BNP2TKI)
รัฐบาลซูซิโล บัมบัง ยุดโยโน มุ่งเน้นการเสริมสร้างการบริหารรัฐกิจเพื่อตอบสนองต่อประเด็นแรงงานย้ายถิ่น
ผ่านกฎหมายบางฉบับ ดังนี้
1. กฎหมายระดับประธานาธิบดี ฉบับที่ 81 ปี 2549 และกฤษฎีกาประธานาธิบดี ฉบับที่ 2 ปี 2550 ที่
ดาเนินการตามกฎหมายฉบับที่ 39 ปี 2547 โดยการจัดทา BNP2TKI อย่างเป็นทางการ และ
2. คาสั่งประธานาธิบดี ฉบับที่ 9 ปี 2549 ด้านนโยบายการปฏิรูประบบการบรรจุงานและการคุ้มครอง
แรงงานย้ายถิ่นอินโดนีเซีย ซึ่งส่งเสริมบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
อินโดนีเซียในการคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่นอินโดนีเซีย
การพัฒนาในช่วงหลังแสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่กระตุ้นบทบาทเชิงรุกของรัฐบาลในประเด็นดังกล่าว พร้อมด้วย
สถาบันการดาเนินงานและกรอบกฎหมายที่เพียงพอ การบริหารของประธานาธิบดีโจโก วีโดโด ได้มีการ
คุ้มครองประชาชนอินโดนีเซียที่พานักอยู่ต่างประเทศโดยถือเป็นองค์ประกอบหลักของนโยบายด้านการ
ต่างประเทศ ซึ่งได้สนับสนุนแนวทางสาคัญในการบ่งชี้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานย้ายถิ่นอินโดนีเซีย ตัวอย่างเช่น
อินโดนีเซียเริ่มที่จะประเมินการส่งแรงงานย้ายถิ่นไปมาเลเซียขึ้นใหม่ โดยมีจุดประสงค์ในการจัดให้มีโครงสร้าง
และแผนการบรรจุงานที่ดีขึ้นสาหรับแรงงานย้ายถิ่นอินโดนีเซียในมาเลเซีย
กฎหมายเชิงปกครองด้านการคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่นและโครงการให้ความรู้ได้รับการจัดทาให้เป็นปัจจุบันขึ้น
ตลอดระยะเวลา และกฎหมายที่ใหม่ที่สุดเกิดขึ้นปี 2547 โดยเฉพาะกฎในการดาเนินโครงการให้ความรู้
แรงงานย้ายถิ่นที่ปรากฏในกฎกระทรวง (Peraturan Menteri) ในกรณีนี้ กฎหลักคือกฎกระทรวงฉบับที่ 5
และ 23 ปี 2552
กฎกระทรวงฉบับที่ 5 ปี 2552 กาหนดให้องค์กรที่มีอานาจรับรองคุณภาพโครงการอบรมคือสถาบันการศึกษา
ด้านวิชาชีพ โดยมีการประเมินผลการอบรมภายใต้มาตรฐาน 3 ด้าน: (1) มาตรฐานระดับประเทศคือ
มาตรฐานระดับชาติด้านความสามารถในการทางาน (SKKNI) (2) มาตรฐานระหว่างประเทศ และ (3)
มาตรฐานเฉพาะ (sandar khusus) ซึ่งสามารถจัดทาได้โดยผู้ให้บริการ

โครงการให้ความรู้แรงงานและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
รัฐบาลระดับจังหวัดสามารถพัฒนาโครงการอบรบของตน ในขณะที่บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างรัฐบาลรัฐบาลในเกาหลีและญี่ปุ่นมีโครงการการอบรมที่แตกต่างออกไป โดยทั่วไปแล้ว โครงการให้ความรู้แรงงาน
สามารถจาแนกได้ 9 ประเภท
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มาตรฐาน
โครงการอบรมหลักแก่แรงงานย้ายถิ่นมีดังนี้
a. โครงการอบรม 60 วัน ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติระยะเวลาอาจปรับเปลี่ยนได้
b. ภาษา วัฒนธรรม ทักษะอาชีพ และการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ
ผู้ฝึกสอนจะได้รับการอบรมอาชีพและภาษา รวมถึงแรงงานย้ายถิ่นเดิมจากประเทศปลายทาง สถานที่การ
อบรมส่วนใหญ่จัดในอาคารของรัฐบาลหรือผู้ให้บริการเอกชน การดาเนินโครงการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
ส่วนใหญ่จัดขึ้นในอาคารของรัฐบาลในหมู่บ้าน และได้มีความพยายามในการดาเนินโครงการรณรงค์การ
โยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยโดยรัฐผ่านทางสื่อสาธารณะ เช่น โทรทัศน์
รัฐบาลจัดทาคู่มือการอบรมมาตรฐานสาหรับผู้ให้บริการอบรม อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการอบรมสามารถปรับ
หลักสูตรของตนให้เข้ากับประเทศปลายทาง รวมถึงระดับการศึกษาและศักยภาพของแรงงานย้ายถิ่น ผลลัพธ์
ของแต่ละช่วงการอบรมจะได้รับการประเมินโดยผู้เข้ารับการอบรมและองค์กรผู้จัดเอง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมี
อานาจในการประเมินโครงการอบรมแรงงานย้ายถิ่น โดยเฉพาะ BNP2TKI รัฐบาลระดับจังหวัด และรัฐบาล
ระดับเมือง/อาเภอ

หุ้นส่วนความร่วมมือ
ผู้จัดโครงการอบรมหลักคือสถาบันรัฐบาลและบริษัทจัดหางานเอกชน (PPTKIS) ซึ่งมีความผูกพันทางกฎหมาย
ในการให้บริการอบรมต่อแรงงานย้ายถิ่น กระทรวงกาลังแรงงานมีหน้าที่ในการเพิกถอนใบอนุญาตของ
PPTKIS ทั้งในฐานะของบริษัทจัดหางานและผู้ให้บริการอบรม ซึ่งส่วนใหญ่จะดาเนินการหลังมีการลงโทษ
สถาบันที่มีปัญหา
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1. BNP2TKI website (http://www.bnp2tki.go.id).
2. Ministry of Manpower website (http://naker.go.id).
3. Ministry of Foreign Affairs Directorate of the Protection of Indonesian Citizens (http://
perlindungan.kemlu.go.id).
4. Ana Sabhana Azmy. (2012). Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah
Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, 2004-2010
(State and female migrant workers: Analyzing protection policy of Susilo Bambang
Yudhoyono administration, 2004-2010). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
5. International Organization for Migration (IOM), 2010. Labour Migration from Indonesia:
An Overview of Indonesian Migration to Selected Destinations in Asia and the Middle
East. Jakarta: IOM.
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สปป. ลาว
ประวัติเศรษฐกิจสังคม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) มีการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นนโยบายจินตนาการใหม่ในปี 2529 ด้วยอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมของโลกาภิวัตน์
และภูมิภาคาภิวัตน์ของเศรษฐกิจโลก และจากการเปลี่ยนแปลงระดับมหัพภาค กล่าวคือ วิกฤตทางการเงินใน
ภูมิภาคและระหว่างประเทศ ภัยพิบัติที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ การเพิ่มจานวนประชากร
อย่างรวดเร็วในประเทศกาลังพัฒนา หรือการขาดแคลนแรงงานในชาติอุตสาหกรรม
ตามการสารวจปี 2549 ประมาณร้อยละ 7 ของประชากรจานวน 5.6 ล้านคน ของ สปป. ลาว โยกย้ายถิ่นฐาน
และแรงงานย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 35 ปี และเนื่องจากภูมิภาคมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นจาก
การพัฒนาทางเทคโนโลยีและการเคลื่อนที่ได้ง่ายของผู้คนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งทุกประเทศ
ภายในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นประเทศผู้รับหรือผู้ส่งได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานในระดับ
หนึ่ง ทั้งนี้ ประชาชนได้รับการกระตุ้นให้โยกย้ายถิ่นฐานไปสถานที่ใหม่โดยมีความหวังว่าจะได้รับโอกาสที่ดีขึ้น
ด้านการจ้างงานที่มีคุณค่า

ประวัติการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ผ่านมานั้น อาเซียนได้กลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวเพื่อ
แข่งขันในเวทีภูมิภาคและระหว่างประเทศ ซึ่ง AEC ได้ก่อให้เกิดโอกาสที่แปลกใหม่ด้านการพัฒนาและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
สินค้า การลงทุน และบริการที่เสรี และการบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายของแรงงานทั้งในระดับวิชาชีพหรือ
ทักษะน้อย ในกลุ่มของแรงงานมีฝีมือนั้น มีการดาเนินงานที่เป็นทางการสาหรับ 7 วิชาชีพ ภายใต้การ
สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการริเริ่มตลาดแรงงานเสรีแห่งอาเซียน (วิศวกร พยาบาล สถาปนิก นักสารวจ
นักบัญชี ทันตแพทย์ และแพทย์) โดยสร้างทั้งความท้าทายและโอกาสด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา
การโยกย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศนั้น มีจานวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและคงที่ของแรงงานย้ายถิ่นจากต่างประเทศเรื่อง
จากการดาเนินนโยบายการเปิดเศรษฐกิจในปี 2529 ซึ่งทาให้มีการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศในหลาย
ภาคส่วน ส่งผลให้บริษัท แผนงาน และโครงการจานวนมากต้องการที่จะจ้างงานแรงงานต่างชาติที่มีทักษะ
วิชาชีพเฉพาะ ในส่วนของการโยกย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ มีทั้งปัจจัยผลักและดึง และผู้ย้ายถิ่นไป
ต่างประเทศส่วนใหญ่มีทักษะที่จากัด
ปัจจัยผลักในการโยกย้ายถิ่นฐานไปประเทศไทยเกิดจากความยากจน การว่างงาน หรือการไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนที่พอเพียง หนี้ครัวเรือน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ มีลูกจานวนมาก ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ประเพณี/วัฒนธรรม ปัจจัยดึงรวมถึงความเข้าใจว่าจะได้รับค่าจ้างสูงและสภาพแวดล้อมในการทางานที่
ปลอดภัย มาตรฐานและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การมีงานที่ท้าทายและน่าสนใจ การเข้าถึงระบบการศึกษา
และสาธารณสุขที่ดีขึ้น โอกาสในการได้รับความรู้และประสบการณ์ชีวิต และความเข้าใจว่ามีความเจริญและ
ความศิวิไลซ์
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สถิติที่ผ่านมาจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแสดงให้เห็นว่า ระหว่างปี 2553 และ 2554 มีผู้ย้ายถิ่น
ไปประเทศไทยจานวน 33,588 คน และประมาณร้อยละ 47 เป็นผู้หญิง และในปี 2557 และ 2558 แรงงาน
ย้ายถิ่นไปประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 50,712 คน และประมาณร้อยละ 54 เป็นผู้หญิง
ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2558 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการจ้างงานแรงงานในภาคส่วนหลัก 3 ส่วนของ
เศรษฐกิจดังนี้ การเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ ในส่วนของจานวนกาลังแรงงานภายใต้ภาคส่วน
การเกษตรนั้น ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 78.5 ในปี 2548 เป็น 65.3 ในปี 2558 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
แผนการปฏิรูปโครงสร้างจากฐานเกษตรกรรมเป็นฐานอุตสาหกรรมการผลิต
ทิศทางนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างการจ้างงานนั้น เห็นได้จากการใช้แรงงานภายในภาคส่วน
อุตสาหกรรมและการบริการ ซึ่งในระยะเวลา 10 ปี (2548 – 2558) มีการเพิ่มจานวนแรงงานในภาคส่วน
อุตสาหกรรมจากร้อยละ 4.8 เป็น 11.4 และเช่นกันในภาคส่วนของการบริการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.7 เป็น
23.3 ซึง่ การเพิ่มการใช้กาลังแรงงานในภาคส่วนเศรษฐกิจทั้งสองภาคนี้ แสดงให้เห็นว่ามีปรากฏการณ์การ
เติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในภาคส่วนการบริการ ของ สปป. ลาว อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการตระหนักที่
ลึกซึ้งถึงผลกระทบเชิงบวกของการเติบโตอย่างรวดเร็วในภาคส่วนนี้ ในส่วนของการสร้างงานให้กับประชาชน
นั้น การโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานยังคงมีความสาคัญในการเป็นทางเลือกในการดารงชีวิตของกาลังแรงงาน
สปป. ลาว
ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของประเทศ แนวโน้มการโยกย้ายถิ่นฐานในระดับท้องถิ่น ชาติ และ
ภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น และความท้าทายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรมเป็น
เศรษฐกิจฐานอุตสาหกรรมหรือการบริการ อีกทั้ง รัฐบาลของ สปป. ลาว มีจุดประสงค์ในการแปรไปสู่กรอบ
งานระหว่างประเทศด้านการบริการจัดหางาน เช่น อนุสัญญา ILO ว่าด้วยการจัดตัง้ องค์กรบริการจัดหางาน
ค.ศ. 1948 (ฉบับที่ 88) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 8 งานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อีกทั้ง ในส่วนของ AEC โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในอาเซียนนั้น MOLSW ได้ปรับพันธกิจของตน
ให้เคลื่อนออกจากการเป็นประเทศด้อยพัฒนาภายใน 2573 ซึ่งพันธกิจของ MOLSW มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพแรงงาน และทาให้แน่ใจว่ามีจานวนแรงงานเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ยกระดับฝีมือของ
กาลังแรงงานให้เทียบเท่าระดับที่ยอมรับในสากล และส่งเสริมแรงงานในการทางานที่ยั่งยืน
ในขณะเดียวกัน มีแนวโน้มการโยกย้ายถิ่นฐานที่มากขึ้นในระดับท้องถิ่น ชาติ และภูมิภาค และมีความท้าทาย
ด้านการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างจากเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรมเป็นเศรษฐกิจฐานอุตสาหกรรมหรือการ
บริการ ซึง่ MOLSW มีเป้าหมายในการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของแรงงานย้ายถิ่นทุกคน และส่งเสริมการ
โยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและการจ้างงานที่มีคุณภาพสาหรับสังคมในวงกว้าง และสร้างความสมดุลระหว่าง
อุปสงค์และอุปทานด้านแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียน หรือภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้ง MOLSW
ได้จัดทากฎหมายเฉพาะ และการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ MOUs ในภูมิภาค และตราสารระหว่างประเทศ
ฉบับต่างๆ

กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
กฎหมาย นโยบาย ระเบียบหลักที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานย้ายถิ่นมีดังต่อไปนี้
1. ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว
2. กฎหมายแรงงาน (ปรับปรุงปี 2556)
3. กฎหมายการประกันสังคม (รับรองปี 2556)
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4. วิสัยทัศน์ MOLSW ปี 2573 แผนยุทธศาสตร์ MOLSW สาหรับการพัฒนาด้านแรงงานและการ
ประกันสังคม 2559 – 2568 และแผนงาน MOLSW 5 ปี ระหว่าง 2559 – 2564
5. กฎษฎีกานายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 68/PM ด้านการจัดส่งแรงงานลาวไปทางานในต่างประเทศ (วันที่ 28
พฤษภาคม 2545)
6. คาสั่งเลขที่ 2417/MOLSW ด้านการดาเนินการตามกฎษฎีกา ฉบับที่ 68/PM
7. ข้อตกลงระดับรัฐมนตรี เลขที่ 043/MOLSW ด้านการจัดตั้งและควบคุมบริษัทจัดหางาน
8. MOU ระหว่างไทย และ สปป. ลาว เกี่ยวกับความร่วมมือด้านแรงงาน (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 6
กรกฎาคม 2559)
9. บันทึกการหารือระหว่าง สปป. ลาว และญี่ปุ่น

โครงการให้ความรู้แรงงานและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
ทั้งกฎหมายแรงงานและกฤษฎีกา ฉบับที่ 68/PM กาหนดให้แรงงานย้ายถิ่นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่
ของตนก่อนการทางานในต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทจัดหางานต้องจัดอบรมก่อนการเดินทางให้กับแรงงานย้าย
ถิ่นของตน ในปัจจุบัน มีบริษัทจัดหางานจานวน 18 บริษัทใน สปป. ลาว ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ MOLSW ใน 18
บริษัทดังกล่าว 15 บริษัทดาเนินการจัดหาแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 3
บริษัทดาเนินการจัดหางานเฉพาะในประเทศ
สิ้นปี 2558 มีบริษัทจัดหางานจานวน 12 บริษัทที่ได้รับการอบรมผู้ฝึกสอน (Training-of-trainer – TOT)
ด้านการเตรียมการก่อนการเดินทาง ซึ่งดาเนินการโดย MOLSW และได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและ
งบประมาณโดย ILO จัดทาคู่มือการอบรมและเอกสารการอบรมบางฉบับด้านการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
ได้รับการจัดทาให้เป็นปัจจุบันโดย MOLSW ร่วมกับ ILO และเอกสารหลักมีดังนี้ คู่มือการอบรมก่อนการ
เดินทาง (สาหรับผู้บรรยายหรือผู้ฝึกสอน) คู่มือการอบรมก่อนการเดินทาง (สาหรับผู้รับการอบรม) คู่มือ
ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองและบริหารจัดการแรงงานย้ายถิ่น สาหรับ 3 กระทรวงของ สปป. ลาว (MOLSW,
MOFA และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) คู่มือปฏิบัติงาน MRCs และคู่มือการติดตามและประเมินผล
สาหรับ MRCs
บริษัทจัดหางานได้นาคู่มือและแนวทางมาตรฐานไปใช้ในการอบรมของตนก่อนที่จะส่งแรงงานไปทางานใน
ต่างประเทศ บริษัทจัดหางานทั้ง 15 แห่ง ไม่ได้จัดทาคู่มืออบรมก่อนการเดินทางเป็นของตนเอง และได้ใช้คู่มือ
มาตรฐานของ MOLSW ทั้ง 2 รุ่น ในการนี้ บริษัทจัดหางานทั้งหมดใช้ผู้ฝึกสอนของตน อีกทั้ง เงื่อนไขหรือ
มาตรฐานในการคัดเลือกผู้ฝึกสอนนั้น จะเป็นไปตามที่บริษัทแต่ละแห่งหรือทั้งอุตสาหกรรมนั้นๆ เห็นสมควร
โดยมีความช่วยเหลือทางวิชาการจาก MOLSW

การคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่น
ตามกฎหมายแรงงาน บริษัทจัดหางานมีหน้าที่ตามกฎหมายในการติดตามแรงงานย้ายถิ่นในประเทศปลายทาง
กฎหมายแรงงานและกฤษฎีกา เลขที่ 68/PM บริษัทจัดหางานจะต้องรายงานความก้าวหน้าของแรงงานย้าย
ถิ่นเป็นระยะ (เช่น การรายงานเพิ่มเติมจานวนแรงงานย้ายถิ่นที่มีสัญญาจ้างให้กับ MOLSW เป็นรายเดือน)
การปฏิบัติการงานการให้บริการของบริษัทจัดหางานจะได้รับการประเมินผลโดย MOLSW ในกรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉิน ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน (labour attaché) ณ สถานเอกอัครราชทูต สปป. ลาว จะได้รับการประสาน
เพือ่ ช่วยเหลือแรงงานย้ายถิ่น
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การส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
มีศูนย์ทรัพยากรการโยกย้ายถิ่นฐาน (Migration Resource Centres: MRC) ใน สปป.ลาว จานวน 2 ศูนย์
ภายใต้การกากับดูและของ MOLSW (ศูนย์จาปาสัก และไชยบุรี) และ 1 ศูนย์ภายใต้สหพันธ์สหภาพแรงงาน
ลาว (ศูนย์สะหวันนะเขต) บทบาทและหน้าที่ของ MRCs คือการช่วยเหลือแรงงานย้ายถิ่นในการเข้าถึงข้อมูล
เกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและโอกาสในการเข้าทางานที่มีคุณภาพ เพื่อเผยแพร่เอกสารต่างๆ ด้าน
การโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน การบริการให้คาปรึกษา และการส่งต่อกรณีและจัดสรรความรับผิดชอบ
รวมทั้งให้การอบรมและส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ของศูนย์ MRCs ทั้ง 3 แห่ง ได้รับการอบรมจาก MOLSW และดาเนินการตามคู่มือปฏิบัติงานของ
MRC ทั้ง 3 ศูนย์ นอกเหนือจากศูนย์ MRCs มีศูนย์การบริการด้านการจ้างงาน (ESJCs) จานวน 9 ศูนย์ โดย
ดาเนินการเพื่อส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและการจ้างงานที่มีคุณภาพ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ ESJCs
ได้รับการอบรมด้านการเตรียมการก่อนการเดินทางตามคู่มือการอบรมมารฐานของ MOLSW
มีการดาเนินโครงการต่างๆ ด้านการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและการจ้างงานที่มีคุณภาพทุกปีผ่านการฉลอง
วันผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศ และตลาดนัดแรงงาน – โดยมีการเผยแพร่แผ่นพับ ป้ายโฆษณา และการ์ดข้อมูล
ด้านการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและการจ้างงานที่มีคุณภาพระหว่างการจัดงานดังกล่าว

บรรณานุกรม
1. BNP2TKI website (http://www.bnp2tki.go.id).
2. Ministry of Manpower website (http://naker.go.id).
3. Ministry of Foreign Affairs Directorate of the Protection of Indonesian Citizens (http://
perlindungan.kemlu.go.id).
4. Ana Sabhana Azmy. (2012). Negara dan Buruh Migran Perempuan: Menelaah
Kebijakan Perlindungan Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, 2004-2010
(State and female migrant workers: Analyzing protection policy of Susilo Bambang
Yudhoyono administration, 2004-2010). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
5. International Organization for Migration (IOM), 2010. Labour Migration from Indonesia:
An Overview of Indonesian Migration to Selected Destinations in Asia and the Middle
East. Jakarta: IOM.

54

มาเลเซีย
ประวัติเศรษฐกิจสังคม
แม้ว่าอัตราการเพิ่มประชากรยังคงสูงในมาเลเซีย แต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การขยายของเมือง และการมี
ส่วนร่วมในระดับต่าของกาลังแรงงานสตรีอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความต้องการแรงงานย้ายถิ่นที่สูงขึ้น การ
คาดการณ์ส่วนใหญ่เห็นว่ามีแรงงานย้ายถิ่นจานวน 3 – 4 ล้านคนที่ทางานอยู่ในมาเลเซีย ซึ่งเท่ากับประมาณ
ร้อยละ 20 – 30 ของกาลังแรงงานในประเทศ และเนื่องจากมีการจ้างงานที่เต็มที่ตั้งแต่ปี 2533 และคนชาติมี
การศึกษาที่สูง แรงงานย้ายถิ่นจึงทดแทนการขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมือน้อยในภาคส่วนเศรษฐกิจหลัก
ประมาณหนึ่งในสามของกาลังแรงงานในภาคการเกษตร การผลิต และการก่อสร้างเป็นแรงงานย้ายถิ่น เป็น
อุตสาหกรรมที่ทาให้เกิดมูลค่า 297 พันล้าน MYR (68 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) หรือร้อยละ 35.7 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) มาเลเซียในปี 2557 (กระทรวงการคลัง 2558) แม้ว่าจะมีสัดส่วนการจ้างงานที่สูงใน
ภาคส่วนดังกล่าว แต่ยังคงขาดแคลนแรงงานย้ายถิ่นเนื่องจากไม่มีการใช้แรงงานย้ายถิ่นที่ไม่ปกติ นโยบายด้าน
การบริหารจัดการแรงงานย้ายถิ่นยังคงเป็นการดาเนินการในรูปแบบเฉพาะกิจตั้งแต่ได้เริ่มใช้ “การแก้ปัญหา
ชั่วคราว” ในการตอบสนองต่อการขาดแคลนแรงงานเมื่อสองทศวรรษที่แล้ว
กรอบงานนโยบายที่เด่นคือการมีระบบโควตาสาหรับการเข้ามาของแรงงานย้ายถิ่นและความพยายามในการ
ปรับสถานะการเข้าเมืองผ่านการนิรโทษชั่วคราว การดาเนินมาตรการดังกล่าวจะตามมาด้วยการห้ามนาเข้ามา
เพิ่มเติมและการบังคับใช้กฎหมายในการกักขังและส่งผู้ย้ายถิ่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางการกลับประเทศ
แม้ว่าจะมาการเปลี่ยนแปลงในช่วงหลัง นโยบายยังคงมุ่งเน้นความต่อเนื่องด้านการนาแรงงานย้ายถิ่นเข้ามา
ทดแทนความต้องการแรงงานของนายจ้างอย่างรวดเร็วเป็นระยะเวลาชั่วคราว มากกว่าการอนุญาตให้ตั้งถิ่น
ฐานเป็นเวลานาน
แม้ว่าจะมีแรงงานย้ายถิ่นอยู่จะทัว่ ไปในตลาดแรงงาน แต่รัฐบาลมาเลเซียยังไม่ได้ยอมรับบทบาทของแรงงาน
ย้ายถิ่นในการตอบสนองต่อความต้องการแรงงานที่มีทักษะน้อย (ยกเว้นในภาคส่วนที่เห็นได้ชัด เช่น งานรับใช้
ในบ้าน) หลายปีที่ผ่านมา เป้าหมายยังคงดาเนินตามนโยบายในการลดจานวนการจ้างงานเพื่อกระตุ้นให้เกิด
โครงสร้างใหม่ทางเศรษฐกิจ
รูปแบบเศรษฐกิจใหม่ของมาเลเซียปี 2553 และนโยบายอื่นๆ มุ่งเน้นที่จะลดการพึ่งพาแรงงานย้ายถิ่นผ่านกล
ยุทธ์ที่หลากหลาย รวมถึงการคิดค่าธรรมเนียมในการจ้างงาน การกาหนดค่าจ้างขั้นต่า การเพิ่มอายุเกษียณ
และการเพิ่มจานวนผู้หญิงในการทางานที่ได้รับค่าจ้าง อย่างไรก็ตาม มีความยากที่จะเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของกาลังแรงงานเนื่องจากนายจ้างขาดแคลนแรงงานอย่างมากในบางอุตสาหกรรมเมื่อมีการ
ดาเนินตามนโยบายที่เคร่งครัด
ในการตอบสนองต่อความกังวลที่เพิ่มขึ้นของประชาคมระหว่างประเทศและกลุ่มผู้บริโภค มีการเปลี่ยนแปลงที่
โดดเด่นในเชิงของนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐานและการต่อต้านการค้ามนุษย์ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการ
ประกาศมาตรการใหม่ในแผนมาเลเซียฉบับที่ 11 ซึ่งพัฒนาการคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่นในมาเลเซีย ส่ง
สัญญาณด้านความก้าวหน้าของกรอบการดาเนินงานด้านธรรมาภิบาล อีกทั้ง ในการเข้าร่วมความตกลง
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หุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) นั้น มาเลเซียมีความรับผิดชอบในการเพิ่มมาตรฐานแรงงานให้
สอดคล้องกับปฏิญญา ILO ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทางาน การทบทวนนโยบายนี้ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงหลักหลายประการ รวมถึงการดาเนินงานในเชิงปฏิบัติ เพื่อให้ข้อเสนอแนะสาหรับการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลด้านการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานในมาเลเซีย

ประวัติการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
การเติบโตทางเศรษฐกิจของมาเลเซียเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปี 2513 และส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน
โดยเฉพาะในงานที่ใช้ทักษะฝีมือต่าในภาคส่วนเศรษฐกิจหลักของมาเลเซีย: การผลิต การบริการ ไร่นาและ
อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในการนี้ มาเลเซียจึงเป็นประเทศผู้รับแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซียน
สภาสหภาพแรงงานมาเลเซีย (MTUC) และองค์กรประชาสังคม เช่น Tenaganita, Bar Council และศูนย์
MRC ได้มีส่วนร่วมในการเตรียมการรับแรงงานย้ายถิ่นที่จะเข้ามารับความท้าทายใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่ ซึง่
ศูนย์ MRC ร่วมกับสภาสหภาพแรงงานมาเลเซีย และสหพันธ์นายจ้างมาเลเซีย (MEF) ได้จัดโครงการให้ความรู้
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับแรงงานย้ายถิ่นด้านอันตรายจากการทางาน สิทธิแรงงาน และนโยบายด้าน
แรงงานของประเทศ ซึ่งแรงงานย้ายถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกได้รับการฝึกให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้เข้าถึงเพื่อน
แรงงานที่มีปัญหาได้
ตั้งแต่ 2555 ILO และ Bar Council แห่งมาเลเซีย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ (MOHR) และ
กระทรวงมหาดไทย (MOHA) ได้สนับสนุนด้านการหารือร่วมกับผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานและเจ้าหน้าที่กงสุลจาก
ประเทศต้นทางที่ประจาอยู่ในมาเลเซีย ซึ่งการหารือดังกล่าวทาให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นด้านกฎหมายและ
กระบวนการของมาเลเซีย ซึ่งได้มีการสื่อสารข้อมูลดังกล่าวต่อไปยังแรงงานย้ายถิ่น อีกทั้ง มีการเตรียมข้อมูล
แผ่นพับให้กับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเพื่อส่งต่อไปยังแรงงานย้ายถิ่น ในขณะเดียวกัน มีการแจกจ่ายแนวทาง ป้าย
และแผ่นพับจานวนมากเมื่อมีผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานร่วมดาเนินการ โครงการดังกล่าวกาหนดให้ผู้ช่วยทูตฝ่าย
แรงงานและที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการทางานในสถานที่ทางาน และสิทธิ
ประโยชน์อื่นๆ ของแรงงานด้วย
ศูนย์ MRC ทั้ง 3 แห่ง ได้ดาเนินการในการระบุปัญหาที่แรงงานย้ายถิ่นพบเจอ เมื่อแรงงานย้ายถิ่นถูกละเมิด
สิทธิ ศูนย์ MRC จะหารือกับสหพันธ์นายจ้างมาเลเซียและสภาสหภาพแรงงานมาเลเซียในการร่วมกันแก้ไข
ปัญหา ซึ่งศูนย์ MRC ตั้งอยู่ในภาคกลาง (กัวลาลัมเปอร์) และได้หารือร่วมกับผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงานและที่
ปรึกษาฝ่ายแรงงานเพื่อทาให้แน่ใจว่าแรงงานย้ายถิ่นได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
กระทรวงแห่งรัฐบาลกลางที่ดาเนินงานด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐานของ
แรงงานในมาเลเซียได้แก่กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของทั้ง
สองหน่วยงานยังไม่ได้จัดสรรอย่างเท่าเทียมกันเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้เป็นหน่วยงานนาด้านการ
กาหนดนโยบายและดาเนินการมาหลายปี ในการนี้ นโยบายการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานมาเลเซียยังคง
มุ่งเน้นด้านความมั่นคงของชาติ และจัดทามาตรการในการขยายหรือทาสัญญาแรงงานย้ายถิ่นในประเทศ และ
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ลดจานวนการโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปกติเป็นนโยบายหลักแทนการบริหารจัดการผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่น
ฐานที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาสังคมหรือการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
หน่วยงานที่ควบคุมดูแลนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐานในมาเลเซียคือวาระของคณะกรรมการ (Cabinet
Committee) ด้านแรงงานต่างชาติและผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย (CCFWII) ซึง่ กระทรวงมหาดไทยเป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการ CCFWII มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีผู้แทนจาก 13 กระทรวง เมื่อเริ่มแรกใน
การจัดตั้งนั้น คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการวางนโยบายด้านการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน แต่ได้ขยาย
พันธกิจในปี 2548 เพื่อรวมประเด็นของการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วย
ตารางที่ 1
แรงงานย้ายถิ่นในมาเลเซีย จาแนกตามภาคส่วน
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
รับใช้ในบ้าน

การก่อสร้าง

การผลิต

สัญชาติ
หญิง
1
2
3
4
5
6
7

กัมพูชา
อินโดนีเซีย
สปป. ลาว
เมียนมา
ฟิลิปปินส์
ไทย
เวียดนาม
รวม

ชาย
รวม
4
2,191
2,195
533 92,142 92,675
0
18
18
10
93
103
101 36,491 36,592
13
312
325
5
517
522
666 131,764 132,430

การบริการ

หญิง
136
190,353
1
16,407
3,371
586
3,562
214,416

ชาย
34
16,505
0
740
118
11
213
17,621

รวม
หญิง
ชาย
170
828
1,334
206,858 37,424 88,703
1
7
7
17,147 80,983 19,020
3,489
3,719
525
597
266
63
3,775 10,319 16,026
232,037 133,546 125,678

การเพาะปลูก

การเกษตร

รวม
2,162
126,127
14
100,003
4,244
329
26,345
259,224
รวม

สัญชาติ
1
2
3
4
5
6
7

กัมพูชา
อินโดนีเซีย
สปป. ลาว
เมียนมา
ฟิลิปปินส์
ไทย
เวียดนาม
รวม

หญิง
ชาย
92
928
23,804 17,392
0
1
13,313 1,783
3,780 1,787
4,521 4,379
673
767
46,183 27,037

รวม
1,020
41,196
1
15,096
5,567
8,900
1,440
73,220

หญิง
ชาย
รวม

แหล่งข้อมูล: กรมตรวจคนเข้าเมือง มาเลเซีย

หญิง
101
179,593
0
1,341
3,223
289
28
184,575

ชาย
80
33,773
1
266
1,149
171
28
35,468

354,200
652,100
1,006,300

รวม
181
213,366
1
1,607
4,372
460
56
220,043
35.2%
64.8%
100%

หญิง
191
64,153
2
3,833
3,154
1,172
209
72,714

ชาย
76
14,112
0
703
948
591
202
16,632

รวม
267
78,265
2
4,536
4,102
1,763
411
89,346

5,995
758,487
37
138,492
58,366
12,374
32,549
1,006,300
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เนื่องจากยังไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายหรือการปกครองในการกากับดูแลการคุ้มครองผู้ลี้ภัยในมาเลเซีย คาว่า
“ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมาย” เป็นการกล่าวถึงกลุ่มที่รวมถึงแรงงานย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสารและผู้ประสงค์ลี้ภัยใน
มาเลเซียด้วย
มีข้อบ่งชี้บางประการว่านโยบายด้านการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานอาจสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศและให้การคุ้มครองแรงงานที่ดีขึ้น ในแผนงานมาเลเซียฉบับที่ 11 ระบุไว้ว่า “นโยบายการเข้าเมือง
และการจ้างงานสาหรับแรงงานต่างชาติจะต้องมีการกาหนดขึ้น โดยคานึงถึงเงื่อนไขของอุตสาหกรรมและ
สวัสดิการของแรงงานย้ายถิ่น... กระทรวงทรัพยากรมนุษย์จะมีบทบาทนาในการกาหนดนโยบายสาหรับการ
บริหารจัดการแรงงานต่างชาติ” (รัฐบาลมาเลเซีย, 2558, หน้า 5-18) ซึ่งถือเป็นก้าวเชิงบวกในการบรรลุ
ธรรมาภิบาลด้านการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานที่ดียิ่งขึ้น

พระราชบัญญัตกิ ารเข้าเมือง พ.ศ. 2502
พระราชบัญญัติการเข้าเมืองกาหนดกฎในการจัดการและการพานักของแรงงานย้ายถิ่นในมาเลเซีย และการ
บังคับใช้ให้เป็นไปตามกรมการเข้าเมืองของกระทรวงมหาดไทยในการตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ของผู้ย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสารที่ทางานในประเทศ และได้มีการปรับปรุงกฎหมายในเดือนสิงหาคม 2545 โดยมี
ความพยายามในการควบคุมการเข้าออกของผู้ย้ายถิ่นไม่ปกติ การปรับปรุงกฎหมายทาให้ผู้ย้ายถิ่นที่ไม่
ดาเนินการตามนโยบายการเข้าเมืองมาเลเซียด้านการเข้ามา พานัก และทางาน สามารถได้รับการจับกุมโดย
หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่หรือกองอาสาประชาชน (RELA)
อีกทั้ง กฎหมายได้นาการลงโทษที่เข้มงวดต่อทั้งนายจ้างที่จ้างงานแรงงานย้ายถิ่นที่ไม่มีเอกสารและตัวแรงงาน
ย้ายถิ่นที่ไม่ปกติด้วย รวมถึงการปรับเป็นเงินจานวน 10,000 MYR (2,280 เหรียญสหรัฐฯ) ขยายการจาคุกถึง
ระยะเวลา 5 ปี และการส่งกลับที่รวดเร็ว การดาเนินการด้านการลงโทษของกฎหมายนั้น ดาเนินการอย่างไม่
เท่าเทียมระหว่างนายจ้างและผู้ย้ายถิ่น และไม่มีผลกระทบที่เห็นได้ชัดในการลดจานวนแรงงานย้ายถิ่นที่ไม่
ปกติในมาเลเซีย และในปี 2549 รัฐบาลมาเลเซียได้เริ่มใช้ศาลการเข้าเมืองในศูนย์กักขังบางแห่ง เพื่อให้
สอดคล้องกับกระบวนการการส่งกลับโดยใช้ศูนย์กักขังเป็นศูนย์เบ็ดเสร็จ โดยผู้ย้ายถิ่นจะถูกกัก พิจารณาคดี
และลงโทษสาหรับการเข้าเมืองและพานักโดยผิดกฎหมาย

พระราชบัญญัตกิ ารจ้างงาน พ.ศ. 2498 และกฎหมายด้านแรงงานอืน่ ๆ
ความหมายของการจ้างงานและสภาพการจ้างงานสาหรับแรงงานย้ายถิ่นถูกกาหนดโดยพระราชบัญญัติการ
จ้างงาน ซึง่ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์เป็นหน่วยงานที่กากับดูแล กฎหมายแรงงานอื่นๆ เช่น พระราชบัญญัติ
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พระราชบัญญัติด้านการชดเชยแรงงาน พระราชบัญญัติด้านความ
อุตสาหกรรมสัมพันธ์ และพระราชบัญญัติสหภาพแรงงาน มีผลต่อแรงงานย้ายถิ่น ตามหลักการแล้ว กรอบงาน
ของการจัดทากฎหมายแรงงานให้ความเทียมกันระหว่างแรงงานที่ขึ้นทะเบียนและคนชาติในประเด็นด้าน
ค่าจ้าง ชั่วโมงการทางาน วันหยุด การเลิกจ้าง การไม่เลือกปฏิบัติ เสรีภาพในการรวมตัว การเข้าถึงกลไกการ
ร้องทุกข์ และการคุ้มครองอื่นๆ ในทางปฏิบัติกฎหมายแรงงานส่วนใหญ่ไม่ได้บังคับใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ต่อแรงงานย้ายถิ่น
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พระราชบัญญัตบิ ริษัทจัดหางานเอกชน พ.ศ. 2524
ระเบียบกระบวนการจัดหางานของแรงงานย้ายถิ่นระบุอยู่ในกฎหมายบริษัทจัดหางานเอกชน ปี 2524 บริษัท
จัดหางานเอกชนจะต้องได้รับใบอนุญาตดาเนินการจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ และจะต้องมีการรับรองการ
บรรจุงานของแรงงานไปทางานต่างประเทศ ซึ่งแต่เดิมกฎหมายกากับดูแลบริษัทจัดหางานโดยการให้บริการ
จัดหางานในประเทศและส่งแรงงานมาเลเซียไปทางานต่างประเทศ ทั้งนี้ กฎหมายมีความล้าสมัยต่อบริบทการ
เข้ามาทางานในประเทศในปัจจุบันของแรงงานย้ายถิ่น
คาดว่าจะมีการรวมกฎหมายฉบับนี้โดยพระราชบัญญัติบริษัทจัดหางานเอกชน ซึ่งฉบับร่างได้เผยแพร่สู่
สาธารณะเมื่อปี 2557 แต่ยังคงมีการชะลอกระบวนการออกกฎหมายดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรมนุษย์กล่าว
ว่ากฎหมายฉบับใหม่จะรวมถึงการจัดหางานของแรงงานต่างชาติและปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย –
โดยเฉพาะในการจัดหางานผู้รับใช้ในบ้าน – แต่จะไม่ระบุถึงประเด็นการใช้บริษัทรับจ้างทาให้แทน
(outsourcing agencies)

พระราชบัญญัตติ ่อต้านการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์ลงโทษการค้ามนุษย์ในรูปแบบของการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน โดย
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศภายใต้พิธีสารปาเลอโมแห่งสหประชาชาติ โดยมีการปรับปรุงให้เป็น
กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และต่อต้านการขนผู้ย้ายถิ่นเข้าเมือง (ATIPSOM) ปี 2553 ซึ่งได้ขยาย
ความหมายของการค้ามนุษย์ให้ครอบคลุมการปฏิบัติทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาหรือไว้ซึ่งคนเพื่อใช้
แรงงานหรือบริการด้วยการบีบบังคับ
กฎหมายครอบคลุมทุกมิติของการค้ามนุษย์และมีการลงโทษที่รุนแรงถึงการจาคุก 20 ปี และปรับผู้กระทา
ความผิด เมื่อมีการร้องทุกข์ แม้ว่าจะมีการระบุตัวนายจ้างที่จะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายในขั้นตอนแรกแล้ว
ยังคงมีภารกิจที่น่ากังวลใจเนื่องจากมีการจัดจ้างภายนอกและทาสัญญารับช่วงเป็นจานวนมาก
เข้าใจถึงความสาคัญในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานทุกคนเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพการทางานที่แย่ที่สุด ดังนั้น
สภาสหภาพแรงงานมาเลเซีย (Malaysian Trades Union Congress: MTUC) ได้ดาเนินการเชิงรุกเพื่อเข้าถึง
แรงงานย้ายถิ่นเพื่อให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน และจัดหาความช่วยเหลือทางกฎหมายสาหรับ
กรณีการถูกละเมิด ตามที่ได้มีการตรากฎหมาย รัฐบาลมาเลเซียได้จัดแผนปฏิบัติงานแห่งชาติระยะ 5 ปี
(2553-2558) ขึ้นเพื่อพัฒนามาตรการเชิงป้องกัน คุ้มครอง และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สังคม ในเดือน
พฤศจิกายน 2556 รัฐบาลมาเลเซียได้จัดทากระบวนการปฏิบัติงานมาตรฐานสาหรับการสืบสวนและดาเนินคดี
การค้ามนุษย์ และจะมีการจัดทาการติดตามแผนปฏิบัติงานปี 2559-2563 ต่อไป
คณะกรรมการสาหรับการต่อต้านการค้ามนุษย์และต่อต้านการขนผู้ย้ายถิ่นเข้าเมือง (MAPO) มีหน้าที่
รับผิดชอบการกากับดูแลการดาเนินงาน ซึ่งมีผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประธานคือ
กระทรวงมหาดไทย และได้จัดตั้งหน่วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ขึ้นในหน่วยงานตารวจมาเลเซียเพื่อการ
สืบสวนคดีการค้ามนุษย์ และมีตาแหน่งเฉพาะ ณ กรมตรวจคนเข้าเมืองและสานักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ ความ
พยายามของรัฐบาลในการต่อต้านการค้ามนุษย์ได้รวมหน่วยงานด้านแรงงานในสหวิชาชีพเพื่อการบังคับใช้
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กฎหมายด้วย รวมถึงการจัดตั้งหน่วยต่อต้านการค้ามนุษย์ภายใต้กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ และมีบทบัญญัติใน
การอบรมพนักงานตรวจแรงงานในบริบทของการค้ามนุษย์ด้วย

หุ้นส่วนความร่วมมือ
มาเลเซียได้เริ่มเจรจาทวิภาคี MOUs เพื่อการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานตั้งแต่ปี 2527 และ
ระยะหลังนี้ ได้มีการลงนามใน MOUs ร่วมกับศรีลังกา จีน ไทย บังกลาเทศ ปากีสถาน อินเดีย เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี ยังคงมีปัญหาด้านการละเมิดสิทธิแรงงานและหลอกลวงแม้ว่าจะมี
กระบวนการที่เป็นทางการในการโยกย้ายถิ่นฐาน ทาให้เกิดความตึงเครียดด้านการทูตและการระงับการบรรจุ
งานแรงงาน การเอารัดเอาเปรียบกับผู้รับใช้ในบ้านเป็นประเด็นหลักที่ MOUs จะต้องแก้ไข ซึ่งมีการหยุดการ
จัดส่งแรงงานชั่วคราวกับฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และกัมพูชาเป็นระยะๆ
ในขณะที่มีการเพิ่มการคุ้มครองกลุ่มแรงงานรับใช้ในบ้านในมาเลเซีย ปัญหาหลักในการใช้ข้อตกลงดังกล่าว
เสมือนเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงที่นาไปใช้ตามพื้นฐานของสัญชาติมากกว่าตามภาคส่วน ดังนั้น อาจทา
ให้เกิดผลกระทบที่ไม่ได้ตั้งใจในการเลือกปฏิบัติต่อผู้รับใช้ในบ้านในบางสัญชาติ แทนที่จะทาให้เกิดความเสมอ
ภาคทุกคนเท่ากันในการดาเนินงานตามกฎหมายของชาติ
ผู้รับใช้ในบ้านชาวฟิลิปปินส์เป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิและค่าจ้างที่สูงที่สุดจากการเจรจาที่เข้มแข็งของรัฐบาลในการ
จัดทา MOUs ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่เล็กในการทางานในภาคส่วนนี้ เนื่องจากว่าผู้รับใช้ในบ้านที่ลงทะเบียนร้อย
ละ 73 เป็นแรงงานที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านคืออินโดนีเซียในปี 2556 และแนวโน้มช่วงปีที่ผ่านมามีความ
หลากหลายด้านสัญชาติของผู้รับใช้ในบ้านเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ารัฐบาลได้ขยายและรับรองข้อตกลงทวิภาคีเพิ่ม
มากขึ้น

บรรณานุกรม
1. Induction Course for Foreign Workers Working in Malaysia- course conducted in the
source country; Study material to obtain Certificate of Eligibility (CE).
2. Guideline for Employing Maids.
3. Consultations with Labour Attachés and Consular Labour Officials in Malaysia on the
protection of Migrant Workers.
4. International Labour Standards on Migrant Workers’ Rights- Guideline for Policy Makers
and Practitioners.
5. Policy, Procedures and Conditions to employ Foreign Workers.
6. Handbook for Foreign Workers Working in Malaysia.
7. Review of Labour Migration Policy in Malaysia/Tripartite Action to Enhance the
Contribution of Labour Migration to Growth and Development in ASEAN (TRIANGLE II
Project). ILO Regional Office for Asia and the Pacific. Bangkok: ILO, 2016.
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เมียนมา
ประวัติเศรษฐกิจสังคม
การออกมาจากการโดดเดี่ยวทางการเมืองและเศรษฐกิจ เมียนมามีความมานะในการสร้างการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและลดความยากจน เมียนมามีศักยภาพในการขยายเศรษฐกิจ ครอบครองทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่ล้นเหลือ มีภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ ณ จุดตัดของเอเชีย มีประชากรเยาว์วัย และตลาดขนาดใหญ่ที่มี
โอกาสด้านการลงทุนสูง การเลือกตั้งระดับชาติที่ประสบความสาเร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 แสดงให้เห็น
ถึงความก้าวหน้าที่สาคัญของการเปลี่ยนแปลงในเมียนมา
รัฐบาลที่นาโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) เริ่มบริหารประเทศตั้งแต่เดือนเมษายน 2559
ในเมียนมา ซึ่งเป็นรัฐบาลพลเรือนแรกในระยะเวลาหลายทศวรรษ รัฐบาลใหม่ได้นานโยบายเศรษฐกิจใหม่มา
และเร่งความพยายามด้านกระบวนการเพื่อความสงบภายใต้การนาของนางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ เมื่อ
วันที่ 31 สิงหาคม 2559 การประชุมสัญญาปางโหลงศตวรรษที่ 21 โดยรวมผู้แทนรัฐบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร
ชนกลุ่มน้อยติดอาวุธ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชุมร่วมกัน ณ กรุงเนปิดอว์
ปัจจุบันจึงมีโอกาสในการปฏิรูป สร้างความเจริญให้กับทุกคน และทาให้ประเทศกลับมาเป็นหนึ่งในประเทศที่มี
พลวัตทางเศรษฐกิจในเอเชีย ในการเป็นประเทศที่มีขนาดแผ่นดินแม่ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เมียนมาเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดในภูมิภาค โดยมีแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์
ศักยภาพในการเพิ่มการผลิต สร้างกาไรทางการเกษตร และมีทรัพยากรธรรมชาติที่ล้นเหลือ สถานที่ทาง
ภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บนทางแยกของจีนและอินเดีย สองประเทศที่มีพลวัตทางเศรษฐกิจระดับโลก ทาให้เมียนมามี
ตาแหน่งที่ดีในการเริ่มต้นบทบาทในฐานะจุดศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค และเป็นผู้ผลิตแร่ ก๊าซธรรมชาติ
และผลผลิตทางการเกษตร
การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมาลดลงมาเป็นร้อยละ 7 ในปี 2558 และ 2559 เนื่องจากเงินเฟ้อที่เกิดจาก
ด้านอุปทานขณะที่มีน้าท่วมใหญ่ การชะลอตัวของการลงทุนใหม่ และความท้าทายจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก ซึ่งน้าท่วมใหญ่ในเดือนกรกฎาคม 2558 มีผลกระทบต่อผู้ที่จนและมีความเสี่ยงที่สุดในประเทศ และ
ทาให้เกิดเงินเฟ้อ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าการเติบโตต่อไปจะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8.2 ต่อปี
ความยากจนในเมียนมานั้นกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ชนบท ที่คนจนอาศัยการทาการเกษตรและการจ้างงาน
ชั่วคราวในการดารงชีวิต หลายคนอยู่ที่เส้นความยากจนและอ่อนไหวต่อสภาวะเศรษฐกิจ เนื่องจากคนส่วน
ใหญ่พึ่งพิงการเกษตรขนาดเล็ก จึงอาจมีเกราะป้องกันเงินเฟ้อ แต่คนจนในเมืองนั้นได้รับผลกระทบอย่างสูง
จากการที่ราคาอาหารสูงขึ้น
ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน เมียนมาเป็นประเทศที่มีอายุคาดเฉลี่ยต่าที่สุด และมีภาวะการตายของเด็กและ
ทารกสูงเป็นอันดับสอง เพียงหนึ่งในสามของประชาชนเข้าถึงไฟฟ้าและความหนาแน่นของถนนต่า ณ 219.8
กิโลเมตรต่อที่ดิน 1,000 ตารางกิโลเมตร จากที่มีการเปิดเสรีในภาคส่วนโทรคมนาคมเมื่อปี 2556 ส่วนแบ่ง
ตลาดมือถือและอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญจากน้อยกว่าร้อยละ 20 และ 10 ในปี 2557 เป็นร้อยละ
60 และ 25 ดังนั้นการสร้างนโยบายและระเบียบที่ต่อเนื่องในภาคส่วนโทรคมนาคมจะช่วยให้เกิดการลงทุน
และการเติบโตที่มั่นคง
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ประวัติการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
ปัจจุบัน การเคลื่อนย้ายของประชาชนจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศหนึ่งเป็นการปฏิบัติที่เป็นสามัญที่ทราบกัน
ในนามการโยกย้ายถิ่นฐาน ผู้คนจานวนมากขึ้นมีโอกาสในการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อหาโอกาสด้านการจ้างงาน
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับที่ไม่เท่า
เทียมกันระหว่างแต่ละประเทศทาให้บางประเทศกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว บางประเทศมีโอกาสด้านการ
จ้างงานน้อยกว่า มีค่าจ้างต่ากว่า มีความยากจน และภัยพิบัติทางธรรมชาติ และความขัดแย้งที่ใช้อาวุธ ปัจจัย
เหล่านี้เป็นการผลักให้คนย้ายถิ่นไปยังประเทศที่ “หญ้าสีเขียวกว่า”
ในกรณีของเมียนมา เป็นการปฏิบัติที่มีมานานในการที่คนจะโยกย้ายถิ่นฐานออกไปทางานในต่างประเทศ
รัฐบาลเมียนมาได้มีความพยายามในการดาเนินการด้านแรงงานย้ายถิ่นตั้งแต่ปี 2533 โดยมีจุดมุ่งหมายในการ
จัดระบบการอนุญาตแรงงานเมียนมาไปทางานต่างประเทศภายใต้การโยกย้ายถิ่นฐานที่ถูกกฎหมาย ผ่าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการไปทางานในต่างประเทศที่จัดทาขึ้นเมื่อปี 2542
ตามบันทึกอย่างเป็นทางการของกรมแรงงาน (DOL) ภายใต้กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และ
ประชากร (MOLIP) ประเทศปลายทางได้หลักได้แก่ ไทย มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และญี่ปุ่น อุตสาหกรรม
หลักที่จ้างเป็นแรงงานทั่วไปได้แก่ การผลิต การก่อสร้าง การเกษตร และการบริการ อีกทั้ง UAE เป็นประเทศ
ที่รับแรงงานเมียนมาเข้าทางานในโรงแรมและสายการบิน
ประชาชนเมียนมาได้ใช้การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นกลยุทธ์ในการอยู่รอด – เพื่อการหนีภัยและการการดารงชีพ ผู้
ที่โยกย้ายถิ่นฐานไม่ได้เพียงแค่ดูแลตนเองแต่ยังส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวและชุมชน คนจากเมียนมาโยกย้าย
ถิ่นฐานโดยธรรมชาติ และใช้นายหน้าเพื่อผ่านเส้นทางใหม่และอันตราย ตั้งแต่ปี 2543 มีช่องทางที่เพิ่มขึ้น
สาหรับแรงงานเมียนมา โดยผ่านการเตรียมทางานได้ล่วงหน้าและจัดทาเอกสารที่จาเป็น อย่างไรก็ตาม
แรงงานเมียนมาจานวนมากยังคงโยกย้ายถิ่นฐานจากประเทศตนโดยไม่ผ่านช่องทางดังกล่าว
ตามการสารวจประชากรเมียนมาในปี 2557 แรงงานย้ายถิ่นเมียนมาร้อยละ 70.2 พานักอยู่ในประเทศไทย
และจานวนที่น้อยกว่าแต่ยังคงเป็นจานวนที่สาคัญอยู่นั้นทางานในมาเลเซีย จีน และสิงคโปร์ ประเทศอื่นๆ ที่
เป็นประเทศปลายทางแต่ไม่ได้ระบุในการสารวจได้แก่เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ทั้งนี้ การโยกย้ายถิ่นฐานที่ถูกกฎหมายไม่สามารถรับรองว่าแรงงานได้รับสิทธิและเสรีภาพ
จากการถูกแสวงหาประโยชน์ การทุจริต การขู่เข็ญ และการฉ้อโกง

กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
กฎหมายที่มีอยู่คือกฎหมายว่าด้วยการไปทางานต่างประเทศ 2542 ไม่เพียงพอในการกาหนดบทบัญญัติที่
ชัดเจนเกี่ยวกับโครงการที่เหนือกว่าการทางาน กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากร (MOLIP)
จึงได้ออกประกาศ ฉบับที่ (560/2014) ภายใต้มาตรา 31 (b) ของกฎหมายว่าด้วยการไปทางานต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557 ซึ่งประกาศดังกล่าวได้ระบุถึงด้านการดาเนินงานของบริษัทจัดหางานเอกชนและ
สหพันธ์บริษัทจัดหางานแรงงานเมียนมาไปทางานต่างประเทศ
คาสั่งเกี่ยวกับการอบรมมีดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานเข้าร่วมการอบรมก่อนการเดินทางก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศผู้รับ
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2. เพื่อให้การอบรมแรงงานเกี่ยวกับข้อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาจ้างงาน มาตรการในการคุ้มครอง
แรงงานย้ายถิ่น ภาษาของประเทศผู้รับ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี ข้อมูลทีเกี่ยวข้องด้านกฎหมาย
ความรู้ด้านระบบการส่งเงินกลับให้ครอบครัว ที่อยู่และการติดต่อหน่วยงานที่สาคัญ และหมายเลข
โทรศัพท์และอีเมล์ และอื่นๆ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกลไกการร้องทุกข์ และสิ่งที่ควรและไม่
ควรทาในประเทศผู้รับและในสถานที่ทางาน
3. มีความรับผิดชอบอย่างสูงสุดโดยบริษัทจัดหางานต่อแรงงานย้ายถิ่น ตั้งแต่เริ่มต้นออกเดินทางไปยัง
ประเทศปลายทางจนถึงการเดินทางกลับประเทศภายหลังการสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน
อีกทั้ง มีจรรยาบรรณของสหพันธ์บริษัทจัดหางานแรงงานเมียนมาได้เตรียมการสนับสนุน ILO GMS
TRIANGLE Project ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากร ให้
สอดคล้องกับปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว ปี 2550 อนุสัญญา ILO
ฉบับที่ 181 และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน โดยได้มีการจัดพิมพ์โดย MOEAF
และจะมีการรวมสังเกตการณ์ของสมาชิกโดยสมัครใจ
กองการโยกย้ายถิ่นฐานของกรมแรงงาน (DOL) มีส่วนร่วมในการอนุญาตและดูแลโครงการให้ความรู้แรงงาน
และโครงการดาเนินงานเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย ในขณะเดียวกัน ได้จัดอบรมก่อนการจ้างงานและ
ก่อนการโยกย้ายถิ่นฐานในย่างกุ้ง การอบรมก่อนการเดินทางทั้งหมดเป็นหลักสูตรบังคับ หลักสูตรอบรมก่อน
การเดินทางของแรงงานย้ายถิ่นภายใต้ระบบ EPS ของเกาหลีจะเป็นไปตามการเตรียมการของ HRD-Korea
ในปัจจุบัน หน่วยงานดังกล่าวดาเนินการจัดการอบรมก่อนการเดินทางสาหรับแรงงานย้ายถิ่นไปเกาหลีและ
มาเลเซียตามหลักสูตรมาตรฐานที่มผี ู้ฝึกสอนเฉพาะ แรงงานย้ายถิ่นทุกคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศจะต้อง
ขึ้นทะเบียนรับบัตรแรงงานต่างประเทศ ซึ่งบัตรนี้จะมอบให้กับผู้ที่จบหลักสูตรก่อนการเดินทางเท่านั้น
ศูนย์ฝึกอบรมทักษะ Yankin จะจัดอบรมครึ่งวันสาหรับแรงงานย้ายถิ่นที่จะไปทางานในสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อีกทั้ง บริษัทจัดหางานเอกชนมีการจัดการอบรมก่อนการเดินทางโดยสรุปสั้นๆ ให้กับ
แรงงานย้ายถิ่นของตนก่อนการเดินทางไปทางานในประเทศไทย
ในเมียนมา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไปทางานต่างประเทศมีผลเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2542 เพื่อบริหาร
จัดการด้านการไปทางานต่างประเทศ โดยวัตถุประสงค์ของกฎหมายมีดังนี้
a. ทาให้เกิดประโยชน์และการใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบของทรัพยากรมนุษย์ของรัฐเพื่อการสร้างรัฐที่
เป็นสมัยใหม่และพัฒนาแล้ว
b. ทาให้ผู้ที่หางานในต่างประเทศรับโอกาสในการจ้างงาน และมีหลักประกันในการจ้างงานอย่างเป็นระบบ
c. ทาให้แน่ใจว่าไม่มีการเสียสิทธิหรือประโยชน์ของแรงงานที่พึงได้ และ
d. ทาให้เกิดการใช้ประโยชน์ในประเทศอย่างเป็นระบบจากการที่ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ
จากต่างประเทศ ตามประเภทของการทางานในต่างประเทศ
กรมแรงงานมีหน้าที่ในการออก ต่อ และเพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานในต่างประเทศ และการกากับดูแลบริษัท
จัดหางานที่ได้รับอนุญาต และเพื่อกากับการจัดการอบรมก่อนการจ้างงานสาหรับคนหางานในต่างประเทศ
และการอบรมก่อนการเดินทางสาหรับแรงงานย้ายถิ่นก่อนที่จะเดินทาง
รัฐบาลเมียนมาได้จัดตั้งคณะกรรมการกากับการไปทางานต่างประเทศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากร เป็นประธาน เพื่อประโยชน์ของเมียนมา
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และประชาชนในการร่วมกันเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในประเทศ คณะกรรมการมีอานาจในการดูแลแรงงาน
ย้ายถิ่นด้านการส่งแรงงานออกไป การประสานงาน การกากับดูแล และการทบทวนและให้แนวทางที่จาเป็น
คณะกรรมการกากับการฯ ได้รับการจัดตั้งขึ้นใหม่ โดยมีรัฐมนตรี MOLIP เป็นประธานและมีปลัดกระทรวง
ด้านแรงงานเป็นเลขานุการ และประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ด้าน
ชายแดน มหาดไทย คมนาคมและการสื่อสาร แผนงานและงบประมาณ สวัสดิการสังคม บรรเทาและตั้งรกราก
ใหม่ และตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559
นโยบายการอานวยความสะดวกต่อขั้นตอนและกระบวนการการโยกย้ายถิ่นฐานสาหรับแรงงานย้ายถิ่นเมียน
มาที่ทางานอยู่ในต่างประเทศและที่อาจจะโยกย้ายถิ่นฐานไปทางานมีดังต่อไปนี้
a. ทาให้ช่องทางการโยกย้ายถิ่นฐานโดยถูกกฎหมายง่ายขึ้นเพื่อให้ประชาชนเมียนมาสามารถทางานใน
ต่างประเทศได้
b. เพื่อทาให้แน่ใจว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ย้ายถิ่นได้รับการคุ้มครอง
c. เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐาน
d. เพื่อพัฒนาสถานะทางเศรษฐกิจสังคมของผู้ย้ายถิ่นและครอบครัว
e. เพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นมีประสบการณ์เชิงบวกต่อการโยกย้ายถิ่นฐาน และได้รับทักษะและความรู้จาก
ต่างประเทศ และเพื่อส่งต่อประสบการณ์ดังกล่าวภายหลังจากกลับมายังเมียนมา
f. เพื่อสร้างการเคลื่อนที่ได้ง่ายให้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
g. เพื่อร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและประชาสังคม (ทั้งระหว่างประเทศและท้องถิ่น) ในประเด็น
ด้านแรงงานย้ายถิ่น และ
h. เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล การบริหารจัดการข้อมูล การวิจยั และการวิเคราะห์นโยบาย
กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากร ได้ริเริ่มแผนปฏิบัติการระดับชาติระยะ 5 ปี โดยร่วมกับ
IOM สาหรับการคุ้มครองและบริหารจัดการแรงงานย้ายถิ่นเมียนมาอย่างเป็นระบบตามนโยบายการโยกย้าย
ถิ่นฐาน โครงการทางานของแผนระยะ 5 ปีนี้ครอบคลุมประเด็นหลัก ความท้าทายต่อนโยบาย และการ
ดาเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงส่วนต่างๆ 4 ส่วนดังต่อไปนี้
1. ธรรมาภิบาลด้านการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
2. การคุ้มครองและเสริมพลังแรงงานย้ายถิ่น
3. การโยกย้ายถิ่นฐานและการพัฒนา และ
4. การเก็บและบริหารจัดการข้อมูล
ภายใต้ส่วนการคุ้มครองและเสริมพลังแรงงานย้ายถิ่น มีระยะการดาเนินงานจานวน 4 ระยะ ซึ่งมีทางเลือกเชิง
ทางนโยบายดังต่อไปนี้
1. ระยะเวลาการจัดหางาน มีทางเลือกเชิงนโยบาย 2 ข้อดังนี้
a. ทบทวนระบบการจัดหางานโดยภาคเอกชน และ
b. เสริมสร้างความสามารถของกระทรวงแรงงานในการสนับสนุนการจัดหางานในระดับรัฐและเมือง
2. ระยะก่อนการเดินทาง มีทางเลือกเชิงนโยบาย 3 ข้อดังนี้
a. จัดทาเครื่องมือสาหรับการอบรมก่อนการโยกย้ายถิ่นฐานและก่อนการเดินทางโดยครอบคลุม
ประเด็นด้านสภาพการทางานและการอยู่อาศัยในต่างประเทศ การบริหารจัดการการเงินของตน
และการส่งเงินกลับประเทศ
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b. สร้างมาตรฐานขั้นต่าของทักษะที่จาเป็นในการทางานในแต่ละภาคส่วนในต่างประเทศ และ
c. เพิ่มความตระหนักรู้ด้านการโยกย้ายถิ่นฐานในชุมชนของผู้ย้ายถิ่น
3. ระยะการทางานในต่างประเทศ มีทางเลือกเชิงนโยบายคือ
การยกระดับการคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่นในประเทศผู้รับ
4. ระยะการเดินทางกลับและการคืนสู่สังคม มีทางเลือกเชิงนโยบายจานวน 6 ข้อ ดังต่อไปนี้
a. ระบุข้อร้องทุกข์ภายหลังจากกลับมาถึง กรณีการสิ้นสุดสัญญาโดยผิดกฎหมาย การแสวงหา
ประโยชน์/การถูกละเมิดสิทธิ
b. อานวยความสะดวกด้านกระบวนการเรียกร้องเงินคืนให้กับผู้ย้ายถิ่น
c. อานวยความสะดวกด้านการคืนสู่สังคมให้กับแรงงานย้ายถิ่น
d. สร้างระบบการรับรองทักษะเพื่อเพิ่มความสามารถพิเศษและทักษะให้สูงสุดสาหรับแรงงาน
ย้ายถิ่นที่เดินทางกลับประเทศ
e. ติดตามและอานวยความสะดวกให้แรงงานย้ายถิ่นที่เดินทางกลับมา โดยเฉพาะผู้หญิง โดย
ร่วมมือกับประเทศผู้รับ และ
f. ทาให้แน่ใจว่าการกลับมาของแรงงานย้ายถิ่นมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง เพื่อการคืนสู่สังคมในชุมชน
กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากร อยู่ระหว่างการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไป
ทางานต่างประเทศ 2542 และแผนปฏิบัติงานระยะ 5 ปี สาหรับการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่าง
ประเทศของแรงงาน (2556-2560) และจะมีการหารือกับ ILO, IOM และองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อ
ประกาศใช้กฎหมายทางเลือกที่จะรวมทุกประเด็นของขั้นตอนและกระบวนการโยกย้ายถิ่นฐานให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาและสถานการณ์

โครงการให้ความรู้แรงงานและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
กรมแรงงานได้ริเริ่มหลักสูตรปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมภายใต้
กรมแรงงานในย่างกุ้งและมัณฑะเลย์สาหรับแรงงานย้ายถิ่น ซึ่งจัดขึ้นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง และหลักสูตรการอบรม
มี 3 วัน โดยอบรม 7 ชั่วโมงต่อวัน
ในขณะเดียวกัน กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากร ได้จัดอบรมผู้ฝึกสอนเป็นเวลา 5 วัน
สาหรับเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน โดยร่วมมือกับ ILO หลักสูตรการอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมการอบรมจะ
ได้รับใบประกาศณียบัตรเมื่อจบหลักสูตรการอบรม ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมไม่ได้ดาเนินการสอนภายในหนึ่งปี
หลังจากเข้ารับการอบรม จะต้องเข้ารับการอบรมซ้า
หลักสูตรการอบรมมีหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลด้านการโยกย้ายถิ่นฐานที่ถูกกฎหมายและกระบวนการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
2. ข้อมูลทั่วไปด้านภูมิศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
3. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายแรงงานในประเทศปลายทาง
5. ข้อกาหนดทั่วไปและเงื่อนไขของสัญญาจ้างงาน
6. ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเงินกลับให้ครอบครัวผ่านระบบการธนาคารอย่างเป็นทางการ และ
7. ข้อมูลที่อยู่ที่สาคัญในการติดต่อ และข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ฟิลิปปินส์
ประวัติเศรษฐกิจสังคม
เมื่อโครงการการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานฟิลิปปินส์เริ่มดาเนินการในช่วงทศวรรษที่ 1970 นั้น มีจุดประสงค์
ในการจัดทามาตรการชั่วคราวเพื่อลดความยากลาบากจากเศรษฐกิจที่ประเทศกาลังเผชิญอยู่ จากนั้นมา
อุปสงค์จานวนมาก ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อ บทบาทที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมการโยกย้ายถิ่นฐาน การ
เพิ่มขึ้นของแรงงานย้ายถิ่น และเครือข่ายส่วนตัวและสังคมที่สาคัญ และพัฒนาการด้านวัฒนธรรมการโยกย้าย
ถิ่นฐานซึ่งมีส่วนทาให้เกิดผลการโยกย้ายถิ่นฐานออกไปอย่างยั่งยืน
ในขณะที่เห็นถึงความสาคัญของแรงงานย้ายถิ่นฟิลิปปินส์ต่อเศรษฐกิจชาติผ่านการส่งเงินสกุลต่างชาติกลับเข้า
สู่ประเทศนั้น รัฐบาลฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้ส่งเสริมการทางานในต่างประเทศว่าเป็นวิธีการสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน โครงการด้านการไปทางานในต่างประเทศจึงมุ่งเน้นด้านการเสริมสร้างศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน รวมถึงเสรีภาพของประชาชนฟิลิปปินส์จะไม่มีการประนีประนอมหรือถูกละเมิด (ส่วนที่ 2.c
กฎหมายรัฐ ฉบับที่ 8042) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงอานวยความสะดวกในการสร้างงานในประเทศเพื่อลด
การบังคับแรงงานย้ายถิ่น ทาให้การไปทางานต่างประเทศเป็นทางเลือกมากกว่าการเป็นความจาเป็น
ในทศวรรษที่ผ่านมา รัฐบาลได้เปลี่ยนมุมมองด้านการโยกย้ายถิ่นฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกาภิวัตน์ และ
ประเทศได้พยายามส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้กับแรงงานย้ายถิ่นผ่านการคุ้มครองแรงงาน ในการนี้
การส่งแรงงานไปทางานต่างประเทศยังคงเป็นนโยบายและการดาเนินงานหลักด้านการโยกย้ายถิ่นฐานของ
แรงงานฟิลิปปินส์

ประวัติการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
จากการเป็นประเทศใต้อาณานิคมของสเปน เครือรัฐอเมริกัน และญี่ปุ่นนั้น การโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อการทางาน
จึงเป็นสิ่งสาคัญของประวัติศาสตร์ฟิลิปปินส์ การโยกย้ายถิ่นฐานออกไปครั้งแรกของชาวฟิลิปปินส์คือเมื่ออยู่
ภายใต้การปกครองของสเปนเมื่อศตวรรษที่ 16 ในเวลานั้น มะนิลามีการค้าขายโดยเรือสาเภากับอากาปุลโก
และแรงงานฟิลิปปินส์ชายจึงได้รับการจ้างงานเป็นกลาสีปากเรือ พ่อครัว และเด็กรับใช้บนเรือ
คลื่นที่สองของการโยกย้ายถิ่นฐานคือการมาของโรงงานอ้อยอิลโลคาโนและวิสายันในฮาวายช่วงกลางทศวรรษ
ที่ 1900 หลังจากนั้น การฟื้นฟูหลังสงครามของสหรัฐอเมริกาทาให้เกิดการทะลักเข้ามาของแรงงานย้ายถิ่น
ฟิลิปปินส์ด้านการรับราชการทหาร การศึกษา และวิศวกรรม
คลื่นลูกที่สามเริ่มต้นช่วงทศวรรษที่ 1960 เมื่อมีการปรับปรุงนโยบายด้านการโยกย้ายถิ่นฐานของอเมริกา
ส่งผลให้ครอบครัวสามารถพบเจอกันและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน สหรัฐฯ ชาวฟิลิปปินส์
ชายเพื่อมา “เห็นโลก” โดยได้รับการจ้างงานในหน่วยงานทหารของสหรัฐฯ ประจาฐานเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และบางส่วนของแปซิฟิก และได้ให้ทางเลือกในการพานักที่สหรัฐฯ ภายหลังจากปฏิบัติหน้าที่สาเร็จ วิศวกร
และแพทย์ฟิลิปปินส์ได้รับการจ้างงานในไนจีเรีย และต่อมามีการจ้างงานครู อีกทั้งมีบันทึกการไปทางานใน
ออสเตรเลียและแคนาดาอีกด้วย
คลื่นลูกที่สี่เกิดขึ้นเมื่อประเทศประสบเหตุการณ์ว่างงานอย่างรุนแรงในช่วงทศวรรษที่ 1970 และน้ามันใน
ตะวันออกกลางเริ่มเฟื่องฟูส่งผลให้มีโครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานจานวนมากในประเทศอ่าว ซึ่งเป็นการปู
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ทางให้มีการจ้างงานแรงงานฟิลิปปินส์ในการก่อสร้างจานวนมาก รวมทั้งเป็นแรงงานภายใต้สัญญารับช่วง การ
เพิ่มขึ้นของเสือเศรษฐกิจเอเชียในช่วงทศวรรษที่ 1980 นาไปสู่การลดลงของแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
ตลาดแรงงานขยายสู่ภาคส่วนของผู้รับใช้ในบ้าน การดูแลสุขภาพ การขาย และการบริการ โดยประเทศ
ปลายทางใหม่ๆ ได้แก่ ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ และเกาหลีใต้
ในช่วงศตวรรษที่ 1900 เริ่มต้นการส่งแรงงานที่มีทักษะและแรงงานทักษะสูง โดยมีแรงงานที่เป็นผู้หญิงใน
กาลังแรงงานเพิ่มขึ้น เช่น พยาบาล และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรักษา การสอน การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักแสดงและผู้รับใช้ในบ้านที่ไปทางานในต่างประเทศมีจานวนสูงที่สุดเท่าทีเคยมีมา จากช่วง
ศตวรรษที่ 2000 ฟิลิปปินส์อยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศที่ส่งแรงงานออกไปทางานมากที่สุดในโลกตาม
องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) โดยที่มีผู้รับใช้ในบ้านเป็นอาชีพที่สูงที่สุดของผู้ที่ได้รับ
การจ้างงานใหม่

ประวัติแรงงานย้ายถิ่น
ตามรายงานทางสถิติล่าสุด มีจานวนแรงงานฟิลิปปินส์ไปทางานต่างประเทศ (OFW) โดยมีเอกสารจานวน 2.3
ล้านคน ใน 192 ประเทศปลายทางในปี 2558 ซึ่งเป็นจานวนที่สูงที่สุดในการบันทึกของ สานักงานบริหาร
จัดการแรงงานฟิลิปปินส์ไปต่างประเทศ (POEA) และเทียบเท่ากับการส่งเงินกลับประเทศจานวน 25.6
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมากกว่าปีที่แล้วที่มีจานวน 24.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
จากจานวนดังกล่าวข้างต้น ร้อยละ 77.8 (1,823,715 คน) เป็นแรงงาน OFW ที่ทางานบนภาคพื้นดิน ในขณะ
ที่ที่เหลือจานวน 519,977 คน (ร้อยละ 22.2) เป็นแรงงานทางทะเล ตามแรงงานบนภาคพื้นดินนั้น ร้อยละ
33.7 หรือ 614,748 คน เป็นผู้ได้รับการจ้างงานใหม่ ในขณะที่ร้อยละ 66.3 หรือ 1,208,967 คนได้รับการจ้าง
งานซ้า ทั้งนี้ จานวนสัญญาที่ดาเนินการสาหรับแรงงานทางทะเลเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.39 จาก 517,972 คน เป็น
519,977 คน ในปี 2558
ร้อยละ 1.17 แรงงานทางทะเลเพิ่มขึ้นในปี 2558 (406,531 คน) จาก 401,826 คน ในปี 2557 ซึ่งเกิดจาก
การเพิ่มความต้องการแรงงานทางทะเลฟิลิปปินส์แม้ว่าจะมีการแข่งขันที่สูงระหว่างประเทศผู้ส่งอื่นๆ ในเอเชีย
และยุโรป
แรงงานทางทะเลฟิลิปปินส์ยังคงมีจานวนมากในอุตสาหกรรมทางทะเลของโลก โดยมีมากถึงร้อยละ 25 ของ
กาลังแรงงานทางเรือ โดยมีจานวนแรงงานทางทะเลในโลกประมาณ 1.5 ล้านคน แรงงานทางทะเลส่วนใหญ่
จานวน 406,531 คน ได้รับการบันทึกว่าเป็นเพศชาย และทางานในเรือขนส่งสินค้า (4,668 คน หรือร้อยละ
23.28) เรือน้ามัน/สินค้า (27,500 คน หรือร้อยละ 6.76) และเรือบรรทุก (22,013 คนหรือร้อยละ 5.41)
ปริมาณที่ได้รับการบันทึกที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเดินเรือหรือเป็นผู้ให้บริการผู้โดยสาร (161,480 คน) ลูกเรือ
(148,283 คน) และเจ้าหน้าที่ (93,992 คน) โดยมีเรือประจาธงจากปานามา (69,502 คน) บาฮามาส (50,272
คน) ไลบีเรีย (37,537 คน) หมู่เกาะมาร์แชลล์ (36,057 คน) มอลตา (25,547 คน) สิงคโปร์ (24,011 คน)
เบอร์มิวดา (17,324 คน) อิตาลี (12,960 คน) นอร์เวย์ (11,724 คน) และเนเธอร์แลนด์ (10,657 คน)
สาหรับแรงงานที่ทางานบนภาคพื้นดินมีแรงงานจานวน 1,437,875 คน ที่ได้ออกไปทางานจากที่มีการ
ดาเนินการด้านการจัดทาสัญญาจ้างจานวน 1,823,715 คน ในปี 2558 โดยที่ร้อยละ 35.83 เป็นแรงงานที่
ได้รับการจ้างงานใหม่ (515,217 คน) ซึ่งกลุ่มอาชีพหลักมีงานด้านการบริการและการขายที่เป็นอันดับต้นใน
กรณีจ้างงานใหม่จานวน 168,702 คน ตามด้วยแรงงานในภาคการผลิตจานวน 162,887 คน กลุ่มแรงงานอื่น
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ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพ วิชาการ และที่เกี่ยวข้อง (67,570 คน) ช่างฝีมือและแรงงานด้านการค้า (55,059 คน)
โรงงานและผู้ดูแลเครื่องจักรและแอสเซมเบลอร์ (21,893 คน) พนักงานขาย (8,402 คน) เจ้าพนักงานธุรการ
(8,293 คน) แรงงานธุรการและจัดการ (2,918 คน) แรงงานเกษตร ป่าไม้ และประมง (1,262 คน)
10 อันดับอาชีพของผู้ที่ได้รับการจ้างงานใหม่ในปี 2558 ได้แก่ ผู้รับใช้ในบ้าน (194,835 คน) แรงงานการผลิต
(41,038 คน) วิชาชีพพยาบาล (22,175 คน) บริกร บาร์เทนเดอร์ และแรงงานที่เกี่ยวข้อง (18,352 คน)
พนักงานทาความสะอาดในสานักงาน โรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (14,116 คน) ผู้ดูแลในบ้าน (10,181 คน)
ช่างเชื่อมและช่างตัด (8,156 คน) แรงงานและผู้ช่วยวิศวกรโยธา (7,286 คน) ช่างประปาและท่อน้า (6,629
คน) และแรงงานก่อสร้าง (5,870 คน)
ตามภูมิภาคของโลก แรงงาน OFW ร้อยละ 92 อยู่ในตะวันออกกลางและเอเชีย ตะวันออกกลางจ้างงาน
แรงงาน OFW จานวน 913,958 คน หรือร้อยละ 64 ของการจ้างงานบนพื้นดินในปี 2558 เพียงปีเดียว เอเชีย
มีแรงงาน OFW จานวน 399,361 คน หรือร้อยละ 29 ของการจ้างงานบนพื้นดิน ที่เหลืออยู่ในยุโรป (29,029 คน)
อเมริกา (17,723 คน) แอฟริกา (18,226 คน) โอเชียเนีย (18,850) และในดินแดนในภาวะทรัสตี (4,777 คน)
ตามการสารวจประชากรในปี 2558 ประชากรในฟิลิปปินส์มีจานวน 103,753,764 คน และมีชาวฟิลิปปินส์
อาศัยอยู่ในประเทศจานวนกว่า 100 ล้านคน และมีจานวนประมาณ 10.2 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
ซึ่งส่วนใหญ่ย้ายไปทางานต่างประเทศชั่วคราว แต่ไม่ได้พานักเป็นการถาวร
ด้วยการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสหรัฐอเมริกา ไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่สหรัฐฯ มีกลุ่มแรงงานฟิลิปปินส์จานวนมาก
- มากกว่า 3.5 ล้านคน และมีชาวฟิลิปปินส์จานวนมากในตะวันออกกลาง (1 ล้านคนในซาอุดีอาระเบีย
822,000 คนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ 204,000 คนในการ์ตา) และในมาเลเซีย (793,000 คน) ญี่ปุ่น
(182,000 คน) และออสเตรเลีย (397,000 คน)

เพศภาวะ
ข้อมูลของแรงงาน OFW แสดงให้เห็นว่าในปี 2557 ของแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศจานวน 340,279 คน
มีผู้หญิงจานวน 185,601 คน และผู้ชายจานวน 154,674 คน แสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของแรงงานผู้หญิงที่
ไปทางานในต่างประเทศ ในส่วนของแรงงานบริการ แรงงานหญิงมีจานวน 135,168 คน และแรงงานชายมี
จานวน 19,367 คน แรงงานที่เป็นผู้ช่วยและผู้รับใช้ในบ้าน มีแรงงานหญิงจานวน 94,880 คน และมีแรงงาน
ชาย 1,703 คน งานด้านการทาความสะอาดและที่เกี่ยวข้อง มีแรงงานหญิงจานวน 5,354 คน และมีแรงงาน
ชายจานวน 964 คน งานด้านการพยาบาล มีแรงงานหญิงจานวน 10,583 คน และแรงงานชายจานวน 1,913
คน ทั้งนี้ แรงงานทางทะเลส่วนใหญ่ยังเป็นแรงงานชาย

กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
1. ในปี 2538 กฎหมายรัฐ ฉบับที่ 8042 (กฎหมายว่าด้วยแรงงานย้ายถิ่นและแรงงานฟิลิปปินส์ที่ทางานใน
ต่างประเทศ ปี 2538) มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเพื่อดาเนินนโยบายการทางานในต่างประเทศ และการ
จัดทามาตรฐานที่สูงขึ้นในการคุ้มครองและส่งเสริมสวัสดิการแรงงานย้ายถิ่นและครอบครัว และชาว
ฟิลิปปินส์ในต่างประเทศที่มีความทุกข์ยาก
ภายใต้กฎหมายรัฐ ฉบับที่ 8042 รัฐบาลสามารถให้การคุ้มครองต่อแรงงานท้องถิ่นและแรงงานไปทางาน
ต่างประเทศได้อย่างเต็มที่ทั้งที่จัดตั้งและไม่จัดตั้ง และส่งเสริมการจ้างงานที่เต็มที่และโอกาสในการทางาน
อย่างเท่าเทียมให้กับทุกคน ในการนี้ ได้ให้บริการทางสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมายต่อแรงงานย้ายถิ่น
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ฟิลิปปินส์อย่างรวดเร็วและเพียงพอ ภายใต้กฎหมายรัฐ ฉบับที่ 8042 ได้วางกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
ทาให้แน่ใจว่า ทั้งแรงงานฟิลิปปินส์ทั่วไปและแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศที่มีความทุกข์ยาก มี
เอกสารหรือไม่มีเอกสารก็ตาม ได้รับการคุ้มครองสิทธิและความต้องการที่เพียงพอ
รัฐบาลตระหนักว่าการคุ้มครองสูงสุดต่อแรงงานย้ายถิ่นทุกคนคือการมีทักษะ ดังนั้น จึงจัดส่งและ/หรือ
อนุญาตจัดส่งเฉพาะแรงงานฟิลิปปินส์ที่มีทักษะเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ได้สนับสนุนการส่งแรงงาน
ฟิลิปปินส์ไปทางานในต่างประเทศ ทั้งทางบกและทางทะเล โดยผู้ให้บริการท้องถิ่นและบริษัทจัดหางาน
2. ในปี 2550 กฎหมายรัฐ ฉบับที่ 9422 ฉบับปรับปรุงกฎหมายรัฐ ฉบับที่ 8042 เพื่อบังคับใช้การ
ดาเนินงานของสานักงานบริหารจัดการแรงงานฟิลิปปินส์ไปต่างประเทศ (POEA) ในภาคส่วนเอกชนที่
จัดหางานและบรรจุงานให้แก่แรงงาน โดยการจัดตั้งระบบการอนุญาตและการขึ้นทะเบียน สานักงาน
POEA มีภารกิจในการกาหนดและดาเนินการส่งเสริมและติดตามการทางานในต่างประเทศของแรงงาน
ฟิลิปปินส์ โดยพิจารณาด้านสวัสดิการและข้อกาหนดด้านกาลังคน
อีกทั้ง สานักงาน POEA มีหน้าที่ในการแจ้งให้แรงงานย้ายถิ่นทราบเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนด้วย ให้
แนวทางและแนะนาด้านการรักษาสิทธิ และดาเนินการตามกลไกที่มีอยู่เพื่อบรรเทาการถูกละเมิดสิทธิ ใน
ขณะเดียวกัน การจัดหางานและการส่งแรงงานที่ได้รับการอบรมและมีประสิทธิภาพนั้น รัฐบาลจะ
ดาเนินการให้แน่ใจว่าจะจัดส่งไปประเทศที่มีข้อตกลงด้านการจ้างงานทวิภาคีเท่านั้น ประเทศผู้รับหรือ
ประเทศปลายทางจะต้องให้คารับรองในการคุ้มครองสิทธิแรงงานย้ายถิ่นฟิลิปปินส์ พร้อมทั้งติดตามและ
ดาเนินการตามกฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศสาหรับแรงงานย้ายถิ่น
3. ในปี 2553 กฎหมายรัฐ ฉบับที่ 10022 ได้ปรับปรุงกฎหมายรัฐ ฉบับที่ 8042 โดยสะท้อนถึงกฎหมายรัฐ
ฉบับที่ 9422 ด้านการส่งแรงงานฟิลิปปินส์ไปทางานในต่างประเทศเฉพาะประเทศที่สิทธิของแรงงาน
ฟิลิปปินส์ได้รับการคุ้มครอง อีกทั้ง รัฐบาลตระหนักถึงหลักประกันในส่วนของประเทศผู้รับต่อการ
คุ้มครองสิทธิของแรงงานฟิลิปปินส์ดังต่อไปนี้
a. มีกฎหมายด้านแรงงานและสังคมในการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน รวมถึงแรงงานย้ายถิ่น
b. มีการให้สัตยาบันและ/ลงนามในอนุสัญญา ปฏิญญา หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
แรงงาน รวมถึงแรงงานย้ายถิ่น และ
c. มีการจัดทาข้อตกลงทวิภาคีกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานฟิลิปปินส์ไป
ทางานต่างประเทศ (OFW)
ประเทศผู้รับ/ปลายทางควรมีมาตรการเชิงบวกและจริงจังในการคุ้มครองสิทธิแรงงานย้ายถิ่น หากไม่มี
หลักประกันดังกล่าว สานักงาน POEA จะไม่อนุญาตให้ส่งแรงงานออกไปทางาน
4. เพื่อการให้การคุ้มครองต่อแรงงานท้องถิ่นและแรงงานไปทางานต่างประเทศได้อย่างเต็มที่ทั้งที่จัดตั้งและ
ไม่จัดตั้ง และส่งเสริมโอกาสในการจ้างงานให้กับทุกคน กฎหมายรัฐ ฉบับที่ 10801 มีผลบังคับใช้เดือน
พฤษภาคม 2559 โดยกากับดูแลการดาเนินงานและบริหารจัดการของสานักงานสวัสดิการแรงงานไป
ทางานต่างประเทศ (OWWA) ซึง่ สานักงาน OWWA มีหน้าที่ในการจัดทาและดาเนินโครงการสวัสดิการ
และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิก- แรงงาน OFW และครอบครัว
การเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลจัดตั้ง สานักงาน OWWA มีอานาจในการบริหารกองทุน โดยมีชื่อว่ากองทุน
OWWA ซึง่ กองทุน OWWA เป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับกรมแรงงานและการจ้างงาน อีกทั้ง กองทุน
OWWA มีหน้าที่ในการดาเนินการดังต่อไปนี้
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a. คุ้มครองผลประโยชน์และส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก- แรงงาน OFW ในทุกระยะของการ
ทางานในต่างประเทศ
b. ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สมาชิก- แรงงาน OFW
c. จัดให้มีโครงการและบริการทางสังคมและสวัสดิการให้แก่สมาชิก- แรงงาน OFW รวมถึงการ
ช่วยเหลือทางสังคม การให้ความรู้และการอบรม บริการด้านวัฒนธรรม การบริหารจัดการ
การเงิน การคืนสู่สังคม และการให้บริการพัฒนากิจการ
d. มีการตอบสนองที่ทันท่วงทีและเหมาะสมต่อเหตุฉุกเฉินของโลกหรือสถานการณ์วิกฤตที่มี
ผลกระทบต่อแรงงาน OFW และครอบครัว และ
e. ทาให้แน่ใจว่ามีการดาเนินงานตามกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ได้ให้สัตยาบันไว้
5. เนื่องจากการเป็นส่วนสาคัญหนึ่งของกรอบการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน
เพื่อการทางาน กรมการต่างประเทศ (DFA) เป็นหน่วยงานแนวหน้าในการสร้างพื้นฐานงานสาหรับ
ประเทศด้านนโยบายการต่างประเทศ โดยเฉพาะการคุ้มครองแรงงานฟิลิปปินส์ที่ทางานในต่างประเทศ
ดังนั้น การช่วยเหลือ ณ สถานที่ของกรมการต่างประเทศจึงเป็นการดาเนินหลักอย่างหนึ่งของนโยบาย
การโยกย้ายถิ่นฐาน
ภายใต้กฎหมายรัฐ ฉบับที่ 8042 แนวทาง “ประเทศเดียวกัน” สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่และผู้แทนของรัฐบาลใน
ต่างประเทศภายใต้การนาของเอกอัครราชทูตเพื่อการคุ้มครองสิทธิแรงงาน OFW นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่
กรมการต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์แล้ว มีเจ้าหน้าที่ด้านแรงงานที่ไป
ทางานในต่างประเทศ (POLO) ภายใต้การกากับดูแลของผู้ช่วยทูตด้านแรงงานและสวัสดิการในการสนับสนุน
การให้บริการแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศผ่านบริการด้านกฎหมายและสังคม
ผ่านโครงการช่วยเหลือประชาชน เจ้าหน้าที่กรมการต่างประเทศเป็นเจ้าหน้าที่ลาดับแรกของหน่วยงานรัฐบาล
ในการให้ความช่วยเหลือโดยทันทีแก่แรงงานฟิลิปปินส์ที่ถูกส่งกลับหรือมีความทุกข์ โดยเฉพาะระหว่างการมี
สงคราม ภัยพิบัติ และเหตุที่ไม่ได้คาดหมาย
กฎหมายรัฐ ฉบับที่ 8042 กาหนดให้จัดตั้งสานักงานช่วยเหลือด้านกฎหมายสาหรับการโยกย้ายถิ่นฐานของ
แรงงาน (OLAMWA) ภายใต้กรมการต่างประเทศ โดยมีหน้าที่ในการดาเนินการและประสานงานด้านความ
ช่วยเหลือเชิงกฎหมายแก่แรงงาน OFW โดยเฉพาะที่มีความทุกข์ยาก ในปี 2545 กรมการต่างประเทศเปลี่ยน
สานักงาน OLAMWA เป็นสานักงานผู้ช่วยเลขานุการสาหรับการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน (OUMWA) เพื่อ
ขยายภารกิจให้ครอบคลุมทุกประเด็นและปัญหา รวมถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย และการส่งเสริมสิทธิ
แรงงาน OFW

โครงการให้ความรู้แรงงานและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
โครงการปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน
โครงการปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน (PEOP) เป็นการตอบเสนองความต้องการเชิงรุกของรัฐบาลต่อความ
ต้องการของแรงงานที่สมัครไปทางานต่างประเทศ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้มีโครงการให้ความรู้ที่ไว้ไจได้
องค์ประกอบภายในของโครงการปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานคือการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน (PEOS)
เป็นโครงการให้ข้อมูลและความรู้สาหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะคนหางานต่างประเทศหรือผู้ที่กาลังจะเป็น
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แรงงานฟิลิปปินส์ที่ทางานต่างประเทศแรงงาน OFW โดยถือเป็นโครงการสาคัญของรัฐบาลตามการรณรงค์
การต่อต้านการจัดหางานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
เป็นกลยุทธ์สาหรับการเสริมพลังให้กับแรงงานโดยการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการทางานในต่างประเทศ
ข้อดีและข้อเสีย กระบวนการทางกฎหมายในการสมัครไปทางานต่างประเทศ และข้อกาหนดด้านเอกสารอื่นๆ
และเป็นการแจ้งให้สาธารณะทราบถึงการบริการภาครัฐในการสมัครไปทางานในต่างประเทศ
การดาเนินงานของการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานเป็นไปตามมาตราที่ 6 ของกฎและระเบียบการ
ดาเนินการตามกฎหมายรัฐ ฉบับที่ 8042 (กฎหมายว่าด้วยแรงงานย้ายถิ่นและแรงงานฟิลิปปินส์ที่ทางานใน
ต่างประเทศ ปี 2538) โดยมีข้อกาหนดดังนี้ “การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานสามารถดาเนินโครงการ
หรือใช้วิธีการอื่นของโครงการด้านข้อมูลและการเผยแพร่ เช่น การจัดสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานที่
ครอบคลุมและยั่งยืนทั่วประเทศ”
แต่เดิม การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานเคยเป็นโครงการโดยสมัครใจและดาเนินการในรูปแบบของการ
ให้ข้อมูล-หารือโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในเดือนมิถุนายน 2559 ได้จัดทาให้เป็นออนไลน์และบังคับให้แรงงานใหม่ทุก
คนเข้าร่วมตามข้อกาหนดหนังสือเวียนสานักงาน POEA ฉบับที่ 2 การเข้าถึงและลงทะเบียนการสัมมนา
ปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานสามารถดาเนินการออนไลน์ได้และไม่มีค่าใช้จ่าย
การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานมีบทบาทสาคัญในโครงการการจัดหางานผิดกฎหมาย-หน่วยงานรัฐบาล
ท้องถิ่นอิสระ (IR-Free LGUs) และเป็นทางในการเข้าถึงสถาบันในจังหวัด เมือง และเทศบาลเพื่อลดหรือ
กาจัดการจัดหางานผิดกฎหมายในระดับรากหญ้า

หุ้นส่วนความร่วมมือ
สานักงาน POEA ได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศโดยการจัดทาบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) อย่างเป็นทางการ สานักงานหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นและบริการจัดหางานของรัฐ (PESOs) มี
บทบาทสาคัญในการดาเนินงาน อีกทั้ง สานักงาน POEA มีภาคีทางสังคมในการสนับสนุนให้เกิดความสาเร็จใน
การดาเนินงานโครงการข้อมูลของการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานโดยได้รวมสมาชิกจาก
สถาบันการศึกษา กลุ่มบังคับใช้กฎหมาย NGO กลุ่มวิชาชีพและฐานความเชื่อ ผู้ฝึกสอนที่สานักงาน POEA
ยอมรับ หน่วยงานรัฐท้องถิ่น บริการจัดหางานของรัฐ NGO และองค์กรพลเมืองและวิชาชีพ

โครงการการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน (PEOS) ที่ได้รับการรับรอง
ผู้สนับสนุนหลักของการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานคือ กองการความรู้แรงงาน (WED) ภายใต้สาขาการ
ต่อต้านการจัดหางานผิดกฎหมาย (AIRB) สานักงานการอนุญาตและระเบียบเป็นผู้กากับดูแลกอง WED และ
สาขา AIRB โดยการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานเป็นผู้จัดการอบรมในสถานที่และรูปแบบดังต่อไปนี้
• การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน ในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย – เพื่อให้แทรกซึมเข้าสู่การศึกษาใน
รูปแบบของการแนะแนวอาชีพ โดยเฉพาะแก่นักเรียนที่กาลังจะจบมัธยมปลายและนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สานักงาน POEA ได้เข้าไปจัดทา MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อจัดการ
สัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน ซึ่งผู้แนะแนวในโรงเรียนและผู้ที่ดาเนินการจะต้องผ่านโครงการ
การยกระดับการอบรม (CET) และในบางกรณี การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานจัดขึ้นผ่าน
โครงการของกรมแรงงานและการจัดหางาน (DOLE) ในการให้ความรู้สาหรับนักเรียนที่กาลังจะจบ
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การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน ออกอากาศ – กลยุทธ์การใช้สื่อในทุกรูปแบบการออกอากาศ
เพื่อเผยแพร่แนวคิดของการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานโดยการออกอากาศหรือเป็นแขกรับ
เชิญในสื่อโทรทัศน์และวิทยุ โดยเฉพาะรายการการให้บริการประชาชนที่เกี่ยวข้องกับความกังวลของ
แรงงาน OFW
การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน ในภูมิภาค – สานักงาน POEA ภูมิภาคดาเนินการจัดกิจกรรม
การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานในพื้นที่ท้องถิ่นของตน
การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน ในชุมชน - สอดคล้องกับการดาเนินงานของโครงการ
หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นอิสระ และเป็นการเข้าไปถึงประชาชนจานวนมากที่สุด โดยเฉพาะในระดับ
รากหญ้า ซึ่งสานักงาน PESP ได้ดาเนินการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานในระดับบารังไกย์ ทั่ว
ประเทศที่มีการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน และการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานได้ให้
ความช่วยเหลือในการส่งต่อ/จัดทาเพิ่ม และเผยแพร่สื่อข้อมูล
การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน ในสื่อสังคม – สื่อสังคมเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และ
มีการใช้สาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร จึงมีการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานใน
Facebook, Twitter และอื่นๆ
การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน ผ่านแอปมือถือ – เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีการ
เผยแพร่ข้อมูลให้สูงสุด ซึ่ง แอปพลิเคชันผ่านโทรศัพท์มือถือของสานักงาน POEA นี้ถือเป็นอีก
เครื่องมือหนึ่งในการคุ้มครองประชาชน โดยเฉพาะแรงงานย้ายถิ่นจากการจัดหางานผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย์
การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน ออนไลน์ – ระบบการเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์เชิงโต้ตอบที่มี
หลักสูตรการศึกษาของการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน โดยสามารถใช้ได้ง่าย สะดวก และ
เชื่อถือได้ อีกทั้ง มีข้อมูลด้านการทางานในต่างประเทศที่มีคุณภาพ จึงเป็นสื่อที่ใช้ดาเนินการแบบ
บังคับของการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน

มาตรฐาน
สานักงาน POEA ตอบสนองต่อความต้องการของสาธารณะ โดยเฉพาะ หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น
สถาบันการศึกษา องค์กรฐานความเชื่อ เพื่อจัดทาการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานสาหรับประชาชน ซึ่ง
มีการจัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน ในสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องเรียนในโรงเรียน โรงยิม สนามบาส
เก็ตบอลในร่ม โบสถ์ และหอประชุมบารังไกย์ เป็นต้น ซึง่ สานักงาน POEA หรือองค์กรภาคีเป็นผู้กาหนดด้าน
การเดินทาง เช่น เครื่องมือกระจายเสียง เครื่องฉาย คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ระบบเสียง จอภาพ ข้อมูลและ
อุปกรณ์การอบรม เครื่องสัมมนา เป็นต้น
เพื่อให้มีจานวนผู้ฝึกสอนเพียงพอในการดาเนินงาน การจัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานจึงได้จัดทา
โครงการการยกระดับการอบรม ซึ่งเป็นโครงการที่ดาเนินการทั่วประเทศโดยมีภาคีจากหน่วยงานรัฐบาลและ
NGO เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของโครงการในการเข้าถึงรากหญ้าและทาให้เกิดผลทวีคูณ และมีการติตดตาม
การอบรมเป็นระยะเพื่อแจ้งภาคีการจัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการและการบริหารจัดการต่างๆ อีกทั้ง สานักงาน POEA เป็นผู้ติดตามการดาเนินงานเป็นรายเดือน
โดยที่ผู้ให้บริการการจัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานเป็นผู้รายงานต่อสานักงาน POEA
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โครงการให้ความรู้ก่อนการเดินทาง
โครงการให้ความรู้ก่อนการเดินทาง (PDEP) ของสานักงานสวัสดิการแรงงานไปทางานต่างประเทศ (OWWA)
ประกอบด้วยการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง (PDOS) ซึ่งโอนย้ายให้กับสานักงาน OWWA ในวันที่ 9
สิงหาคม 2545 โดยอาศัยอานาจของหนังสือเวียน ฉบับที่ 05 และโครงการให้ความรู้ก่อนการเดินทางที่
ครอบคลุม (CPDEP) ซึ่งเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2550 การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางถือเป็น
องค์ประกอบสาคัญของโครงการการให้ข้อมูลและให้ความรู้ของสานักงาน OWWA และเป็นองค์ประกอบ
สาคัญของโครงการของรัฐบาลด้านการคุ้มครองและสวัสดิการของแรงงาน OFW ทั้งนี้ การอบรม 1 วัน ของ
การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางเป็นภาคบังคับสาหรับแรงงานที่ได้รับการจ้างงานใหม่หรือแรงงานที่
ได้รับการจ้างงานซ้าในทุกประเภทกิจการ ซึ่งในปี 2526 ได้มีการบ่งชี้ความลาบากของแรงงาน OFW ในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทางาน รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง ในการนี้ การสัมมนาปฐมนิเทศ
ก่อนการเดินทางให้บริการแรงงาน OFW โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
มีการระบุความจาเป็นพื้นฐานของแรงงาน OFW ในวันปฐมนิเทศเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการให้ข้อมูลการ
สัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง OFW มากจนเกินไป และมุ่งเน้นในการทาให้การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการ
เดินทางสาหรับแรงงาน OFW สามารถปรับตัวกับความยากลาบากที่อาจจะพบเจอในช่วงเวลา 6 เดือนแรก
ของการทางานและพานักในต่างประเทศ การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางให้การอบรมเฉพาะแต่ละ
ประเทศ และในบางกรณี ให้ทักษะเฉพาะแก่แรงงาน OFW และข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สุด เพื่อให้แรงงาน
สามารถเข้าสู่สังคมในสภาพแวดล้อมของการทางานได้เร็วที่สุด
การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางได้จัดทาขึ้นภายใต้หนังสือเวียน (MCs) และหนังสือสั่งการ (MOIs)
ดังต่อไปนี้
1. สานักงาน POEA MC ฉบับที่ 3 ปี 2526 - นโยบายที่ทาให้การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
เป็นภาคบังคับสาหรับแรงงาน OFW ที่จะเดินทางออกไปทางานต่างประเทศ
2. สานักงาน POEA MC ฉบับที่ 2 ปี 2535 – ให้อานาจ NGO ที่ได้รับการรับรอง ในการจัดการสัมมนา
ปฐมนิเทศก่อนการเดินทางสาหรับแรงงานตามสัญญาที่เสียเปรียบ
3. สานักงาน POEA-OWWA เวียน ฉบับที่ 04 ปี 2545 และคาสั่งกรม ฉบับที่ 25-02 ปี 2545 – การ
โอนการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางจากสานักงาน POEA ให้สานักงาน OWWA
4. กระทรวง MOI ฉบับที่ 13 ปี 2546 – กาหนดนโยบายและแนวทางสาหรับการบริหารจัดการสัมมนา
ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
5. สานักงาน POEA-OWWA เวียน ฉบับที่ 01 ปี 2554 – การโอนการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการ
เดินทาง สาหรับรายชื่อแรงงานที่ได้รับการจ้างงานและการจัดหางานของรัฐบาลจากสานักงาน POEA
ให้สานักงาน OWWA
การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางได้ขยายการดาเนินการโครงการให้ความรู้ก่อนการเดินทางที่ครอบคลุม
(CPDEP) สาหรับแรงงานผู้รับใช้ในบ้าน (HSW) ในปี 2550 ซึง่ โครงการให้ความรู้ก่อนการเดินทางที่ครอบคลุม
มีจุดประสงค์ในการทาให้จัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางสาหรับแรงงาน HSW ได้รับสวัสดิการและ
การคุ้มครองตามความจาเป็นเนื่องจากเป็นภาคส่วนที่มีความเสี่ยง และเตรียมพร้อมแรงงาน HSW ในการ
รับมือกับสภาพการทางานที่กดดันและสภาพแวดล้อมของครัวเรือนในต่างประเทศ
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โครงการให้ความรู้ก่อนการเดินทางที่ครอบคลุม แต่เดิมเป็นโครงการด้านภาษาและวัฒนธรรมครอบครัวที่
เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2550 โดยมีภาษาอารบิคเป็นภาษาในการสอนเพียงภาษาเดียว เพื่อเข้าถึงแรงงาน
จานวนมากขึ้นและบ่งชี้ความต้องการของแรงงานในกลุ่มที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะแรงงาน HSW ทั้งนี้ หลักสูตร
ทางภาษาขยายเมื่อเดือนมีนาคม 2552 (คาสั่งกรมแรงงานและการจัดหางาน (DOLE) ฉบับที่ 95) และรวมเข้า
กับหลักสูตร 1 วัน ของการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางได้แก่การอบรมภาษาและวัฒนธรรม และ
หลักสูตรการบริหารจัดการความเครียด เป็นการให้ความรู้หลักสูตรเดียวสาหรับแรงงาน HSW ในปัจจุบัน
โครงการให้ความรู้ก่อนการเดินทางที่ครอบคลุมมีหลักสูตรภาษาดังต่อไปนี้ อารบิก (3 วัน) จีนกวางตุ้ง (3 วัน)
ฮิบรู (3 วัน) อิตาเลียน (3 วัน) และจีนกลาง (6 วัน)
หลักสูตรการบริหารจัดการความเครียดของโครงการให้ความรู้ก่อนการเดินทางที่ครอบคลุม มีจุดประสงค์ในการ
เพิ่มความตระหนักรู้ให้กับแรงงาน HSW เกี่ยวกับเหตุที่ทาให้เกิดความเครียดและผลของความเครียด เตรียมการ
ทางด้านอารมณ์และจิตใจเพื่อเจอกับสิ่งท้าทายในการทางานต่างประเทศ และยืนยันต่อแรงงานถึงกลยุทธ์ที่มีอยู่
และกลไกการปรับตนเมื่อเผชิญปัญหาใหม่

ผู้ให้บริการอบรมที่ได้รบั การรับรอง
สานักงาน OWWA จัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางให้กับแรงงานฝีมือผ่านสานักงานภูมิภาค และ
สาหรับแรงงานที่ไปทางานในแคนาดา รวมถึงผู้ฝึกงานในญี่ปุ่นภายใต้โครงการ JITCO และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
2555 สานักงาน OWWA ได้เริ่มจัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางสาหรับแรงงานที่จัดหางานโดยรัฐ
และแรงงานที่มีสัญญาจ้าง อีกทั้งเดือนตุลาคม 2555 สานักงาน OWWA ได้เริ่มจัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อน
การเดินทางระยะ 2 วัน ให้กับแรงงานผู้รับใช้ในบ้าน (HSW) ที่จะไปซาอุดีอาระเบีย และเมื่อเดือนพฤศจิกายน
2556 สานักงาน OWWA ได้เริ่มจัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางสาหรับแรงงานด้านสุขภาพไป
เยอรมนี
หลักสูตรการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางที่จัดขึ้นภายในศูนย์พัฒนา สานักงาน OWWA ในอินทรามูรอส
มะนิลา
• การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางระยะเวลา 1 วัน สาหรับแรงงาน OFW ไปแคนาดา –
จุดประสงค์หลักของการเตรียมพร้อมแรงงานOFW ไปแคนาดาคือการทาให้การเข้าสู่สังคมของ
แคนาดาได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนักวิชาชีพฟิลิปปินส์และแรงงานมีทักษะที่จะเดินทางไปแคนาดา
โดยมีตรวจลงตราประเภทการทางาน
• การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางระยะเวลา 1 วัน สาหรับผู้ฝึกงานเทคนิค จัดขึ้นโดยสานักงาน
OWWA-PDOS
• การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางสาหรับแรงงานที่จัดหางานโดยรัฐ - หลักสูตรนี้โอนย้ายจาก
สานักงาน POEA ให้สานักงาน OWWA
• การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางระยะเวลา 1 วัน สาหรับพยาบาลไปเยอรมนี - เป็นข้อตกลง
ระหว่างรัฐบาล-ต่อ-รัฐบาลด้านการจ้างงานนักวิชาชีพฟิลิปปินส์ด้านสุขภาพในเยอรมนี
• การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางสาหรับแรงงานผู้รับใช้ในบ้าน (HSW) ไปซาอุดีอาระเบีย - โดย
เป็นความร่วมมือกับบริษัทจัดหางาน โดยมีหัวข้อที่ดาเนินการโดยสานักงาน OWWA ได้แก่ ปฐมนิเทศ
ด้านวัฒนธรรม สัญญาจ้างงานมาตรฐาน ปฐมนิเทศด้านคุณค่า การจัดการความเครียด โครงการและ
การบริการของรัฐบาล และภาษาอารบิกเบื้องต้น และหัวข้อที่ดาเนินการโดยบริษัทจัดหางาน PRAs
ได้แก่ การจัดการการเงิน สุขอนามัยและความปลอดภัย และเคล็ดลับสนามบิน
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มีการจัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางขึ้นภายในประเทศตามสานักงานสวัสดิการภูมิภาค OWWA:
CAR – เมืองบาเกียว; ภูมิภาค 1 - ซาน เฟอร์นานโด, ลา ยูเนียน; ภูมิภาค 3 - ซาน เฟอร์นานโด, แพมพันกาภูมิภาค 4-A – คาลัมบา, ลากูนา; ภูมิภาค 5 – เมืองเลกาซปี; ภูมิภาค 6 – เมืองอิโลอิโล; ภูมิภาค 7– เมือง
เซบู; ภูมิภาค 8– เมืองตักโลบัน; ภูมิภาค 9 – เมืองแซมโบงา; ภูมิภาค 10 – เมืองคากายัน เด โอโร; ภูมิภาค
11 – เมืองดาเวา; และภูมิภาคคารากา – เมืองบูตวน
สานักงาน OWWA รับรองผู้ให้บริการจัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางดังต่อไปนี้
• สมาคมบริษัท – จัดขึ้นเพื่อแรงงานฝีมือ แรงงานด้านเทคนิค และวิชาชีพของบริษัทที่เป็นสมาชิก และณ
วันที่ 11 เมษายน 2557 มีสมาคมอุตสาหกรรมจานวน 6 สมาคมที่ได้รับการรับรองให้จัดการสัมมนา
ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
• เฉพาะประเทศ - ณ วันที่ 11 เมษายน 2557 มีบริษัทดาเนินการเฉพาะประเทศจานวน 2 บริษัท ที่
ได้รับการรับรองให้จัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
• บริษัทจัดหางาน – สาหรับภาคพื้นดินและทางทะเล: สาหรับแรงงานทักษะของตน โดย ณ วันที่ 11
เมษายน 2557 มีบริษัทจัดหางานภาคพื้นดินจานวน 53 บริษัท และบริษัทจัดหางานทางทะเลจานวน
234 บริษัท ที่ได้รับการรับรองให้จัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
• NGO – สาหรับแรงงาน HSW นักแสดงที่ไปทางานในต่างประเทศ และแรงงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดย
ณ วันที่ 11 เมษายน 2557 มี NGO จานวน 14 แห่งที่ได้รับการรับรองให้จัดการสัมมนาปฐมนิเทศ
ก่อนการเดินทาง
• เสริมการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง - ณ วันที่ 11 เมษายน 2557 มีบริษัทจัดหางานฟิลิปปินส์
จานวน 223 บริษัทที่สามารถจัดเสริมการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง

มาตรฐาน
ตามแบบฟอร์มการติดตามของการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางนั้น สถานที่อบรมการสัมมนาปฐมนิเทศ
ก่อนการเดินทางจะต้องเป็นไปตามข้อกาหนดขั้นต่าดังต่อไปนี้
• ห้องเรียนที่กว้าง (ไม่แออัด) ช่วยเพิ่มการเรียนรู้
• อัตรา 1:1 ของห้องเรียน ระหว่างเก้าอี้และผู้เข้าร่วมการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
• เครื่องมือด้านภาพและเสียงพื้นฐาน – คอมพิวเตอร์และจอฉาย LCD ไมโครโฟน และอื่นๆ
• วัสดุข้อมูลสิ่งพิมพ์การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางที่เพียงพอ
• คู่มือผู้ฝึกสอนการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางล่าสุด
เนื้อหาหลักสูตรการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางจัดทาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (UP) ใน 2549
และทาให้เป็นปัจจุบันโดยสถาบันเพื่อการพัฒนาแห่งฟิลิปปินส์ (DAP) ในปี 2551 โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการ
การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางจาก NGO บริษัทจัดหางานภาคพื้นดินและทางทะเล สมาคม
อุตสาหกรรม อดีตแรงงาน OFW และสานักงาน OWWA
คู่มือผู้ฝึกสอนการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางได้รับการทบทวนโดยหน่วยพัฒนาและติดตาม OWWAPDOS (PDMU) ในเดือนมีนาคม 2558 โดยหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์การระหว่างประเทศเพื่อ
การโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และจัดพิมพ์โดย IOM ในปี 2558 และมีเนื้อหาที่จัดระบบขึ้นใหม่เพื่อให้บ่งชี้ความ
ต้องการของแรงงานได้ดียิ่งขึ้นเพื่อการทาให้เป็นปัจจุบัน และมีข้อมูลที่ครอบคลุม การทบทวนหลักสูตรสาหรับ
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แรงงานทางทะเลและคู่มือผู้ฝึกสอนดาเนินการร่วมกับหน่วยพัฒนาและติดตาม OWWA-PDOS และกลุ่มจัดหา
งาน (JMG) ในเดือนกันยายน 2559
วัตถุประสงค์หลักของการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางคือการทาให้แรงงาน OFW สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมในการทางานใหม่ในช่วงเดือนแรกๆ ของการทางานในต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรการสัมมนา
ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง 1 วัน กาหนดให้แรงงานทุกคน (ทุกทักษะ/ประเภทงาน) เข้าร่วมก่อนการเดินทาง
ไปทางานในต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง มีดังต่อไปนี้
• การทางานต่างประเทศ – รายละเอียดด้านวัฒนธรรมและวินัยของแรงงาน OFW
• สัญญาจ้างงาน – สิทธิและความรับผิดชอบของแรงงาน OFW ในแต่ละสัญญา และสิ่งที่ต้อง
ดาเนินการเมื่อมีการละเมิดสัญญา
• โครงการและบริการของรัฐบาล - ในประเทศและต่างประเทศ และหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการโยกย้ายถิ่นฐาน
• การเตือนความจาที่สาคัญ - เคล็ดลับด้านสุขภาพ การวางแผนการเงิน เคล็ดลับการเดินทาง
• การบริหารจัดการการเงิน - การวางแผนการเงิน และความสาคัญในการเก็บเงินและลงทุน
• การปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทางานและการดารงชีวิต - ชั่วโมงการทางาน สภาพแวดล้อมของ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย

กลไกการติดตาม
ตามข้อเสนอแนะต่อการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง ฉบับที่ 5 (ออกเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553) ผู้
ให้บริการจัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง จะต้องส่งรายงานการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
เป็นรายเดือน (แบบฟอร์มการติดตามการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง) ภายในวันที่ 15 ของแต่ละเดือน
การรับรองผู้ให้บริการจัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติโดยสานักงาน
OWWA หากพบว่ามีการละเมิด ดังนี้
• ออกใบการเข้าร่วมอบรมให้แก่แรงงาน OFW โดยที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมจริง
• ให้เงินคืน ค่านายหน้า และ/หรือ การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดหางานหรือผู้แทน
เพื่อการทาให้แน่ใจว่าการให้บริการตามโครงการการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางมีประสิทธิภาพ หน่วย
พัฒนาและติดตาม OWWA-PDOS จัดตั้งตามอานาจของ กระทรวง MOI ฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
2557 ซึ่งหน่วยพัฒนาและติดตาม OWWA-PDOS มีหน้าที่ดังนี้
• จัดทาและทบทวนนโยบายสาหรับการพัฒนาระบบและกระบวนการ การจัดทาหลักสูตร และการ
เสริมสร้างความสามารถ และ
• ติดตาม/สืบสวนผู้ให้บริการจัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง

โครงการให้ความรู้ต่อเนื่องสาหรับบริษัทจัดหางานและจัดหาคน
ในปี 2553 สานักงาน POEA ได้นาโครงการการเรียนรู้ต่อเนื่อง (CAEP) โดยมีจุดประสงค์เพื่อทาให้เกิดความ
เป็นมืออาชีพและยกระดับความสามารถทางวิชาการและคุณค่าทางศีลธรรมของเจ้าหน้าที่และพนักงาน เพื่อให้
บริหารจัดการและดาเนินการบริษัทจัดหางานของตนได้ดียิ่งขึ้น และทาให้แน่ใจว่าแรงงานที่ส่งออกไปทางานมี
ความมั่นคงและได้รับประโยชน์
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ตั้งแต่การดาเนินงานในเดือนสิงหาคม 2553 จนถึงเดือนธันวาคม 2558 สานักงาน POEA ผ่านสานักงานการ
อนุญาตและระเบียบได้จัดการสัมมนาจานวน 131 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมเป็นลูกจ้างบริหารจัดการและวิชาการ
ของบริษัทจัดหางาน จานวน 11,913 คน ซึ่งการสัมมนามีหัวข้อที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทที่
ได้รับอนุญาต รวมถึงสถานที่สาหรับการเจรจาข้อห่วงกังวล
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สิงคโปร์
ประวัติเศรษฐกิจสังคม
สิงคโปร์ รัฐเกาะที่มีความเป็นเมืองทั่วทั้งเกาะ ได้บริหารประเทศเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุดตั้งแต่สมัยได้รับอิสรภาพเมื่อปี 2508 นโยบายด้านการโยกย้ายถิ่นฐานถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน
พัฒนาประเทศ
เมื่อบริติช มาลายาได้รับอิสรภาพเมื่อเดือนกันยายน 2506 สิงคโปร์อยู่ภายใต้รัฐของสหพันธรัฐมาเลเซีย แต่ได้
แยกออกจากสหพันธรัฐเมื่อปี 2508 ซึ่งในขณะนั้นมีแต่ความสิ้นหวัง และประเทศมีอุตสาหกรรมน้อยมาก
ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ต่อหัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 66 ภายในช่วง 5 ปีแรกของการมีอิสรภาพโดยสูงถึง 4,470
เหรียญสหรัฐฯ การเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับน่าประทับใจตั้งแต่บัดนั้น และ GDP ต่อหัวสูงถึง 4,900
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2523 และ 11,900 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2533 และ 23,700 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2543
และ 46,600 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2553 และ 52,900 เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2558 (สถิติธนาคารโลก) การ
เติบโตทางเศรษฐกิจดาเนินการควบคู่กับการพัฒนาสังคม ในปี 2558 ช่วงอายุของชีวิตสูงถึง 89 ปีสาหรับ
ผู้หญิง และ 80 ปีสาหรับผู้ชาย และการบันทึกการเสียชีวิตของทารกในปี 2559 มีเพียง 2.3 ต่อการเกิด 1,000
คน (กรมสถิติสิงคโปร์)

ประวัติการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
ในประเทศที่มีสัดส่วนผู้ย้ายถิ่นสูง และเนื่องจากมีความเชื่อมโยงอย่างเหนียวแน่นกับเศรษฐกิจโลก การโยกย้าย
ถิ่นฐานออกนอกประเทศมีจานวนหนึ่งเช่นกัน
สิงคโปร์พึ่งพิงกาลังแรงงานเสริมจากต่างประเทศ โดยมีจานวนแรงงานต่างชาติมากกว่าหนึ่งในสี่ของจานวน
ประชากร และประมาณร้อยละ 30 ของกาลังแรงงาน ภายในประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ สิงคโปร์เป็นประเทศที่ระมัดระวังการโยกย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศสูงสุดเนื่องมาจากจุดกาเนิดของชาติ
อาชีพ ระดับการศึกษา และสถานะทางเศรษฐกิจ ทิศทางนโยบายจัดทาโดยระดับสูงสุดของประเทศ โดยมี
นายกรัฐมนตรีประกาศเมื่อวันชาติปี 2549 ว่าการโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาทางานของแรงงานฝีมือและ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งจาเป็นในการเจริญเติบโตในระยะยาวของสิงคโปร์ และจากนโยบายดังกล่าว ทาให้มีจานวน
ผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสิงคโปร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 142
สิงคโปร์ได้ดาเนินงานตามกรอบงานที่สิทธิพิเศษและการควบคุมเป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับการ
พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ในภาพใหญ่แล้วมีประเภทการทางาน 3 ประเภท สาหรับแรงงานต่างชาติใน
สิงคโปร์ ดังต่อไปนี้
1. Employment Pass ใบอนุญาตทางานสาหรับคนต่างชาติระดับวิชาชีพ ผู้จัดการ และระดับบริหาร
(PMEs)
2. S Pass สาหรับคนต่างชาติที่มีฝีมือแรงงานในระดับกลาง และ
3. Worker Permit เป็นใบอนุญาตทางานสาหรับคนงานต่างชาติที่มีกึ่งทักษะ
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ผู้ถือ Employment Pass และ S Pass จะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้และคุณสมบัติตามกาหนด และมีการจัดโควตา
และการเก็บภาษีต่อผู้ที่ถือ S Pass และผู้ถือ Work Permit (WPHs) ซึง่ อัตราโควตาและภาษีจะแตกต่าง
ออกไปตามระดับทักษะของแรงงานต่างชาติและภาคส่วนในการทางาน
นอกเหนือจากโควตาและภาษี ผู้ถือ Work Permit ถูกจากัดให้ทางานกับนายจ้างและประเภทงานเฉพาะ
เท่านั้น (เช่น แรงงานย้ายถิ่นทางานบ้าน (แรงงาน FDW) จะต้องทางานในสิงคโปร์กับนายจ้างที่กาหนดไว้ใน
สัญญาจ้างงานเท่านั้น และทาได้เฉพาะงานรับใช้ในบ้าน) หากประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่
www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-forforeign-worker
อีกทั้ง นายจ้างของผู้ถือ Work Permit จะต้องจ่ายค่าเงินค้าประกัน (Security Bond) จานวน 5,000 เหรียญ
สิงคโปร์ สาหรับแรงงานที่ไม่ใช่คนมาเลเซีย เพื่อที่จะเป็นหลักประกันว่านายจ้างและลูกจ้างจะดาเนินการตาม
ข้อกาหนดใน Work Permit และนายจ้างไม่สามารถร้องขอให้แรงงานเป็นผู้จ่ายค่าเงินค้าประกันนี้ อีกทั้ง
นายจ้างจะต้องจัดทาประกันอุบัติเหตุที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 40,000 เหรียญสิงคโปร์ ให้กับแรงงาน
ผู้รับใช้ในบ้านที่ตนว่าจ้าง

กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
กระทรวงแรงงาน (MOM) เป็นผู้บริหารจัดการด้านแรงงานย้ายถิ่นในสิงคโปร์ โดยดาเนินการในสองส่วน –
การบังคับใช้กฎหมายและการให้ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ของแรงงานย้ายถิ่นและนายจ้าง และเพื่อให้
สอดคล้องกับบทสรุปฉบับนี้ จะมุ่งเน้นเพียงการให้ความรู้แรงงานต่างชาติกึ่งทักษะเท่านั้น (กล่าวคือ ผู้ถือ
Work Permit)
ผู้ถือ Work Permit (WPHs) ทุกคนจะรับการคุ้มครองเช่นประชาชนสิงคโปร์ภายใต้กฎหมายแพ่งและอาญา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานมีดังนี้ (a) กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน (b) กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย (c) กฎหมายว่าด้วยการชดเชยการบาดเจ็บ และ (d) กฎหมายว่าด้วยบริษัทจัดหางาน อีกทั้ง
มีกฎหมายที่เฉพาะสาหรับแรงงานต่างชาติ เช่น (a) กฎหมายจัดหางานแรงงานต่างชาติ (EFMA) ซึง่ ครอบคลุม
ประเด็นความรับผิดชอบของนายจ้างและแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการทางาน รวมถึงการสมัครงาน การยกเลิก
ประกันสุขภาพ ภาษี และการส่งกลับ และ (b) กฎหมายว่าด้วยที่พักแรงงานต่างชาติ ที่ส่งเสริมกฎหมายจัดหา
งานแรงงานต่างชาติ โดยการทาให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการด้านที่พักแก่แรงงานต่างชาติเป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านกายภาพและโครงสร้าง การใช้ประโยชน์ที่ดิน อนามัย และความสะอาด

กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน
กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน (EA) ถือเป็นกฎหมายหลักด้านแรงงานของสิงคโปร์ โดยมีข้อกาหนดและเงื่อนไข
พื้นฐานด้านการจ้างงาน รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานครอบคลุม
ประมาณร้อยละ 70 ของกาลังแรงงานและให้สิทธิ์พื้นฐานด้านการจ้างงาน เช่น การคุ้มครองด้านค่าจ้าง
ข้อกาหนดขั้นต่าด้านการจ้างงานและการขอความช่วยเหลือสาหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อีกทั้งกาหนด
เงื่อนไขด้านการทางาน เช่น ชั่วโมงการทางาน และการจ่ายค่าล่วงเวลา
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ตารางที่ 1
ความครอบคลุมของกฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557)
ความครอบคลุม
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายว่าด้วยการจ้างงาน แรงงานทุกคน ยกเว้น
• การจ่ายค่าจ้าง
• คนเดินเรือ
• สัญญาการจ้าง
• ผู้รับใช้ในบ้าน
• การคุ้มครองและประโยชน์ด้านการเป็น
• ข้าราชการ
มารดา
• ผู้จัดการและ
• ข้อกาหนดด้านการจ้างงานหลักและสลิปการ
ผู้บริหารที่ได้รับ
จ่ายเงิน
ค่าจ้างมากกว่า
• วันหยุดราชการ
$4,500 ต่อเดือน
• การลาป่วย
ส่วนที่ 4 ของกฎหมายว่า
• แรงงานทุกคนได้รับ
• ชั่วโมงการทางาน
ด้วยการจ้างงาน
ค่าจ้างไม่เกิน
• บทบัญญัติวันหยุด
$4,500 ต่อเดือน
• วันหยุดประจาปี
• Non-PME ทุกคน
• การจ่ายค่าล่วงเวลา
ภายใต้ EA ที่ได้รับ • ประโยชน์จากการยุบตาแหน่ง
ค่าจ้างไม่เกิน
• ประโยชน์จากการเกษียณ
$2,500 ต่อเดือน

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (WSH) มีจุดประสงค์ในการทาให้มีนิสัยด้านความปลอดภัย
และสุขอนามัยที่ดี และสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่แข็งแรงในสถานที่ทางาน กฎหมาย
ว่าด้วยความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มีหลักการหลัก 3 หลักการ: (1) การกาจัดและลดความเสี่ยงจาก
ต้นเหตุ (2) กาหนดหน้าที่ให้กับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งและควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอา
ชีวอนามัย เพื่อปลูกฝังความเป็นเจ้าของในเรื่องนี้ และ (3) เพิ่มบทลงโทษเพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมยอมรับความ
เสี่ยง และสะท้อนให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายที่แท้จริงที่เกิดจากการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ไม่
ดี ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงนายจ้าง ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบดาเนินมาตรการที่เหมาะสมภายใต้กฎหมาย
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในรูปแบบเฉพาะของอาชีพและการดาเนินงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันของ
ลูกจ้าง

กฎหมายว่าด้วยการชดเชยการบาดเจ็บ
กฎหมายว่าด้วยการชดเชยการบาดเจ็บ (WICA) ทาให้ลูกจ้างสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้หากบาดเจ็บหรือ
เป็นโรคที่เกิดจากการทางาน โดยกฎหมายว่าด้วยการชดเชยการบาดเจ็บให้การคุ้มครองลูกจ้างทุกคน ยกเว้นผู้
ที่ทาสัญญาอิสระหรืออาชีพอิสระ ผู้รับใช้ในบ้าน และผู้ที่ทางานในเครื่องแบบ เช่น กองทัพสิงคโปร์ ตารวจ
สิงคโปร์ หน่วยงานพลเรือนด้านการป้องกันสิงคโปร์ หน่วยงานด้านยาเสพติด และเรือนจาสิงคโปร์
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กฎหมายว่าด้วยบริษัทจัดหางาน
กฎหมายว่าด้วยบริษัทจัดหางาน (EAA) กาหนดกรอบระเบียบของบริษัทจัดหางาน เพื่อทาให้แน่ใจว่าพนักงาน
บริษัทจัดหางานมีคุณสมบัติ มีความเป็นมืออาชีพ และสามารถจับคู่นายจ้างและแรงงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การกาหนดกรอบระเบียบมีวัตถุประสงค์ในการยกระดับการขจัดบริษัทจัดหางานที่ไม่มี
ใบอนุญาตและกระทาผิด โดยภายใต้กฎหมายว่าด้วยบริษัทจัดหางาน บริษัทจัดหางานสิงคโปร์อนุญาตให้เก็บ
ค่าบริการได้สูงสุดเท่ากับค่าจ้างหนึ่งเดือนในแต่ละการทางาน 1 ปี และเก็บได้สูงสุด 2 เดือน อีกทั้ง บริษัท
จัดหางานจาต้องคืนเงินร้อยละ 50 ตามค่าบริการที่จ่ายหากการทางานของแรงงานถูกยกเลิกโดยนายจ้างใน
ช่วงเวลา 6 เดือนแรกของการทางาน

กฎหมายจัดหางานแรงงานต่างชาติ
กฎหมายจัดหางานแรงงานต่างชาติ (EFMA) กาหนดระเบียบเฉพาะด้านการทางานให้กับแรงงานต่างชาติและ
แรงงานย้ายถิ่นทางานบ้าน (FDW) โดย กฎหมาย EFMA มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการทางานผิดกฎหมายของ
ลูกจ้างและการปลอมแปลงเอกสารเป็นคดีอาญา และกาหนดโทษนายจ้างที่พยายามนาเงินการจัดหางานคืน
จากแรงงานของตน และมีบทบัญญัติที่กาหนดหน้าที่ของนายจ้างในการจ่ายค่าจ้างตรงเวลา และจัดให้มี
ค่าใช้จ่ายประจาให้แก่แรงงานจนกว่าจะเดินทางกลับประเทศ
มาตรการด้านการคุ้มครองแรงงานต่างชาติในกฎหมายจัดหางานแรงงานต่างชาติ ได้แก่ การจ่ายค่าจ้างตรง
เวลา และอนุญาตให้มีทางเลือกในการโอนค่าจ้างเข้าบัญชีธนาคารของแรงงานโดยตรง นายจ้างจะต้องรับภาระ
การจ่ายค่ารักษาพยาบาลสาหรับแรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาตทางานทุกคน
ภายใต้กฎหมายจัดหางานแรงงานต่างชาติ นายจ้างของแรงงาน FDW ทุกคนที่มีใบอนุญาตทางานที่ออกให้
หรือต่อให้จากวันที่ 1 มกราคม 2557 จะต้องจัดให้มีวันหยุด 1 วันต่อสัปดาห์ให้กับแรงงาน FDW เพื่อทาให้
แน่ใจว่ากฎหมายจัดหางานแรงงานต่างชาติ FDW สามารถพักผ่อนทั้งกายและใจอย่างเพียงพอ ซึ่งทาให้มีความ
ปลอดภัยและทางานได้ดีขึ้น อีกทั้ง กฎหมายกาหนดให้นายจ้างชดเชยให้กับกฎหมายจัดหางานแรงงาน
ต่างชาติ FDW ด้วยการจ่ายค่าจ้างขั้นต่าในอัตรา 1 วัน หรือจัดหาวันหยุดอื่นภายในเดือนเดียวกัน หาก
กฎหมายจัดหางานแรงงานต่างชาติ FWD ประสงค์จะไม่หยุดงาน

กฎหมายว่าด้วยที่พักแรงงานต่างชาติ
กฎหมายว่าด้วยที่พักแรงงานต่างชาติ (FEDA) กาหนดมาตรฐานหอพักขนาดใหญ่ของแรงงานต่างชาติ หอพัก
ขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับแรงงานต่างชาติได้ 1,000 คนหรือมากกว่า จะต้องได้รับใบอนุญาตจากกระทรวง
แรงงานในการเป็นผู้ให้บริการหอพัก เพื่อให้แน่ใจว่าหอพักมีมาตรฐานตามข้อกาหนดด้านสุขอนามัยและความ
ปลอดภัย และทาให้แน่ใจว่ามีการควบคุมและดูแลรักษาสิ่งอานวยความสะดวกและบริการเชิงสังคมและการค้า

โครงการให้ความรู้แรงงานและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
ก่อนการมาถึง
เพื่อทาให้แน่ใจว่าแรงงานต่างชาติทราบถึงสิทธิของตนและหน้าที่ของนายจ้างก่อนที่จะมาถึงสิงคโปร์ นายจ้าง
จะต้องส่งหนังสือการอนุญาตในหลักการ (In-Principle Approval: IPA) ให้กับแรงงานต่างชาติของตนก่อนที่
จะเดินทางมาสิงคโปร์ ซึง่ หนังสือการอนุญาตในหลักการมีข้อกาหนดและเงื่อนไขด้านการจ้างงานที่สาคัญ เช่น
ค่าจ้างรายเดือน (ตามที่ประกาศโดยนายจ้าง) และค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมที่เป็นการรับผิดชอบของนายจ้าง

81

เพื่อป้องกันบริษัทในต่างประเทศในการให้คาสัญญาเกินความจริงเรื่องค่าจ้างแก่แรงงาน หรือรับเงินที่ไม่
สามารถรับได้โดยอ้างว่าเป็นการจ่ายให้กับทางการสิงคโปร์

เมื่อมาถึง
แรงงานต่างชาติทั้งหมดจะได้รับสาเนาคู่มือแรงงานต่างชาติเมื่อขึ้นทะเบียนสาหรับรับ Work Pass ณ
กระทรวงแรงงาน โดยคู่มือจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านกฎหมายและระเบียบการจ้างงาน สิทธิและความ
รับผิดชอบในขณะที่ทางานในสิงคโปร์ กฎหมายทั่วไปและคาสั่งที่จาเป็นต้องทราบและทาตาม รวมถึงช่องทาง
ในการขอรับความช่วยเหลือ
แรงงานต่างชาติในการก่อสร้าง การเดินเรือ และงานอุตสาหกรรมด้านโลหะจะต้องผ่านการอบรมด้านความ
ปลอดภัยภายใน 2 สัปดาห์ของการเดินทางมาถึงสิงคโปร์ นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการทาให้แรงงานต่างชาติ
ทาข้อสอบผ่าน ซึ่งแรงงานต่างชาติจะต้องสอบผ่านหลักสูตรภายใน 3 เดือนตั้งแต่เดินทางมาถึง หากไม่ผ่านจะ
ถูกยกเลิกใบอนุญาตทางาน
ภายใน 3 วันของการเดินทางมาถึงสิงคโปร์ แรงงาน FDW ที่เดินทางมาเป็นครั้งแรกจะต้องผ่านโครงการ
ปรับตัว (Settling-In Programme: SIP) จัดทาโดยผู้ได้รับอนุญาตจัดการอบรมโดยกระทรวงแรงงาน ซึง่
โครงการปรับตัวเป็นหลักสูตรบังคับ 1 วัน ที่จะให้ข้อมูลแรงงาน FDW ด้านการทางานในสิงคโปร์
โครงการปรับตัวมีข้อมูลด้านสิทธิและการปรับตัวเพื่อพานักและทางานในสิงคโปร์ ทาให้เกิดความสัมพันธ์ใน
การทางานที่ดีในบ้านเรือน การบริหารจัดการความเครียด และวิธีในการขอความช่วยเหลือเมื่อจาเป็น
โครงการปรับตัวมีองค์ประกอบเชิงปฏิบัติ “ที่เกี่ยวข้องโดยตรง” ในการให้ความรู้และฝึกฝนแรงงาน FDW ใน
การทางานอย่างปลอดภัยในบ้านเรือน เช่น การทาความสะอาดกระจกและตากผ้าอย่างปลอดภัย ซึ่งเป็น
สิ่งจาเป็นเรื่องจากบ้านเรือนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์อยู่ในที่สูง และแรงงาน FDW ทุกคนที่เข้าอบรมโครงการ
ปรับตัวจะได้รับสาเนาแนวทางของแรงงาน FDW (FDW Handy Guide) และที่ใส่บัตรที่มีข้อความและ
หมายเลขในการขอความช่วยเหลือ และการ์ดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสื่อสารที่ดียิ่งขึ้นกับนายจ้าง

ระหว่างพานัก
กระทรวงแรงงานจัดให้มีการสัมภาษณ์แบบเห็นหน้ากันระหว่างแรงงาน FDW ที่สุ่มขึ้นมา และทางานใน
สิงคโปร์เป็นครั้งแรก ในช่วงเดือนแรกของการทางาน การสัมภาษณ์จะทาให้กระทรวงแรงงานสามารถติดตาม
ว่าแรงงาน FWD ที่เข้ามาใหม่ดารงชีวิตได้ดีหรือไม่ และปรับตัวในการทางานและพานักในสิงคโปร์ได้ดีหรือไม่
รวมทั้งให้คาแนะนาและความช่วยเหลือหากจาเป็น
สาหรับนายจ้าง หากเป็นการจ้างงานครั้งแรก นายจ้างจะต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนายจ้าง (EOP) ซึง่
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตนก่อนที่จะยื่นรับแรงงาน FDW โดยกระทรวงแรงงานจะติดตามนายจ้างที่เปลี่ยน
แรงงาน FDW บ่อยครั้ง และข้อกาหนดให้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนายจ้างเป็นรายบุคคลก่อนที่จะอนุญาต
ให้ยื่นรับแรงงาน FDW ใหม่ คู่มือแนะนาของนายจ้างสาหรับแรงงาน FDW จัดทาขึ้นโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับ
วันหยุดพัก ค่าจ้าง และการเป็นอยู่ที่ดี โดยจัดส่งให้กับนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนายจ้าง และ
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดได้โดยนายจ้างที่เข้ารับโครงการปฐมนิเทศนายจ้างออนไลน์
ระหว่างทีแ่ รงงาน FDW พานักอยู่ในสิงคโปร์ กระทรวงแรงงานจะเข้าถึงแรงงาน FWD อย่างต่อเนื่องผ่าน
วิธีการต่างๆ รวมถึงการเข้าร่วมการจัดโรดโชว์ (roadshow) ตามที่ต่างๆ ที่มแี รงงาน FWD รวมถึงวันผู้รับใช้ใน
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บ้านต่างชาติประจาปี โดยมีข้อมูลความรู้ เช่น หนังสือพิมพ์ในภาษาท้องถิ่นของแรงงาน FDW และมีข้อความ
แนะนาของกระทรวงแรงงานเพื่อช่วยให้แรงงาน FDW ได้ทราบถึงความสาคัญของประเด็นด้านการจ้างงาน
สาหรับแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงานจะจัดโรดโชว์ตามที่ต่างๆ ที่มแี รงงาน FWD อีกทั้ง กระทรวงแรงงาน
จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อให้แรงงานต่างชาติและสาธารณะสามารถรายงานการละเมิดความปลอดภัย
ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือที่ทาให้สามารถรายงานการละเมิดต่างๆ ได้
ผ่านการถ่ายรูปและอัปโหลดการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยและส่งให้กับกระทรวงแรงงานโดยตรง
กระทรวงแรงงานให้ความรู้นายจ้างและประชาชนทั่วไปผ่านสื่อต่างๆ เช่นแผ่นพับ และการส่งอีเมล์อัตโนมัติ
(EDMs) และมีการนาเสนอผ่านสื่อเกี่ยวกับกรณีการดาเนินคดีอย่างสม่าเสมอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบังคับใช้
กฎหมายต่อนายจ้างที่กระทาผิดเพื่อไม่ให้นายจ้างรายอื่นเอาเป็นแบบอย่าง กระทรวงแรงงานได้ส่งอีเมล์
อัตโนมัติให้แก่นายจ้างแรงงาน FDW ด้วย เช่น การสังเกตสัญญาณความเครียดของแรงงาน FWD วิธีการ
สื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแรงงาน FDW-นายจ้าง รวมทั้ง การเตือนเรื่องความปลอดภัยใน
การทาความสะอาดกระจกและแขวนเสื้อผ้าในที่สูง

สัมมนาบริษัทจัดหางาน
กระทรวงแรงงานได้จัดการสัมมนาครึ่งวันให้กับบริษัทจัดหางาน (EA) ตั้งแต่ปี 2555 โดยการสัมมนาได้ทาให้
กระทรวงแรงงานแจ้งให้บริษัทจัดหางานทราบถึงการริเริ่มใหม่ๆ และการสร้างความเข้าใจด้านนโยบายที่มีอยู่
และนโยบายใหม่ๆ ด้านแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงานได้ใช้โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
อุตสาหกรรมบริษัทจัดหางาน และย้าถึงความสาคัญของบริษัทจัดหางานในการเป็นตัวกลางช่วยเหลือ
คนหางานและนายจ้างเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างกันด้านหน้าที่และกฎเกณฑ์ด้านการจ้างงาน
การสัมมนาประกอบด้วย (a) การนาเสนอการริเริ่มใหม่ๆ และ (b) ช่วงหารือคาถาม-คาตอบโดยเจ้าหน้าที่
กระทรวงแรงงาน หัวข้อในการสัมมนามีเกี่ยวกับการประกันสุขภาพของแรงงานต่างชาติ เกณฑ์ความเชื่อถือ
(Trustmark) (เป็นการให้คะแนนต่อบริษัทจัดหางานที่จัดหางานให้แรงงาน FDW) และการทบทวนกรอบการ
หักคะแนน อีกทั้ง หน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ เช่น หน่วยงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว ได้นาเสนอในการ
สัมมนา และข้อมูลทั้งหมด เช่น สื่อการนาเสนอ และเอกสารอื่นๆ ของกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานรัฐบาล
อื่นๆ นั้น ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับเอกสารทั้งหมด
ภายหลังจากการสัมมนา ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถให้ความเห็นต่อการสัมมนาได้ตามแบบสอบถาม โดย
กระทรวงแรงงานจะเป็นผู้ประมวลเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้นในการจัดสัมมนาในอนาคต ทั้งนี้ ผู้นาเสนอ
และผู้อภิปรายทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน และการสัมมนาจัดโดยผู้อานวยการกองการบริหาร
จัดการแรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงาน
การสัมมนาเป็นงบประมาณของกระทรวงแรงงานทั้งหมด และมีบริษัทจัดหางานเข้าร่วมประมาณ 400 ถึง
700 บริษัทต่อการสัมมนา 1 ครั้ง และการสัมมนาจัดขึ้นทุกปี

บรรณานุกรม
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2.
3.
4.

http://www.worldbank.org/en/country/singapore/overview
http://www.singstat.gov.sg/publications/publications-and-papers/population/
www.mom.gov.sg/passes-and-permits/work-permit-for-foreign-worker
Department of Statistics, Singapore.
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ไทย
ประวัติเศรษฐกิจสังคม
ประเทศไทยเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของการเชื่อมโยงจานวนมากระหว่างการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจกับการ
โยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ ประเทศได้ให้ที่ลี้ภัยแก่ผู้ลี้ภัยมากกว่า 12 ล้านคน และจัดส่งคนมากกว่า 32
ปีที่ผ่านมา มีการจัดส่งแรงงานจานวนมากอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มต้นที่ตะวันออกกลางและมากขึ้นในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเมื่อไม่นานมานี้ ปัจจุบันมีการจ้างแรงงานต่างชาติมากถึง 1 ล้านคน ทั้ง
ที่มีสถานะปกติและไม่ปกติ ประเทศไทยเป็นจุดผ่านของการเดินทางระหว่างประเทศและการโยกย้ายถิ่นฐาน
ระหว่างประเทศ มีผู้ไปศึกษาที่ต่างประเทศจานวนมาก แต่ประเทศไทยดึงดูดให้จานวนนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาและปริญญามีมากขึ้น ปัจจัยหลายอย่างที่ทาให้การโยกย้ายถิ่นฐานกว้างขึ้นทั้งถึงและจากประเทศ
ไทยและยังนาไปสู่การค้ามนุษย์อีกด้วย
ความหลากหลายทางเศรษฐกิจของไทยมาจากการส่งออกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและเกษตร เพชรพลอยและ
อัญมณี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันรายได้หลักมาจากภาคการท่องเที่ยว การส่งออกของประเทศไทยพิจารณาจาก
การไม่ส่งออกของดังกล่าวมากเกินไป เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย หรือฟิลิปปินส์ สถิติตรวจคนเข้าเมืองระบุว่ามี
ชาวต่างชาติ 13.8 ล้านคนเข้ามาในประเทศในปี 2548 การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจแข็งแรงตั้งแต่ในช่วง
ทศวรรษที่ 1960 ถึงแม้ว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) จะลดลงในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2540 –
2541 การมีส่วนร่วมของไทยในเศรษฐกิจโลกเป็นสาเหตุให้โครงสร้างกาลังแรงงานค่อย ๆ เพิ่มขึ้น สัดส่วน
กาลังแรงงานในภาคเกษตรกรรมจากร้อยละ 63 ในปี 2533 ลดลงเป็นร้อยละ 45 ในปี 2546 ในช่วงเดียวกัน
สัดส่วนในภาคอุตสาหกรรมและบริการเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 20 และจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ
35 ตามลาดับ
จานวนผู้อพยพระยะยาวจากประเทศไทยมีไม่มาก Human Genome Organisation (HUGO) (2548)
คานวณว่าประมาณปี 2544 มีคนสัญชาติไทยจานวน 261,626 คน อาศัยอยู่ในประเทศหลักของการอพยพ
รวมถึงผู้อาศัยในสหรัฐอเมริกา จานวน 142,000 คน และในยุโรปและญี่ปุ่นรวมกัน จานวน 82,100 คน ในปี
2542
ประเทศไทยส่งแรงงานไปทางานในต่างประเทศอย่างเป็นทางการตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 ในปีแรกคือปี 2525
มีการจัดส่งแรงงานไปทางานมากกว่า 100,000 คน (108,519 คน) โดยในปีนั้นแรงงานร้อยละ 97 ไปทางาน
ในตะวันออกกลาง ในจานวนดังกล่าวเป็นแรงงานที่ทางานในซาอุดีอาระเบีย ร้อยละ 35 ตั้งแต่นั้นมาจานวน
แรงงานที่ไปทางานต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในปี 2526 2527 และ 2528 มีการจัดส่งแรงงาน
น้อยกว่า 100,000 คน แต่ในปี 2529 – 2531 มีแรงงานไปต่างประเทศมากกว่า 100,000 คน จานวนแรงงาน
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 จากในปี 2533 มีแรงงาน 63,200 คน ไปสู่จุดสูงสุดในปี
2538 จานวน 202,300 คน หลังจากนั้นแรงงานมีจานวนลดลงในปี 2543 จานวน 177,709 คน ในปี 2546
และ 2547 มีแรงงานจานวนต่ากว่า 150,000 คน และในปี 2548 มีแรงงานจานวน 139,667 คน อย่างไรก็
ตาม จานวนแรงงานได้กลับมาเพิ่มขึ้นในปี 2549 และ 2550 จานวน 160,846 คน และ 161,917 คน
ตามลาดับ
สถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันของประเทศอื่นๆ ที่ส่งแรงงานไปทางานต่างประเทศจานวนมากซึ่งเป็นแรงงานไทย
เพศชายจานวนมากที่ได้รับการจ้างงาน ในปี 2550 มีแรงงานชายได้รับการว่าจ้าง ร้อยละ 85 จากแรงงาน
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จานวน 161,917 คน การโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อการจ้างงานของแรงงานเหล่านั้นมีระดับการศึกษาค่อนข้างต่า
โดยร้อยละ 49 ของแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศในปี 2550 มีการศึกษาแค่เพียงประถมศึกษาเท่านั้น
แรงงานหญิงมีระดับการศึกษาที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม แรงงานหญิงร้อยละ 63.5 ในปี 2550 สาเร็จการศึกษา
สูงกว่าระดับประถมศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานชาย ซึ่งมีเพียงร้อยละ 48.5 เท่านั้น
ในปี 2543 แรงงานร้อยละ 20 จากจานวนแรงงาน 161,917 คน ได้รับการว่าจ้างในตะวันออกกลาง และร้อย
ละ 67 อยู่ในเอเชีย ประมาณร้อยละ 32 ของแรงงานที่ไปทางานตะวันออกกลางอยู่ในประเทศอิสราเอล ส่วน
แรงงานไทยร้อยละ 48 ที่อยู่ในเอเชีย ทางานที่ไต้หวัน และในปี 2543 มีนักเรียนไทยในต่างประเทศประมาณ
66,243 คน
ประเทศไทยได้จัดให้มีสถานที่ลี้ภัยสาหรับกลุ่มที่ลี้ภัยทางการเมืองในเอเชียตะวันออกและจีนใต้ บางครั้ง
สถานที่ลี้ภัยนั้นก็เปิดรับและบางครั้งก็เปิดรับอย่างไม่เต็มใจ ประเทศไทยจัดที่ลี้ภัยให้ผู้อพยพมากกว่า
1,000,000 คน จากอินโดไชน่าโดยเริ่มในปี 2518 ตามด้วยการสิ้นสุดสงครามสหรัฐอเมริกา – เวียดนามใน
เดือนเมษายน 2518 ชาวเวียดนามประมาณ 158,000 คน เดินทางมายังประเทศไทยทั้งทางบกและทางทะเล
ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สามแต่มีจานวนไม่มากที่ถูกส่งกลับ
ในช่วงเดียวกันมีผู้ลี้ภัยจากลาวเดินทางเข้าประเทศไทย จานวน 320,155 คน ผู้อพยพจากกัมพูชามากกว่า
600,000 คนเดินทางเข้าประเทศไทยระหว่างและหลังจากในช่วงระบอบการปกครองของเขมรแดง จาก
เมษายน 2518 – มกราคม 2522 ในช่วงดังกล่าวมีผู้อพยพกัมพูชาในประเทศไทย จานวน 235,000 คน ที่ตั้ง
ถิ่นฐานในประเทศที่สาม รวมถึงในสหรัฐอเมริกา 150,000 คน เมื่อความมั่นคงกลับมา ผู้อพยพมากกว่า
370,000 คน ได้เดินทางกลับกัมพูชาในช่วงปลายปี 2535 และต้นปี 2536 ผู้พลัดถิ่นจากเมียนมาประมาณ
140,000 คน ได้เข้าที่พักอาศัยในแค้มป์ 9 แห่ง ในบริเวณชายแดนไทย – เมียนมา
ประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย รวมถึงประเทศในภูมิภาคยุโรป ยอมรับให้
แรงงานตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศของตนได้ อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา จานวนแรงงานต่างชาติ
ในประเทศไทยมีมากเกินกว่าจานวนผู้ลี้ภัย โดยแรงงานต่างชาติในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
a. ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุอยู่และได้รับใบอนุญาตทางานจาก
กรมการจัดหางาน
b. ผู้ที่อยู่เกินกว่าระยะเวลาการตรวจลงตรากาหนด ประมาณ 500,000 คน และสันนิษฐานว่าอยู่
ทางาน และ
c. แรงงานย้ายถิ่นที่มีทักษะต่าทั้งที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนจากกัมพูชา ลาว และเมียนมา

ประวัติการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทางของการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อการจ้างงานประเทศหนึ่ง มีประวัติโดยสรุปคือ
ในช่วงทศวรรษที่ 1960 มีแรงงานไทยจานวนไม่มากไปทางานในประเทศพัฒนาแล้วผ่านช่องทางแจ้งการ
เดินทางด้วยตนเอง โดยการโยกย้ายถิ่นฐานเพื่อไปทางานในต่างประเทศเป็นเรื่องใหม่สาหรับแรงงานไทย
หลังจากสงครามเวียดนาม มีผู้ทาสัญญาจานวนหนึ่งทางานกับแรงงานไทยในโครงการของทหารอเมริกันใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการส่งแรงงานจานวนหนึ่งไปทางานในโครงการของพวกเขาในประเทศที่
ร่ารวยน้ามันในตะวันออกกลาง จากนั้นจึงมีธุรกิจจัดหางานตามมาและกลายมาเป็นผู้มีบทบาทในการเดินทาง
ไปทางานต่างประเทศของแรงงานไทย
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ในช่วงสูงสุด ทีม่ ีแรงงานไทยไปทางานในประเทศแถบตะวันออกกลางและเอเชียจานวน 800,000 คน กลุ่ม
ใหญ่ที่สุดคือกลุ่มก่อสร้างและแม่บ้าน ภายหลังจากทีง่ านก่อสร้างได้รับความนิยม จานวนแรงงานไทยส่วนใหญ่
ยังคงเป็นแรงงานภาคก่อสร้าง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ ซึ่งมีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นในตลาดแรงงาน
ต่างประเทศ การพัฒนาที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือในช่วงทศวรรษที่ 1990 จานวนแม่บ้านในตลาดตะวันออก
กลางลดลง และขณะนี้มีการจ้างแม่บ้านจานวนไม่มาก ปัจจุบันประมาณการว่ามีแรงงานไทย 450,000 คนไป
ทางานมากกว่า 80 ประเทศ โดยตารางดังต่อไปนี้แสดงให้เห็นจานวนแรงงานที่เดินทางไปทางานใน
ต่างประเทศ
ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นเพศสภาพ ระดับการศึกษาของแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ และช่องทางการ
เดินทางไปทางานต่างประเทศ ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าแรงงานอพยพร้อยละ 81.20 ในปี 2558 เป็นผู้ชาย
กลุ่มใหญ่ที่สุดเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาร้อยละ 82.35 กลุ่มใหญ่ที่สุดเป็นกลุ่ม
แรงงานไร้ฝีมือและกึ่งฝีมือ (ตารางที่ 3) โดยมีผู้สาเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยและกลุ่มแรงงานเชี่ยวชาญ
จานวนไม่มาก โครงการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยได้เริ่มตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 โดยมุ่งไปที่ผู้ที่มี
การศึกษาน้อย ไร้ทักษะฝีมือ และอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกนายหน้าจัดหางานเถื่อน
หลอกลวง และต้องการความช่วยเหลือจากประเทศที่เดินทางไปทางาน รวมถึงการจัดลาดับความสาคัญให้
แม่บ้านก็เป็นการรณรงค์สาหรับการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย โครงการส่วนใหญ่ยังคงมีส่วนเกี่ยวข้องและ
บางส่วนยังคงมีการดาเนินการในปัจจุบัน
ตารางที่ 1
การจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระหว่างปี 2555 – 2558
ปี

ตะวันออก
กลาง

แอฟริกา

เอเชีย
ไม่รวมตะวันออก
กลาง

ยุโรป

อเมริกาและ ออสเตรเลีย รวมทั้งหมด
โอเชเนีย

2555
19,157
5,713
89,185
13,155
3,707
2556
20,179
6,476
83,125
15,118
3,453
2557
19,908
3,820
80,191
11,217
3,235
2558
18,483
2,779
78,239
13,735
2,915
ที่มา: กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
ตารางที่ 2
ระดับการศึกษาและเพศสภาพของแรงงานอพยพ
ระดับ
2558
การศึกษา
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
ประถมศึกษา 34,893
5,755
40,648
37,095
มัธยมศึกษา
43,074
10,458
53,532
42,755
อาชีวศึกษา
10,072
2,680
12,572
9,797
ปริญญาตรี
6,383
3,963
10,346
6,839
อื่น ๆ
10
3
13
13
รวม
94,432
22,859
117,291
117,291
ที่มา: กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

3,244
2,160
1,158
1,140

2557
หญิง
6,301
10,197
2,495
4,034
3
23,030

134,101
130,511
119,529
117,291

รวม
43,396
52,952
12,292
10,837
16
119,529
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ตารางที่ 3
กลุ่มอาชีพของแรงงานในต่างประเทศ
กลุ่มอาชีพหลัก
ปี
2555
2556
2557
ผู้ออกกฎหมาย เจ้าหน้าที่อาวุโส และผู้จัดการ
848
685
647
ผู้เชี่ยวชาญ ช่างเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
2,585
2,037
2,162
พนักงานธุรการ
3,776
3,411
3,946
แรงงานด้านการบริการ ผู้ทางานในร้าน และผู้ขาย
255
268
176
ของในตลาด
แรงงานประมงและแรงงานทักษะเกษตร
3,278
3,293
2,576
ช่างฝีมือและคนงานค้าขายที่เกี่ยวข้อง
10,753
15,519
12,702
ผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลในโรงงานและผู้ประกอบ
12,873
11,769
8,462
ชิ้นส่วน
งานพื้นฐาน
39,235
35,427
34,251
อื่น ๆ
6,025
5,426
3,880
รวม
79,628
78,105
68,802

2558
612
2,012
3,479
180
2,591
14,739
8,779
33,084
4,188
69,664

ที่มา: กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
ตารางที่ 4
ช่องทางการโยกย้ายถิ่นฐาน
ปี

แจ้งการ
เดินทาง
ด้วย
ตนเอง

บริษัท
จัดหา
งาน

กรมการ นายจ้าง นายจ้าง
จัดหา
พาไป
ส่งไป
งาน
ทางาน ฝึกงาน

2555
2556
2557
2558

12,916
12,975
11,125
11,765

38,827
33,517
35,760
33,635

9,708
14,650
10,164
10,870

13,099
12,614
6,838
8,419

5,078
4,349
4,915
4,975

รวม

79,628
78,105
68,802
69,664

แจ้งการ
เดินทาง
กลับ
(Reentry)
54,473
52,406
50,727
47,627

รวม
ทั้งหมด

134,101
130,511
119,529
117,291

ที่มา: กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน
การแจ้งเดินทางกลับ (Re-entry) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการจ้างงานแล้วและได้รับการจ้างงานซ้าอีกครั้ง หรือ
ผู้ที่ได้รับการต่อสัญญาจ้างจากนายจ้างรายเดิม แรงงานไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่ได้รับการจ้างงานที่มี
ระยะเวลา สัญญาจ้างสั้นๆ หรือระยะเวลาที่แน่นอน โดยปกติมีระยะเวลาหนึ่งปีหรือสองปี และสามารถต่อ
สัญญาได้ หากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน จานวนแรงงานแจ้งการเดินทางกลับที่เดินทางไปทางานต่างประเทศ
ซึ่งหมายถึงแรงงานที่ได้รับการจ้างอีกครั้งหรือได้รับการต่อสัญญาจากนายจ้างรายเดิม มีประมาณร้อยละ 40
ของแรงงานที่เดินทางไปทางานต่างประเทศทั้งหมด (ตารางที่ 4) แรงงานไทยที่เดินทางไปทางานต่างประเทศ
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เกือบทั้งหมดได้รับการจ้างงานบนเงื่อนไขการเป็นแรงงานเดี่ยว (single worker) (หมายเหตุ ครอบครัวไม่ได้
รับอนุญาตให้พักกับแรงงานในประเทศที่ไปทางาน) เนื่องจากสัญญาจ้างงานส่วนใหญ่มีระยะเวลาสั้นและเป็น
แรงงานก่อสร้างในไซต์งานหรือโครงการที่มีแรงงานจานวนมาก
ในปัจจุบันแรงงานที่ไปทางานในต่างประเทศประมาณร้อยละ 40 เป็นแรงงานที่ถูกจัดส่งโดยบริษัทจัดหางาน
เอกชน ในช่วงต้นของการโยกย้ายถิ่นฐานในทศวรรษที่ 1980 แรงงานเกือบทั้งหมดถูกจัดส่งโดยบริษัทจัดหา
งานเอกชน แต่ต่อมารัฐบาลได้ทาความตกลงกับประเทศผู้รับ จึงเริ่มมีการจัดส่งแรงงานไปในตลาดต่างประเทศ
เพิ่มมากขึ้น และส่วนแบ่งตลาดของบริษัทจัดหางานเอกชนได้เริ่มลดลง ปัจจุบันเกาหลี ญี่ปุ่น และอิสราเอลได้
จ้างแรงงานไทยผ่านรัฐบาลแทนที่บริษัทจัดหางานเอกชน ส่วนแบ่งของนายจ้างในตลาดต่างประเทศก็เพิ่มขึ้น
ด้วย
เปรียบเทียบกับจานวนประชากรทั้งหมด 6,721 ล้านคน และกาลังแรงงาน 3,855 ล้านคน (ปี 2558) จานวน
แรงงานที่เดินทางไปทางานต่างประเทศแต่ละปีประมาณ 120,000 – 130,000 คน ด้วยการจ้างงานระยะสั้น
ซึ่งเป็นจานวนที่ไม่มาก การโยกย้ายถิ่นฐานทาให้ประเทศมีรายได้ 2,000,000,000 เหรียญสหรัฐต่อปี ขณะที่
การส่งออกทั้งหมดทารายได้ 200,000,000,000 เหรียญสหรัฐต่อปี การส่งออกแรงงานไทยในปัจจุบันมี
ผลกระทบน้อยต่อเศรษฐกิจไทยเมื่อเปรียบเทียบกับในทศวรรษที่ 1980 ในเรื่องของรายได้และจานวนแรงงาน
ที่ได้รับการจ้างงาน
ขณะที่มีการจัดส่งแรงงานไปทางานต่างประเทศปีละ 120,000 – 130,000 คน ประเทศไทยก็เป็นประเทศ
ปลายทางด้วยเช่นกัน และขณะนี้มีการจ้างแรงงานต่างชาติเป็นจานวนมากทั้งที่ถูกกฎหมายและเป็นแรงงานไม่
มีเอกสารมากกว่า 3,000,000 คนโดยประมาณ ในช่วง 15 ปีหลังหรือมากกว่านั้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่
ส่งแรงงานไปทางานในตลาดแรงงานต่างประเทศจานวนน้อยขณะที่ประเทศได้กลายมาเป็นประเทศผู้รับ
ประเทศหนึ่งของภูมิภาค
ค่าจ้าง โดยเฉพาะค่าจ้างขั้นต่าของประเทศมีการปรับสูงขึ้น กล่าวคือ ในพื้นที่เดิมค่าจ้างเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าใน
เวลาเพียงหนึ่งปี ขณะที่มีอัตราการว่างงานต่าในช่วง 10 ปีหลัง เมื่อไม่นานมานี้เป็นเรื่องยากที่จะหาแรงงานที่
ยอมจ่ายเงินจานวนมากเป็นค่าธรรมเนียมจัดหางานเพื่อให้ได้ทางานในต่างประเทศ รัฐบาลจัดส่งแรงงานไป
ทางานต่างประเทศ มากขึ้นด้วยเงื่อนไขที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงหรือไม่มีเลย ไม่มี
ค่าบริการจัดหางาน ได้รับสวัสดิการและค่าจ้างมาตรฐาน ซึง่ ดึงดูดให้มผี ูม้ าสมัครเพิม่ มากขึ้น
การแข่งขันระหว่างประเทศท่ามกลางผู้จัดส่งระหว่างประเทศในตลาดแรงงานในต่างประเทศมีบทบาทสาคัญ
ในการกาหนดอัตราค่าจ้าง เงื่อนไขการทางาน และสิทธิประโยชน์ของแรงงาน ซึ่งทาให้การแข่งขันของแรงงาน
ไทยลดลง ดังนั้นจึงทาให้จานวนแรงงานไทยที่จัดส่งโดยบริษัทจัดหางานลดลง ค่าธรรมเนียมจัดหางานที่สูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อื่นๆ จึงไม่กระตุ้นให้แรงงานไปทางานต่างประเทศ

กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
ระบบการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยของประเทศถูกออกแบบเพื่อนาไปสู่กฎหมาย ซึ่งทาให้การสรรหาแรงงาน
ไทยสะดวกขึ้นสาหรับการเติบโตของตลาดต่างประเทศ ขณะที่การโยกย้ายถิ่นฐานปลอดภัยสาหรับแรงงาน
มาตรการที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือการพัฒนามาตรการบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์มุ่งไปที่การแจ้งให้
สาธารณชนทราบถึงการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย ซึ่งสาคัญมากในช่วงต้นปีของการจ้างงานในต่างประเทศ
เมื่อประชาชนจาเป็นต้องทราบสิทธิและข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับตลาดแรงงานในต่างประเทศ การ
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ประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการไปทางานต่างประเทศเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของศูนย์บริการการไปทางาน
ต่างประเทศ (TOEA) นอกจากนี้ ยังมีการปฏิรูปการบริหารจัดการเพื่อสร้างเครือข่ายองค์กรทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคของประเทศ และในประเทศต่างๆ ที่แรงงานไทยได้รับการจ้างงาน
กฎหมายที่สาคัญที่สุดของการจัดหางานต่างประเทศคือ พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.
2528 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองแรงงานจากนายหน้าผิดกฎหมายและเตรียมแรงงานสาหรับ
ตลาดแรงงานต่างประเทศ ครอบคลุมทั้งก่อนการจ้างงาน ก่อนเดินทาง และหลังการเดินทางถึงประเทศที่
แรงงานไปทางาน โดยก่อนการจ้างงานนั้นมีกฎหมายควบคุมบริษัทจัดหางานโดยห้ามมิให้บริษัทจัดหางานที่
ไม่ได้รับอนุญาตดาเนินการจัดส่งคนหางานและ มีการลงโทษที่รุนแรง กาหนดขั้นตอนกระบวนการสรรหา
สร้างมาตรการบริหารจัดการในการจัดหางานต่างประเทศและมีกองทุนสาหรับแรงงานที่เดินทางไปทางานใน
ต่างประเทศ
โดยมาตรการและขั้นตอนเหล่านี้จะทาให้คนหางานได้รับความคุ้มครองและมีการโยกย้ายถิ่นฐานอย่าง
ปลอดภัย กระบวนการนี้เริ่มจากการควบคุมการอนุญาตและการสรรหา โดยให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานที่
ประสงค์จะทาการรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้าจะต้องยื่นคาขออนุญาตจากนาย
ทะเบียน (มาตรา 35) นี่คือมาตรการสาคัญประการหนึ่งที่จะควบคุมและดูแลการดาเนินงานของบริษัทจัดหา
งาน เพื่อป้องกันการสรรหาคนหางานขณะที่บริษัทจัดหางานไม่มีตาแหน่งงานว่างในต่างประเทศ
กฎหมายนี้ห้ามมิให้มีการโฆษณาและรับสมัครคนหางานหากไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 36 และ 66) นี่คือการ
ควบคุมที่สาคัญอีกประการหนึ่ง เนื่องจากจะช่วยหยุดนายหน้าจากการสรรหาคนหางานก่อนได้รับตาแหน่งงาน
ในต่างประเทศ
กฎหมายยังกาหนดว่าในการจัดส่งคนหางานไปทางานต่างประเทศ ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานใน
ต่างประเทศจะต้องส่งสัญญาจ้างงานพร้อมด้วยเงื่อนไขการให้บริการจัดหางานและหลักฐานอื่น ๆ ที่กาหนด
โดยอธิบดี เพื่อการพิจารณาก่อนจัดส่งคนหางานไปทางานในต่างประเทศ (มาตรา 36)
การควบคุมอีกอย่างหนึ่งคือ ห้ามมิให้บริษัทจัดหางานเรียกหรือรับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายก่อนนายจ้างรับ
คนหางานไปทางานเป็นลูกจ้าง (มาตรา 27 และ 38) การดาเนินการและการปฏิบัติเหล่านี้เป็นปกติ วันต่อวัน
และเป็นการดาเนินการหลักที่กาหนดโดยกฎหมายที่ใช้เพื่อส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย
การประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยไม่ได้ถูกกาหนดโดยกฎหมาย แต่ได้
ดาเนินการเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการโยกย้ายถิ่นฐานอย่าง
ปลอดภัยโดยเริ่มตั้งแต่ก่อนการจ้างงาน ในอดีตการโยกย้ายถิ่นฐานเป็นข้อกังวลหลักข้อหนึ่งของรัฐบาล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหานายหน้าจัดหางานเถื่อน การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนคือหนึ่งในการดาเนินการ
หลักของกรมการจัดหางาน เช่น ผู้บริหารระดับสูงของกรมหรือระดับรัฐมนตรีจะพบกับสื่อและเผยแพร่ข้อมูล
การซื้อเวลาโฆษณาในประเด็นที่ชัดเจนก็เป็นการประชาสัมพันธ์ช่องทางหนึ่งด้วย
การแจกจ่ายสื่อข้อมูลต่าง ๆ แก่สาธารณชนโดยตรงและผ่านสื่อได้รวมเข้าเป็นแผนการปฏิบัติงานของกรมการ
จัดหางาน โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังพื้นที่เฉพาะที่แรงงานมีแนวโน้มที่จะโยกย้ายถิ่นฐาน
รวมถึงโครงการเคาะประตูบ้านซึ่งมีผู้แจ้งข้อมูลหลักและข้อมูลผ่านบริการอินเตอร์เน็ต
หนึ่งในการประชาสัมพันธ์ล่าสุดคือ การลงทะเบียนคนหางาน โดยคนหางานที่สนใจหรือมองหางานใน
ต่างประเทศจะเข้าร่วมในการลงทะเบียนคนหางาน และสมัครหรือลงทะเบียนไปทางานในต่างประเทศกับ
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กรมการจัดหางานหรือสานักงานจัดหางานจังหวัด โดยจะมีการอบรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานในต่างประเทศ
เพื่อให้คนหางานมีความรู้เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการทางานและอาศัยอยู่ในต่างประเทศได้ดีขึ้น และ
หลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงจากนายหน้าจัดหางานเถื่อน ทั้งนี้ บริษัทจัดหางานที่ต้องการแรงงานจะต้องยื่นคา
ขอที่กรมการจัดหางานเพื่อสรรหาแรงงานจากรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้
การดาเนินการสาคัญมากที่สุดสาหรับการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยคือการอบรมก่อนเดินทาง ซึ่งกาหนดใน
มาตรา 36 (4) ของพระราชบัญญัติและระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการอบรมก่อนเดินทาง พ.ศ. 2544
กล่าวคือแรงงานทุกคนที่ถูกจัดส่งไปทางานในต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานจะต้องเข้ารับการอบรมก่อน
เดินทาง
นอกเหนือจากข้อมูลสภาพความเป็นอยู่และเงื่อนไขการทางานแล้ว คนงานจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ
และสัญญาจ้างงาน และหากคนงานยอมรับเงื่อนไขตามสัญญาจ้างแล้วจะต้องลงนามในสัญญาจ้างนั้น และ
คนงานจะได้รับสาเนาของสัญญาจ้างที่ได้รับการลงนามแล้ว เป็นการอบรม 1 วัน โดยปกติใช้เวลา 6 ชั่วโมง
และคนงานส่วนใหญ่จะเข้ารับการอบรมในวันเดินทางหรือ 2 - 3 วันก่อนเดินทาง ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์
หลักสาหรับการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้น โดยการดาเนินการนี้ดาเนินการตั้งแต่ก่อนมีกฎหมาย
ปัจจุบัน
สาหรับกลุ่มแรงงานเฉพาะภายใต้การดาเนินการที่แตกต่าง เช่น คนงานเก็บผลไม้ป่าที่มีจานวนการสรรหาเป็น
จานวนมาก เพื่อไปทางานระยะเวลาสั้นๆ ในช่วงฤดูร้อนในยุโรปบางประเทศ การอบรมจะดาเนินการใน
จังหวัดที่มีคนงานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ เพื่ออานวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของแรงงาน ทีมผู้
อบรมเคลื่อนที่จะถูกส่งไปอบรมกลุ่มแรงงานเหล่านี้เป็นเวลา 1 วันในพื้นที่ที่แรงงานพร้อมจะเดินทาง
คนงานในโครงการ EPS ของสาธารณรัฐเกาหลี งานเกษตรกรรมของอิสราเอล และโครงการฝึกอบรมผู้ฝึก
ปฏิบัติงานของญี่ปุ่น จะมีหลักสูตรการอบรมเฉพาะ รวมถึงการอบรมภาษา สภาพความเป็นอยู่และเงื่อนไขการ
ทางาน และข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นและมีประโยชน์สาหรับคนงาน การอบรมเหล่านี้จัดโดยกรมการจัดหางานและ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และเมื่อคนงานเดินทางถึงประเทศที่เดินทางไปทางานแล้ว จะต้องเข้ารับการอบรมที่
จัดโดยประเทศที่คนงานเดินทางไปทางาน ซึ่งการอบรมเหล่านี้กาหนดโดยกฎหมายหรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
ระบุในข้อตกลงของประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่ง

โครงสร้างการบริหารจัดการ
จนถึงทุกวันนี้มีเพียงกิจกรรมสองถึงสามอย่างในโปรแกรมก่อนเดินทางที่ได้รับอานาจตามกฎหมาย ซึง่ อนุญาต
และแต่งตั้งโดยผู้มีอานาจต่อหน่วยงานอื่น ได้แก่ การทดสอบทักษะฝีมือ การรับรองสุขภาพ การอบรมภาษา
เฉพาะ ภายใต้พระราชบัญญัติทดสอบฝีมือแรงงานเป็นความรับผิดชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางานยังให้อานาจศูนย์ทดสอบทักษะฝีมือเอกชนในการทดสอบคนหางาน การอบรมภาษาเกาหลี
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ EPS ของสาธารณรัฐเกาหลีก็ได้ให้ศูนย์อบรมภาษาของเอกชนที่มีคุณสมบัติเป็น
ผู้ดาเนินการ
การอบรมคนงานเกษตรภายใต้ข้อตกลงไทย – อิสราเอล ดาเนินการโดยวิทยาลัยเกษตรภายใต้
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรมการจัดหางาน กิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมดดาเนินการโดยกรมการจัดหางานหรือ
สานักงานจัดหางาน
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การรับรองสุขภาพ ดาเนินการโดยหน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐโดยความร่วมมือของกรมการจัดหางานและ
กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งรับรองหน่วยงานด้านสุขภาพของเอกชนที่มีคุณสมบัติให้ดาเนินการรับรองสุขภาพ
ให้คนงาน
กฎหมายหลัก – พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ได้พัฒนาและตรากฎหมายขึ้น
ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 เพื่อตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้นจากบริษัทจัดหางานเอกชนและการขาดเครื่องมือ
ทางกฎหมายที่เหมาะสมและหน่วยงานที่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีกฎหมายเฉพาะด้านการ
จ้างงานในต่างประเทศเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายออกนอกประเทศจานวนมากของแรงงาน โดยก่อนหน้านี้
กฎหมายที่มีอยู่ในเวลานั้นถูกรับในฐานะมาตรการปิดช่องว่างเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับการโยกย้ายถิ่น
ฐาน ตั้งแต่นั้นมาเนื้อหาบางส่วนของพระราชบัญญัตินี้ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเบื้องต้นเนื่องจากมีการตรากฎหมายมากกว่า 30 ปีแล้ว
พระราชบัญญัติได้พัฒนาเพื่อ
ก. คุ้มครองคนหางานจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและผิดกฎหมายจากบริษัทจัดหางานเอกชนและ
นายหน้า
ข. คุ้มครองและทาให้คนหางานได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กาหนดในสัญญาจ้างงานและกฎหมายของ
ประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่ง
ค. พัฒนาขั้นตอนและมาตรการสาหรับการส่งออกแรงงานไปต่างประเทศ และ
ง. จัดตั้งกองทุนและให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในต่างประเทศ
พระราชบัญญัติครอบคลุมทุกขั้นตอนของการโยกย้ายถิ่นฐานของคนงานทีจ่ ัดส่งโดยบริษัทจัดหางานเอกชน
ได้แก่ ก่อนการจ้างงาน ก่อนเดินทาง และหลังการเดินทางหรือระหว่างทางาน รวมทั้งครอบคลุมแรงงานย้าย
ถิ่นทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง โดยวัตถุประสงค์หลักของพระราชบัญญัติคือการเริ่มของระบบที่สามารถ
ป้องกันและคุ้มครองแรงงานเมื่อสมัครไปทางานในต่างประเทศ การควบคุมและดูแลบริษัทจัดหางานเอกชน
โดยมุ่งหวังว่าคนงานจะปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนจากการทางานในต่างประเทศ

การออกใบอนุญาต
1. มาตรา 30 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียน
2. มาตรา 31 ผู้ขออนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศจะต้องเป็นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน
จากัด มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
ก. มีทุนจดทะเบียนและชาระแล้วตามที่กาหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท
ข. วางเงินค้าประกันต่อนายทะเบียนเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ตามจานวน
ที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาท

ขั้นตอนการสรรหาและการจัดส่งแรงงาน
1. มาตรา 35 ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศที่ประสงค์จะรับสมัครหรือประกาศรับสมัคร
คนหางานเป็นการล่วงหน้าให้ยื่นคาขออนุญาตจากนายทะเบียน
2. มาตรา 36 ในการจัดส่งคนหางานไปทางานในต่างประเทศผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานใน
ต่างประเทศต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
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a. ส่งสัญญาจัดหางานที่ผู้รับอนุญาตจัดหางานในต่างประเทศหรือตัวแทนจัดหางานทากับคนหางาน
ต่ออธิบดีตลอดจนเงื่อนไขการจ้างแรงงานที่นายจ้างในต่างประเทศหรือตัวแทนซึ่งได้รับมอบอานาจจาก
นายจ้างดังกล่าวทากับคนหางาน และหลักฐานอื่นที่อธิบดีประกาศกาหนด เพื่อพิจารณาอนุญาตก่อนส่ง
คนหางานไปต่างประเทศ
b. ส่งคนหางานเข้ารับการตรวจสุขภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีส่ ถานพยาบาลที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
c. ส่งคนหางานเข้ารับการทดสอบฝีมือตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกาหนด
d. ส่งคนหางานที่ผ่านการคัดเลือกและทดสอบฝีมือแล้วเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศที่คนหางานจะไปทางาน ตลอดจนสภาพการจ้าง ณ สานักงานทะเบียน
จัดหางานกลาง สานักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัด หรือสถาบันอื่นใดที่อธิบดีประกาศกาหนด
e. ส่งบัญชีรายชื่อและสถานที่ทางานในต่างประเทศของคนหางาน พร้อมทั้งสาเนาสัญญาจ้างแรงงาน
ให้แก่ นายทะเบียนจัดหางานกลางภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่คนหางานออกเดินทาง
f. แจ้งเป็นหนังสือโดยแนบบัญชีรายชื่อและสถานที่ทางานในต่างประเทศของคนหางานให้สานักงาน
แรงงานในต่างประเทศที่คนหางานไปทางานทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่คนหางานเดินทางไปถึง กรณีไม่มี
สานักงานแรงงานในต่างประเทศดังกล่าว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น
หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือผู้ที่รับผิดชอบในการดูแลคนไทยในประเทศนั้นทราบภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว
g. รายงานให้นายทะเบียนจัดหางานกลางทราบภายในวันที่สิบของเดือนถัดไปเป็นประจาทุกเดือน
กรณีที่ยังมีคนหางานไม่ได้เดินทางไปทางานตามสัญญาจัดหางาน
3. มาตรา 66 การโฆษณาจัดหางานให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด

ค่าธรรมเนียมจัดหางาน
มาตรา 26 และ 47
ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศเรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สินจากคนหางาน
นอกจากค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย โดยค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดโดยรัฐมนตรี

ช่องทางการโยกย้ายถิ่นฐาน
พระราชบัญญัติยังกาหนดการโยกย้ายถิ่นฐานโดยช่องทางอื่นๆ ดังนี้
1. มาตรา 48 คนหางานใดประสงค์จะเดินทางไปทางานในต่างประเทศด้วยตนเอง โดยไม่ได้ทาสัญญาจัดหา
งานกับผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศให้แจ้งให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายทราบก่อน
เดินทางไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
2. มาตรา 49 ห้ามมิให้นายจ้างซึ่งอยู่ในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทางานในต่างประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากอธิบดี
3. มาตรา 50 ห้ามมิให้นายจ้างในต่างประเทศหรือตัวแทนทาการรับสมัครเพื่อพาลูกจ้างในประเทศไทยด้วย
ตนเองเพื่อไปทางานในต่างประเทศเว้นแต่จะติดต่อให้สานักงานจัดหางานหรือกรมการจัดหางานจัดหาให้
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กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานในต่างประเทศ
1. มาตรา 37 ให้ผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทางานในต่างประเทศจัดให้นายจ้างในต่างประเทศซึ่งทาสัญญา
จ้างแรงงานกับคนหางานส่งเงินเข้ากองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 52 สาหรับคนหางานแต่ละคน
หากไม่สามารถจัดให้นายจ้างส่งเงินดังกล่าวได้ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับอนุญาตจัดหางานต้องส่งเงินเข้ากองทุน
การส่งเงินเข้ากองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ กาหนดเวลา และอัตราตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
โดยอัตราดังกล่าวจะกาหนดให้แตกต่างกันสาหรับการส่งคนหางานไปทางานในต่างประเทศแต่ละประเทศหรือ
แต่ละภูมิภาคก็ได้
2. มาตรา 53 การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนการดาเนินการดังนี้
a. จัดการให้คนหางานซึ่งถูกทอดทิ้งอยู่ในต่างประเทศได้เดินทางกลับประเทศไทย
b. ให้การสงเคราะห์แก่คนหางานซึ่งไปหรือจะไปทางานในต่างประเทศหรือทายาทโดยธรรมของ
บุคคลดังกล่าว
c. การคัดเลือกและทดสอบฝีมือและการฝึกอบรมคนหางานก่อนจะเดินทางไปทางานในต่างประเทศ

การควบคุมการเดินทางออกไปทางานของแรงงาน
1. มาตรา 62 คนหางานซึ่งเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางออกไปโดยผ่านด่านตรวจ
คนหางานและต้องยื่นรายการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด ณ ด่านดังกล่าว
2. มาตรา 63 กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าผู้ใดไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการไปทางานหรือฝึกงานใน
ต่างประเทศตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจระงับการเดินทางออกนอก
ราชอาณาจักรของผู้นั้นได้เท่าที่จาเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี ทั้งนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุที่ต้อง
ระงับการเดินทางไว้ให้ชัดเจน

มาตรการแทรกแซง
พระราชบัญญัติกาหนดโทษจาคุกและค่าปรับสาหรับผู้ละเมิดและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การจัดหางาน
ผิดกฎหมายมีโทษจาคุก 3 – 10 ปี หรือปรับ 200,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ (มาตรา 73 – 92)
มาตรา 52 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมการจัดหางานเรียกว่ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไป
ทางานในต่างประเทศเพื่อใช้จ่ายในกิจการตามมาตรา 53
การบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานกาหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นโยบาย
นโยบายหลักของกระทรวงแรงงานได้ส่งเสริมการจัดหางานในต่างประเทศที่มีเงื่อนไขการทางานที่ดีและ
แรงงานได้พัฒนาทักษะ
กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานและองค์กรเกี่ยวกับการบริหารอื่นๆ ได้คุ้มครองคนหางานจากการ
ปฏิบัติที่ผิดกฎหมายของบริษัทจัดหางานเอกชนและนายหน้าผิดกฎหมายทุกรูปแบบ
ขณะที่ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาการขาดแคนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานประมง แรงงานในอุตสาหกรรมการ
ผลิต ผู้ช่วยงานบ้าน และแรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ แต่ยังไม่มีข้อจากัดของจานวนหรือประเภทของทักษะสาหรับ
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ตลาดในต่างประเทศ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางานในต่างประเทศตั้งแต่
ประเทศไทยเริ่มจัดส่งแรงงานเข้าไปในตลาดแรงงานในต่างประเทศ
ทิศทางหลักของกฎหมายพื้นฐานของประเทศยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการจัดหางาน
ในต่างประเทศ พระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2528 ยังคงบังคับใช้ในปัจจุบันพร้อมกับมีการแก้ไขกฎหมายบางส่วน

หน่วยงานด้านบริหาร
1. กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการจัดหางานต่างประเทศ
a. ศูนย์บริการการไปทางานต่างประเทศ (TOEA) ซึ่งเป็นสานักงานบูรณาการหรือสานักงานบริการ
เบ็ดเสร็จจุดเดียว ประกอบด้วย หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางานต่างประเทศ มีภารกิจ
ประกอบด้วย
- บริการจัดหางานต่างประเทศ (กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน)
- บริการทาหนังสือเดินทาง (กระทรวงการต่างประเทศ)
- ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (C.I.D) (สานักงานตารวจแห่งชาติ)
- เอกสารรับรองสุขภาพ (กระทรวงสาธารณสุข)
ศูนย์บริการการไปทางานต่างประเทศยังดาเนินการประกาศรับสมัครคนหางาน อบรมก่อนเดินทาง
แก่แรงงานที่กาลังจะเดินทางไปทางานต่างประเทศ และจัดส่งแรงงานสาหรับตลาดแรงงานในต่างประเทศ
b. กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศรับผิดชอบ ดังนี้
- ส่งเสริมและพัฒนาการจัดหางานในต่างประเทศ
- จัดส่งค้นหางานตามขั้นตอน
- สานักงานจัดหางานของรัฐสาหรับนายจ้างในต่างประเทศ
- อบรม/พัฒนาแรงงาน
- บริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทางานในต่างประเทศ
c. กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน มีหน้าที่ให้บริการใบอนุญาตจัดหางาน
ตรวจสอบบริษัทจัดหางานเอกชน ให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ ด่านตรวจคนหางานที่ช่องทางตรวจคนเข้าเมือง
d. สานักงานจัดหางานจังหวัด 76 แห่งทั่วประเทศ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินงานของ
ศูนย์บริการการไปทางานต่างประเทศ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันแรงงานจากนายหน้าเถื่อนและ
ตรวจสอบและควบคุมบริษัทจัดหางาน
2. สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
สานักงานแรงงานและฝ่ายแรงงาน 14 แห่งใน 13 ประเทศ ได้แก่ บรูไน เยอรมนี ฮ่องกง อิสราเอล
ญี่ปุ่น เกาหลี ลิเบีย มาเลเซีย ซาอุดีอาระเบีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ( 2 แห่ง) สวิตเซอร์แลนด์ และยู.เอ.อี

โครงการให้ความรู้แรงงานและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
ตั้งแต่ช่วงต้นของการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัย โครงการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์การโยกย้ายถิ่นฐานที่
ปลอดภัยรวมถึงการกาหนดบทบัญญัติทางกฎหมายบนพื้นฐานข้อมูลที่คนหางานส่วนใหญ่เป็นคนที่อาศัยอยู่ใน
ชนบท ได้รับการศึกษาอย่างจากัดด้วยความรู้เล็กน้อยหรือไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับการทางานในต่างประเทศ
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บางคนแทบจะไม่เคยเดินทางออกจากหมู่บ้านเลย ได้รับข้อมูลเพียงด้านบวกของการไปทางานต่างประเทศจาก
นายหน้าจัดหางานหรือเพื่อนบ้าน จึงเป็นเรื่องปกติที่บริษัทจัดหางานและนายหน้าจะทาผิดกฎหมาย
ผู้ซึ่งมีแนวโน้มจะโยกย้ายถิ่นฐานรวมถึงอาศัยในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทและพื้นที่
ห่างไกล ซึ่งมีข้อจากัดในการทราบว่าเป็นผู้ใดบ้าง จึงยากต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลหรือโครงการเคาะประตู
บ้าน ธรรมชาติของคนในชนบทโดยปกติจะไม่กระตือรือร้นหรือหาข้อมูลเรื่องสิทธิ์ของตนเองก่อนหางานใน
ต่างประเทศ ดังนั้นโครงการต่างๆ ที่ครอบคลุมข้อจากัดเหล่านี้จะทาให้กลุ่มคนดังกล่าวมีความรู้มากขึ้น
โครงการมีความจาเป็นที่จะต้องระบุปัญหาลักษณะการทางานที่ไม่คุ้นเคยและสภาพความเป็นอยู่ใน
ต่างประเทศของแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่มีความคิดที่ผิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทางานใหม่ ดังนั้นการ
ประชาสัมพันธ์จึงควรมุ่งไปที่กลุ่มแรงงานเหล่านี้ด้วยวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองแรงงานจากนายหน้าจัดหา
งานผิดกฎหมายและเพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานที่ดีขึ้นสาหรับตลาดแรงงานในต่างประเทศ
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เวียดนาม
ประวัติเศรษฐกิจสังคม
ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา เวียดนามประสบความสาเร็จด้านการพัฒนากระบวนการต่างๆ กระบวนการ
ปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจโด่ยเหม่ยที่เริ่มต้นเมื่อปี 2529 ทาให้เวียดนามที่เป็นหนึ่งในประเทศยากจน
ที่สุดเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับล่าง ตั้งแต่ปี 2533 ของ ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ต่อหัวของเวียดนาม
เติบโตได้เทียบเท่ากับประเทศที่มีการเติบโตรวดเร็ว โดยเฉลี่ยร้อยละ 6.4 ต่อปี และมี GDP ที่เติบโตร้อยละ
6.7 ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างกระจายตัว - มีอัตราความยากจนลดลงอย่างมาก – และผลลัพธ์เชิงสังคมพัฒนา
อย่างรวดเร็ว ซึ่งรายได้ต่อหัวของเวียดนามได้เพิ่มขึ้นจาก 100 เหรียญสหรัฐ ในช่วงทศวรรษ 1980 เป็น 2,100
เหรียญสหรัฐ ในปี 2558 และประมาณ 2,115 ในปี 2559
ตัวชี้วัดทางสังคมของเวียดนามได้พัฒนาขึ้นอย่างมากเมื่อช่วงทศวรรษที่ผ่านๆ มา โดยสามารถบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) บางตัวได้ก่อนกาหนด ประชาชนเวียดนามได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น และมีช่วง
อายุของชีวิตยืนยาวกว่าประเทศที่มีรายได้ต่อหัวในระดับที่ใกล้เคียงกัน การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานได้รับการ
พัฒนาอย่างมากเช่นกัน การไฟฟ้ามีถึงเกือบทุกครัวเรือน จากที่มีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเมื่อปี 2536 และการเข้าถึง
น้าสะอาดและการอนามัยที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่าร้อยละ 50 ของบ้านเรือนทั้งหมดเป็นร้อยละ 75
แม้ว่าจะประสบความสาเร็จด้วยดี แต่วาระด้านความยากจนยังคงต้องได้รับความสนใจต่อไป ความยากจนเป็น
สิ่งเปราะบาง และประชากรส่วนใหญ่ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกล้กับเส้นความยากจน (1 ใน 3 ของ
ประชากร – เทียบเท่ากับประมาณ 30 ล้านคน - ตกลงสู่ “ความยากจน” หรือ “เกือบยากจน”) อีกทั้ง
เวียดนามมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ทาให้มีความเสี่ยงต่อการ
เจริญเติบโตและความก้าวหน้า เวียดนามได้ประสบปัญหาของอุณหภูมิและระดับน้าทะเลที่สูงขึ้น พายุที่มี
ความรุนแรง น้าท่วม และแล้ง ซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 1-1.5 ของ GDP ในช่วง 2 ทศวรรษที่
ผ่านมา
เพื่อที่จะก้าวผ่านความยากลาบากดังกล่าว รัฐบาลเวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปฏิรูป ซึง่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนาม (SEDS) 2554-2563 มุ่งเน้นการปฏิรูปโครงสร้าง ความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียมทางสังคม และประเด็นใหม่ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจมหัพภาค โดยมี
“ประเด็นการพัฒนา” 3 ด้าน ดังนี้ (1) ส่งเสริมด้านทรัพยากรมนุษย์/ การพัฒนาทักษะ (โดยเฉพาะทักษะด้าน
อุตสาหกรรมที่ทันสมัยและนวัตรกรรม) (2) พัฒนาสถาบันตลาด และ (3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในการ
ดาเนินงานทั้ง 3 ด้านนั้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม (SEDP) ระยะ 5 ปี 2554-2558 มุ่งเน้นการดาเนินงานใน
การปรับโครงสร้างใน 3 ด้าน - ภาคส่วนธนาคาร รัฐวิสาหกิจ และการลงทุนภาครัฐ – เป็นสิ่งจาเป็นในการ
บรรลุวัตถุประสงค์

ประวัติการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
เวียดนามได้เริ่มต้นส่งออกแรงงานในช่วงทศวรรษที่ 1980 เมื่อมีความร่วมมือพหุภาคีกับประเทศในยุโรป
ตะวันออก รวมถึงเยอรมนี เชโกสโลวาเกีย บัลแกเรีย และอดีตสหภาพโซเวียต และมีการจัดทาข้อตกลง
ทวิภาคีในการส่งแรงงานออกไปทางานโรงงานในประเทศเหล่านี้ วัตถุประสงค์หลักของการโยกย้ายถิ่นฐาน
คือ การพัฒนาทักษะแรงงานเวียดนามสาหรับอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต และเพื่อพัฒนารายได้
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สาหรับตลาดแรงงานในประเทศ ช่วง 10 ปี (2523-2533) แรงงานจานวน 277,183 คน เดินทางไปทางานใน
ประเทศดังกล่าวข้างต้น รวมถึง 112,338 คน ที่เดินทางไปทางานในสหภาพโซเวียต และจานวน 72,786 คน
ใน DRG จานวน 37,659 คน ในเชโกสโลวาเกีย และ 35,099 คน ในบัลแกเรีย
นอกเหนือจากอดีตสหภาพโซเวียต และประเทศยุโรปตะวันออก เวียดนามได้ขยายการส่งออกแรงงานในปี
2526-2527 ด้วยการส่งแรงงานและผู้เชี่ยวชาญไปหลายประเทศในตะวันออกกลางและแอฟริกา เช่น อิรัก อัล
จีเรีย คองโก แองโกลา เป็นต้น โดยทางานด้านการก่อสร้าง สุขภาพ การศึกษา และการเกษตร ในสิ้นปี 2553
การส่งแรงงานออกไปทางานในประเทศดังกล่าวมีจานวน 19,301 คน ซึ่งแรงงาน 14,000 คนทางานในอิรัก
ทั้งนี้ แรงงานและผู้เชี่ยวชาญที่ทางานในอุตสาหกรรมเบามีประมาณร้อยละ 40 อุตสาหกรรมและโยธา
ประมาณร้อยละ 26 งานช่างร้อยละ 20 และอื่นๆ ร้อยละ 14
การส่งแรงงานออกไปทางานเมื่อช่วงทศวรรษที่ 1980 มีผลกระทบเชิงบวกด้านการสร้างงาน เพิ่มรายได้ให้กับ
แรงงานและครอบครัว และมีส่วนร่วมในงบประมาณของรัฐ และช่วยประเทศผู้รับในการรับมือกับการขาด
แคลนแรงงาน
สิ้นปี 2532 และเริ่ม 2533 สงครามอ่าวและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของสหภาพโซเวียตและประเทศ
ยุโรปตะวันออกทาให้เกิดการหยุดชะงักการส่งออกแรงงานเวียดนาม ส่งผลให้แรงงานจานวนมากจาก
ตะวันออกกลางและประเทศยุโรปตะวันออกเดินทางกลับประเทศก่อนที่จะสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน และข้อตกลง
ด้านแรงงานเป็นโมฆะ รัฐบาลจึงออกคาสั่งฉบับที่ 73-CT ลงวันที่ 13 มีนาคม 2533 เพื่อหยุดโครงการส่งออก
แรงงาน
อย่างไรก็ตาม แรงงานบางส่วนที่ทางานในของสหภาพโซเวียตและประเทศยุโรปตะวันออกพานักต่อและการ
ส่งออกแรงงานดาเนินการต่อไปจากการสนับสนุนของญาติที่อาศัยหรือเรียนหนังสือในต่างประเทศ ทั้งนี้ ใน
จานวนที่น้อยลง โดยมีการคาดการณ์จานวนแรงงานที่พานักในต่างประเทศในช่วงระยะเวลานั้นประมาณ
200,000 คน
ตั้งแต่เริ่มต้น 2533 เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเริ่มรับแรงงานเวียดนามตามโครงการฝึกปฏิบัติงานจริงภายใต้ข้อตกลง
ทวิภาคี โดยทางานร่วมกับแรงงานท้องถิ่นในสายการผลิต และช่วงหลังของทศวรรษที่ 1900 บริษัทจัดหางาน
เริ่มมีส่วนร่วมในการส่งแรงงานออกไปทางานในต่างประเทศที่มีความต้องการแรงงาน
ช่วงเริ่มต้นของปี 2543 การโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานไปไต้หวันเพื่อทางานแม่บ้านและผู้ให้การดูแล จานวน
แรงงานไปทางานต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงปี 2536-2540 และดิ่งลงทันทีเมื่อเกิดวิกฤตด้านการเงิน
ในเอเชีย แต่เพิ่มขึ้นอีกครั้งในปีต่อมา
ตั้งแต่ปี 2545 จานวนแรงงานเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดจากการที่มาเลเซียเปิดตลาดแรงงาน ในปีนี้ มีการส่งออก
แรงงานโดยบริษัท 40 แห่ง มากกว่า 20,000 คน ไปยังมาเลเซีย อีกทั้ง มีความต้องการแรงงานที่สูงจาก
ประเทศในตะวันออกกลาง ทาให้มีประเทศปลายทางใหม่ๆ ให้กับแรงงานเวียดนาม
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ภาพที่ 1
จานวนแรงงานไปทางานต่างประเทศ จาแนกตาม ค.ศ.

แหล่งข้อมูล: ตัวเลขจากหนังสือพิมพ์ระหว่างปี 2534-2543 และตัวเลขจาก DOLAB สาหรับปี 2544-2550
ตารางที่ 1
จานวนแรงงานไปทางานต่างประเทศปี 2551-2558 จาแนกตามเพศ
ลาดับ

ปี

1
2551
2
2552
3
2553
4
2554
แหล่งข้อมูล DOLAB

จานวนแรงงาน
รวม
หญิง
86,990
28,598
73,028
17,880
85,546
28,573
88,298
31,990

ลาดับ

ปี

5
6
7
8

2555
2556
2557
2558

จานวนแรงงาน
รวม
หญิง
80,320
27,784
88,155
31,769
106,840 40,063
119,530 99,616

ในช่วงหลายๆ ปีที่ผ่านมา มีแรงงานมากกว่า 100,000 คน ไปทางานในต่างประเทศในแต่ละปี ในปี 2538 มี
เพียง 290,000 คน ที่ทางานใน 15 ประเทศ ปัจจุบัน มี 500,000 คน ทางานใน 40 ประเทศและดินแดน ในปี
2557 มี 106,840 คน ที่ทางานในต่างประเทศ และในปี 2558 มี 119,530 คน
แม้ว่าแรงงานเวียดนามที่ทางานใน 40 ประเทศและ/หรือดินแดน ประเทศหลักได้แก่ มาเลเซีย ไต้หวัน เกาหลี
ใต้ และญี่ปุ่น ในปี 2557 มีแรงานผู้ฝึกงานเวียดนามทาในมาเลเซียประมาณ 20,000 คน ไต้หวัน 139,000 คน
เกาหลี 54,000 คน และญี่ปุ่น 28,000 คน โดยเป็นแรงงานผู้ฝึกขณะปฏิบัติงาน
แรงงานเวียดนามส่วนใหญ่ทางานด้านสายการผลิต การตัดเสื้อ การก่อสร้าง การทาความสะอาด และลูกเรือ
ประมง โดยแรงงานที่ทางานในต่างประเทศส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาและวิชาชีพน้อย ประมาณร้อยละ 4045 ได้รับการฝึกฝน แต่ในระยะสั้นและในระดับฝีมือพื้นฐานเท่านั้น ในตลาดที่ต้องการแรงงานทักษะสูงและ
ภาษาที่ดี เช่น ออสเตรเลียนั้น จานวนแรงงานที่สามารถดาเนินการตามข้อกาหนดได้มีจานวนไม่มาก ซึ่ง
ระหว่างปี 2556-2558 มีเฉลี่ยประมาณเพียงปีละ 400 คน ที่ได้รับการจ้างงาน
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ตารางที่ 2
ประเทศ/ดินแดนที่แรงงานเวียดนามไปทางาน ปี 2555-2558
ลาดับ

ประเทศ/ดินแดน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ไต้หวัน (จีน)
ญี่ปุ่น
มาเลเซีย
เกาหลี
ซาอุดีอาระเบีย
สปป. ลาว
กัมพูชา
มาเก๊า (จีน)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ลิเบีย
แอลจีเรีย
สาธารณรัฐเช็ก
กาตาร์
เบลารุส
รัสเซีย
รวม 15 ประเทศ/ดินแดน
รวม ร้อยละ ของ 15 ประเทศ/
ดินแดน

2555

2556

30,533
8,775
9,298
9,228
2,360
6,195
5,215
2,304
1,731
645
38
1,699
105
0
439
78,565
97.8

2557

46,368
9,686
7,564
5,446
1,703
4,860
4,250
2,294
2,075
1,201
158
143
205
403
476
86,833
98.5

2558

62,124
19,766
5,139
7,242
4,191
200
50
2,516
831
1,005
547
56
850
774
253
105,544
98.8

67,621
29,810
7,454
6,019
4,125
0
0
493
286
0
1,963
43
455
91
81
118,441
99.1

รวม
(2555-2558)
206,646
68,037
29,455
27,935
12,379
11,255
9,515
7,607
4,923
2,851
2,706
1,941
1,615
1,268
1,249
389,383
98.6

แหล่งข้อมูล DOLAB
ตารางที่ 3
องค์ประกอบของแรงงานต่ออาชีพ (2543-2548)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

อาชีพ
สายการผลิต
การก่อสร้าง
การตัดเย็บเสื้อผ้า
การทาความสะอาด
ผู้ดูแล
ลูกเรือพาณิชย์
ลูกเรือประมง
อื่นๆ
รวม

2543
64
4
7
11
0.008
3
2
8
100

2544
63
8
3
10
0.4
3
4
9
100

2545
50
4
5
21
0.4
3
10
7
100

2546
28
18
3
40
0.4
1
5
5
100

2547
20
2
2
65
0.16
2
4
4
100

2548
73
1
1
14
0.8
2
3.5
4.7
100

แหล่งข้อมูล DOLAB

กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน
รัฐบาลเวียดนามได้ออกกฎหมาย ฉบับที่ 370/HDBT ว่าด้วยระเบียบการส่งแรงงานไปต่างประเทศชั่วคราว ซึ่ง
ระเบียบนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีด้านกระบวนการส่งแรงงานไปในสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองใหม่ นับแต่นั้นมา แรงงานไม่เพียงแต่เดินทางออกไปผ่านข้อตกลงทวิภาคีระหว่างรัฐบาล แต่ตาม
สัญญาในบทบัญญัติด้านแรงงานระหว่างเวียดนามและองค์กรเศรษฐกิจต่างประเทศ และ/หรือ บุคคลต่างชาติ
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บริษัทจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศได้รับอนุญาตจากรัฐบาลในการจัดหาตลาดแรงงาน ลงนามในสัญญาจ้าง
งานร่วมกับภาคีต่างชาติด้านด้านแรงงาน การคัดเลือกแรงงานที่เหมาะสม การอบรมปฐมนิเทศด้านทักษะหรือ
งานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของนายจ้าง หน้าที่ของรัฐบาลคือการวางนโยบาย บริหารจัดการ และควบคุม
การให้บริการจัดหางานแรงงานไปต่างประเทศ ให้ความคุ้มครองแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ และอานวย
ความสะดวกในการหางานเมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศ
ในวันที่ 20 กันยายน 2542 รัฐบาลออกประกาศ ฉบับที่ 152/1999/ND-CP อนุญาตให้บริษัทขององค์กร
สังคม-การเมืองทั้งหมดส่งแรงงานออกไปทางานต่างประเทศ ทั่วทั้งประเทศ มีการจัดตั้งบริษัทจัดส่งแรงงาน
ออกไปทางานต่างประเทศจานวนมาก ในขณะเดียวกัน มีแรงงานไปทางานต่างประเทศเพิ่มขึ้นจานวนมาก
ภายใต้การปฏิรูปเศรษฐกิจสังคม การส่งแรงงานไปทางานต่างประเทศถือเป็นทางออกที่สาคัญหนึ่งของการ
สร้างงานและพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญและรายได้ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับประกาศสานักการเมือง
ฉบับที่ 41-CT-TW ลงวันที่ 22 กันยายน 2541 ด้านการจัดส่งแรงงานไปทางานต่างประเทศ รวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับการยืนยันว่า “การส่งออกแรงงานและผู้เชี่ยวชาญเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สาคัญสาหรับ
การพัฒนากาลังแรงงานเพื่อการก่อสร้างประเทศระหว่างการเจริญเติบโตและการอุตสาหกรรม”
เหตุการณ์ที่ดีที่สุดคือเมื่อการสมัชชาใหญ่ให้สัตยาบันต่อกฎหมายว่าด้วยการไปทางานในต่างประเทศของ
แรงงานเวียดนามภายใต้สัญญาจ้าง (จากนี้ไปเรียกว่า กฎหมาย 72) ซึ่งถือเป็นก้าวสาคัญด้านกฎหมายเกี่ยวกับ
การส่งออกแรงงาน ในการนี้ รัฐบาลได้อานวยความสะดวกและทาให้แน่ใจว่าสถานประกอบกิจการและ
แรงงานได้รับประโยชน์ตามกฎหมาย สนับสนุนการขยายตลาดแรงงาน ส่งเสริมการส่งออกแรงงานให้มากที่สุด
โดยเฉพาะแรงงานฝีมือเข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างรายได้ที่สูง และยอมรับรูปแบบต่างๆ ของการส่งออกแรงงาน
เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายฉบับเดิม กฎหมาย 72 ได้ปรับการขยายวิธีการในการส่งออกแรงงาน เช่น (1)
บริษัทเอกชนและรัฐสามารถส่งออกแรงงาน (2) บริษัทและผู้ที่ประมูลชนะ และ/หรือ ผู้ลงทุนในต่างประเทศ
สามารถส่งออกแรงงาน (3) บริษัทที่มีส่วนร่วมในการจัดส่งแรงงานไปต่างประเทศเพื่อฝึกงาน และ/หรือ
พัฒนาทักษะ และ (4) สัญญาจ้างส่วนบุคคล
นอกจากบทบัญญัติด้านประโยชน์ตามกฎหมายของแรงงาน กฎหมาย 72 กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของแรงงาน หากละเมิดจะถูกลงโทษทางมาตรการปกครอง รวมถึงการปรับและบังคับให้เดินทางกลับ
เวียดนาม
มีเอกสารแนวทางสาหรับการดาเนินงานของกฎหมาย 72 รวมทั้ง กฎหมายฉบับที่ 126/2007/ND-CP ลงวันที่
1 สิงหาคม 2550 กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และกิจการสังคม มีหนังสือเวียน ฉบับที่ 21/2007/TTBLDTBXA และหนังสือเวียนร่วม ฉบับที่ 16/2007/TTLT-BLDTBXHBTC ลงวันที่ 4 กันยายน 2550 ระหว่าง
กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และกิจการสังคม (MOLISA) และกระทรวงการคลัง ด้านค่าธรรมเนียมบริการ
สาหรับการส่งออกแรงงานตามสัญญาจ้าง และหนังสือเวียนร่วมระหว่างกระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และ
กิจการสังคม และธนาคารรัฐแห่งเวียดนาม ฉบับที่ 17/2007/TTLT-BLDTBXH-NHNNVN ด้านการบริหาร
จัดการและการวางเงินของบริษัทและแรงงานไปทางานต่างประเทศตามสัญญาจ้าง
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โครงการให้ความรู้แรงงานและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
เงื่อนไขบังคับหนึ่งสาหรับบริษัทจัดส่งแรงงานออกไปทางานคือการมีกลไกเฉพาะสาหรับการยกระดับทักษะ/
ความรู้ที่จาเป็นสาหรับแรงงานก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศตามรายการที่ 2 มาตรา 9 ของกฎหมาย 72
และประกาศ ฉบับที่ 18/2007/QD-BLDTBXH ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และกิจการสังคม และกาหนดให้จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีวะและมี (a) การอบรม และ (b) การ
บริหารจัดการผู้เข้าฝึกอบรม
ส่วนการอบรมจะต้องมีผู้ฝึกสอนอย่างน้อย 3 คน ในการดาเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
• ระดับการศึกษามัธยมตอนปลาย และ/หรือ สูงกว่า
• มีประวัติ (CV) ที่ชัดเจน
• ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือการรักษาทางการแพทย์
• มีประสบการณ์สูงและมีความรู้ด้านการส่งออกแรงงาน และ
• มีความรู้ด้านกฎหมายในประเทศและประเทศปลายทาง
ส่วนการอบรมมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
• จัดการอบรมหรือจัดหาทักษะและความรู้ให้แก่แรงงาน
• บริหารจัดการโครงการอบรม จัดเวลาสาหรับผู้ฝึกอบรมและผู้ให้การฝึกอบรม
• ดาเนินการตามสัญญาร่วมตามการกาหนดทักษะของผู้ฝึก
• จัดทาสื่อการสอน และ
• จัดข้อสอบและออกใบประกาศให้กับผู้ฝึกภายหลังจากการฝึกอบรม
นอกเหนือจากการอบรมปฐมนิเทศ มาตรา 63 แห่งกฎหมาย 72 ได้กาหนดให้บริษัทที่จัดส่งแรงงานออกไป
ทางานต้องให้การอบรมภาษาต่างประเทศแก่แรงงานด้วย
มาตรา 65 แห่งกฎหมาย 72 กาหนดให้บริษัทที่ส่งแรงงานออกไปทางานเป็นผู้รับผิดชอบในการอบรมทักษะที่
เหมาะสม จัดสอบ และออกใบประกาศให้กับแรงงานก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีเนื้อหาการอบรม
ดังนี้
1. วัฒนธรรมและประเพณีของชาติ
2. กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงาน อาญา ส่วนบุคคล และการจัดการของเวียดนามและประเทศผู้รับ
3. เนื้อหาในสัญญาจ้างงาน
4. กฎระเบียบด้านแรงงานและความปลอดภัย และสุขอนามัยในประเทศผู้รับ
5. ธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศผู้รับ
6. การประพฤติตนระหว่างการทางานและการอยู่อาศัย
7. แนวทางการใช้การขนส่งสาธารณะ การจับจ่ายซื้อของ และการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
ชีวิตประจาวัน
8. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านการป้องกันเมื่อพานักและทางานในประเทศผู้รับ
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อีกทั้ง กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และกิจการสังคมมีประกาศ ฉบับที่ 18/2007/QD-BLDTBXH ลงวันที่
18 กรกฎาคม 2550 มอบหมายให้กรมบริหารแรงงานไปต่างประเทศ (DOLAB) จัดทาและมอบสื่อการอบรมที่
มีเนื้อหาดังกล่าวข้างต้นในข้อ (1) (2) (5) (6) (7) และ (8) และบริษัทที่ส่งแรงงานออกไปทางานจัดทาสื่อการ
อบรมข้อ (3) และ (4)

มาตรฐาน
เนื้อหาบังคับของการศึกษาตามประกาศกระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และกิจการสังคม ฉบับที่ 18/QDBLDTBXH ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 โดยมีการสอน 74 คาบ (คาบละ 45 นาที) รวมคาบการปฏิบัติ 16
คาบ
ลาดับ
เนื้อหา
1
วัฒนธรรมและประเพณีของชาติ
2
กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงาน ประมวลกฎหมายอาญา
กฎหมายส่วนบุคคล และการจัดการของเวียดนามและประเทศผู้รับ
3
เนื้อหาในสัญญาจ้างงานระหว่างนายจ้างและแรงงาน
4
กฎระเบียบด้านแรงงานและความปลอดภัยและอนามัย ในประเทศ
ผู้รับ
5
ธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศผู้รับ
6
การประพฤติตนระหว่างการทางานและการอยู่อาศัย
7
แนวทางการใช้การขนส่งสาธารณะ การจับจ่ายซื้อของ และการใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ในชีวิตประจาวัน
8
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการด้านการป้องกันเมื่อพานักและ
ทางานในประเทศผูร้ ับ
9 ทบทวนและสอบเมื่อสิ้นสุดหลักสูตรการสอน
รวม

ทฤษฎี
4
12
8
8
4
8
4

ปฏิบัติ

รวม
4
12

8
4
4

8
16
8
8
8

6

6

4
58

4
74

16

ผู้ฝึกสอนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
a. ประสบการณ์และความรู้ด้านการส่งออกแรงงาน
b. ความเข้าใจและความรู้ด้านกฎหมายเวียดนาม และธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศผู้รับ
c. ได้รับการอบรมโดยกรมบริหารแรงงานไปต่างประเทศ ด้านทักษะที่เกี่ยวข้อง
การจัดอบรมจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
a. มีเครื่องมือการสอนที่ครบถ้วน
b. สามารถรับผู้เข้าอบรมได้ 100 คน รวมทั้งจัดอาหาร การอบรม และที่พัก

หุ้นส่วนความร่วมมือ
เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ กรมบริหารแรงงานไปต่างประเทศได้จัดทาสื่อการอบรมให้ความรู้เฉพาะแต่ละ
ประเทศ โดยปัจจุบัน มีสื่อที่ได้จัดทาขึ้นสาหรับญี่ปุ่น ไต้หวัน (จีน) มาเลเซีย เกาหลี ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ มาเก๊า (จีน) เป็นต้น โดยสื่อการอบรมนี้ได้นามาทาให้เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับข้อกาหนดใหม่ๆ
ของประเทศผู้รับ
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อีกทั้ง กรมบริหารแรงงานไปต่างประเทศได้ร่วมมือกับกรมความปลอดภัยแรงงานจาทาคู่มือแนวทางด้าน
“ความปลอดภัยและสุขอนามัย” สาหรับบางอาชีพ เช่น ช่าง ก่อสร้าง ช่างเชื่อม และประมง ในขณะเดียวกัน
กรมบริหารแรงงานไปต่างประเทศได้ร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษาเพื่อจัดทาสื่อการสอนสาหรับแรงงานไปทางาน
ต่างประเทศด้าน ช่างเชื่อม ก่อสร้าง และการออกแบบอุตสาหกรรม โดยร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องกรมบริหาร
แรงงานไปต่างประเทศได้จัดทาสื่อภาษาเพื่อพัฒนาด้านภาษาก่อนที่แรงงานจะเดินทาง โดยมีภาษาอังกฤษ
เกาหลี ญี่ปุ่น จีน และอารบิก ภายหลังจากการอบรม แรงงานจะได้รับสื่อดังกล่าวและสามารถนาไป
ต่างประเทศด้วยได้
กรอบการดาเนินงานของโครงการไตรภาคีเพื่อคุ้มครองแรงงานทั้งในและนอกอนุภูมิภาคแม่น้าโขงจากการถูก
แสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน (GMS TRIANGLE) ในปี 2554-2558 นั้น ILO ร่วมกับกรมบริหารแรงงานไป
ต่างประเทศได้รวบรวมเอกสารการปฐมนิเทศแรงงานเวียดนามที่ไปทางานในตลาดมาเลเซียและไต้หวัน (จีน)
อีกครั้งหนึ่ง โดยเอกสารดังกล่าวได้รวบรวมจากมาตรฐานการสอน และสื่อสาหรับผู้ฝึกสอนและนักเรียน และ
แต่ละสื่อมี CD ประกอบด้วย
เพื่อให้แรงงานย้ายถิน่ มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศ กฎระเบียบด้านกฎหมายการเข้าเมือง กฎหมายแรงงาน
และวิธีการส่งเงินกลับบ้านอย่างปลอดภัย เป็นต้น กรมบริหารแรงงานไปต่างประเทศได้รวบรวมและจัดพิมพ์
คู่มือเกี่ยวกับประเทศปลายทางโดยใช้ชื่อว่า “สิ่งที่คุณต้องรู้” เกี่ยวกับตลาดแรงงานต่างๆ เช่น บรูไน
นิวซีแลนด์ ไทย ออสเตรเลีย รัสเซีย แองโกลา เยอรมนี สิงคโปร์ มาเก๊า (จีน) มาเลเซีย ไซปรัส ญี่ปุ่น อิสราเอล
เกาลีใต้ ไต้หวัน (จีน) ซึ่งการจัดพิมพ์ได้รับงบประมาณจาก IOM
อีกทั้ง สมาคมจัดหากาลังคนในเวียดนาม (VAMAS) ร่วมกับเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ได้รวบรวมและจัดพิมพ์คู่มือที่มี
จุดประสงค์ในการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศ ผู้คน กฎหมายในประเทศปลายทาง และแนวทางสาหรับ
แรงงานย้ายถิ่นในการโอนเงินกลับบ้าน ซึง่ สมาคมจัดหากาลังคนในเวียดนามได้จัดทาคู่มือสาหรับญี่ปุ่น ไต้หวัน
(จีน) มาเลเซีย ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และลิเบีย ซึ่งคู่มือดังกล่าวมีแนวทางการสื่อสารสอง
ภาษา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสาหรับแรงงานที่มีข้อจากัดทางภาษา

การคุ้มครองแรงงานไปทางานต่างประเทศ
ข้อตกลงทวิภาคีในการส่งออกแรงงานได้มีการลงนามระหว่างเวียดนามและหน่วยงานบริหารจัดการของรัฐและ
ประเทศผู้รับ เพื่อจัดตั้งกรอบการคุ้มครองแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้เพียงแต่
กาหนดความรับผิดชอบของบริษัทผู้ส่งออกแรงงาน แต่กาหนดหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลที่บริหารจัดการ
แรงงานไปทางานต่างประเทศด้วย เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของแรงานตามสัญญาจ้าง
โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับสภาพการทางาน ค่าจ้าง โบนัส การประกันสังคม สภาพความเป็นอยู่ รวมถึงการ
ควบคุมการดาเนินการตามสัญญา ซึ่งประเด็นดังกล่าวกาหนดไว้ในมาตรา 27, 30, 33, 38, 41, และ 69 ของ
กฎหมาย 72 และย่อหน้าที่ V ของหนังสือเวียนกระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และกิจการสังคม ฉบับที่
21/2007/TT-BLDTBXH ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2550 ที่ขยายความกฎหมาย 72 และกฎหมาย ฉบับที่ Decree
126/2007/ND-CP ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ของรัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานตามกฎหมาย 72
เพื่อให้เกิดการริเริ่มและดาเนินการอย่างรวดเร็วในการสนับสนุนแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศที่ประสบ
ปัญหา ความท้าทาย อุบัติเหตุที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองแต่ต้องการความช่วยเหลือโดยทันทีจากรัฐบาล
จึงมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการคุ้มครองประชาชนเวียดนามในต่างประเทศตามที่กระทรวงการต่างประเทศร้อง
ขอ และตามมาด้วยมตินายกรัฐมนตรี ฉบับที่ No. 119/2007/QD-TTg ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2550
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ตั้งแต่มีการก่อตั้งกองทุน ได้มีการเข้าเยี่ยมผู้ที่ถูกกักขังในประเทศผู้รับ ซึ่งดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่กงสุล และ/
หรือ ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงาน เพื่อคุ้มครองสิทธิทางกฎหมาย รวมถึง ค่าจ้าง การกักขังโดยผิดกฎหมาย การ
ส่งกลับอย่างปลอดภัยตามกฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมาย/ระเบียบท้องถิ่น
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดาเนินการให้ถูกกฎหมาย และ/หรือ รับรองเอกสารส่วนตัวที่
เกี่ยวกับสัญญาจ้าง สุขภาพ ใบรับรองทักษะ เอกสารประจาตัว เป็นต้น เพื่อทาให้แน่ใจว่าประชาชนเวียดนาม
มีเอกสารพื้นฐานที่ถูกกฎหมายสาหรับการของใบอนุญาตทางาน/ตรวจลงตราในประเทศผู้รับ อีกทั้ง สถาน
เอกอัครราชทูตเวียดนามได้ออกหนังสือเดินทางจานวนหลายพันเล่มให้กับแรงงานเมื่อเกิดการสูญหาย
เพื่อการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายของแรงงานย้ายถิ่น รัฐบาลเวียดนามได้ลงนามในข้อตกลงกับประเทศและ
ดินแดนผู้รับ ดังนี้ มาเลเซีย เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น สปป. ลาว กาตาร์ รัสเซีย บัลแกเรีย สโลวาเกีย สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ รัฐซัสแคตเชวัน แห่งแคนาดา เป็นต้น ข้อตกลง/สนธิสัญญาดังกล่าวอยู่ระหว่างการดาเนินการ
และในประเทศที่ยังไม่มีการลงนามข้อตกลง รัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และกิจการ
สังคม จัดทาความแนวทางความร่วมมือโดยอิงพื้นฐานความจริงในการบริหารและคุ้มครองสิทธิของแรงงาน

หน่วยบริหารจัดการแรงงานไปทางานต่างประเทศ (OWMU)
รูปแบบการบริหารจัดการแรงงานย้ายถิ่นถูกจัดทาขึ้นตามกฎหมายในปัจจุบัน ซึ่งมีความเหมาะสมกับ
ตลาดแรงงานในแต่ละแห่ง ในประเทศผู้รับ หากมีจานวนแรงงานเวียดนามทางานเป็นจานวนมาก รัฐบาลจะ
อนุญาตให้กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และกิจการสังคม จัดตั้งหน่วยบริหารจัดการแรงงานไปทางาน
ต่างประเทศขึ้นภายใต้การกากับดูแลของสถานเอกอัครราชทูตเพื่อให้การดูแลและสนับสนุนแรงงานดียิ่งขึ้น ใน
ปัจจุบัน มีหน่วยบริหารจัดการแรงงานไปทางานต่างประเทศ จานวน 9 แห่งที่จัดตั้งในมาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี
ไต้หวัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ ลิเบีย สาธารณรัฐเซ็ก และซาอุดีอาระเบีย
ข้อเท็จจริงได้แสดงให้เห็นว่าสถานที่ดังกล่าวข้างต้นมีการคุ้มครองและสนับสนุนแรงงานที่ต้องการความ
ช่วยเหลือได้ดีกว่า และในบางกรณี ได้แก้ไขปัญหาและความขัดแย้งที่ค้างคามานานระหว่างแรงงานและ
นายจ้างเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานที่ได้นาไปสู่การหยุดงานประท้วง การละเมิดสิทธิแรงงาน สงคราม ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ การมีส่วนร่วมทางการเมือง การกระทบความสัมพันธ์ทวิภาคีทางการทูต เป็นต้น
ในตลาดที่มีจานวนแรงงานน้อย จะมีเจ้าหน้าที่ดาเนินการด้านแรงงานภายใต้ผู้แทนทางการทูต และเพื่อให้มี
การดาเนินงานตามมาตรา 9 ของกฎหมาย ฉบับที่ 126/2007/ND-CP ของรัฐบาลนั้น กระทรวงการ
ต่างประเทศได้มีคาสั่งให้ผู้แทนทางการทูตริเริ่มดาเนินการตามบทบัญญัติด้านการคุ้มครองและสนับสนุน
แรงงานเมื่อมีการร้องขอความช่วยเหลือในประเทศที่ไม่มีการจัดตั้งหน่วยบริหารจัดการแรงงานไปทางาน
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตามการสนับสนุนและช่วยเหลือดังกล่าวมีจากัดเนื่องจากตลาดแรงงานในต่างประเทศ
ใหญ่มาก แต่ระบบการบริหารจัดการแรงงานไปต่างประเทศเล็กและขาดความร่วมมือระหว่างบริษัทจัดส่ง
แรงงานและผู้แทนทางการทูต ซึ่งไม่สามารถมีได้ในทุกพื้นที่ ในปัจจุบัน เวียดนามได้จัดตั้งสถานเอกอัครราชทูต
ใน 67 ประเทศ และสถานกงสุลใหญ่ 23 แห่ง และสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์จานวน 7 แห่ง ทั่วโลก

นโยบายรัฐบาลสาหรับแรงงานที่กลับประเทศ
นอกเหนือจากกฎหมายในการส่งเสริมการคุ้มครองการส่งออกแรงงานและแรงงานที่ไปทางานในต่างประเทศ
รัฐบาลได้ออกกฎหมายจานวนหนึ่งและนโยบายเฉพาะในการส่งเสริมและอานวยความสะดวกแรงงานที่
เดินทางกลับมาและการคืนสู่สังคม มาตรา 59 และ 60 ของกฎหมาย 72 ด้านการสร้างงานและการส่งเสริม

104

แรงงานที่เดินทางกลับมา ซึ่งประกาศนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 144/2007QD-TTg ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550
ด้านการจัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนเครดิตสาหรับแรงงานไปทางานต่างประเทศ รวมถึงการส่งเสริม
แรงงานไปทางานต่างประเทศที่เดินทางกลับบ้านก่อนที่สัญญาจ้างจะสิ้นสุดเนื่องจากเหตุผลด้านความเจ็บป่วย
อุบัติเหตุ และสุขภาพ ที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินงานต่อได้ตามสัญญาจ้าง และประกาศนายกรัฐมนตรี ฉบับที่
71/2009/QD-TTg ลงวันที่ 29 เมษายน 2552 ด้านการแนะนาเบื้องตนเกี่ยวกับการทางานสาหรับแรงงานที่
ไปต่างประเทศจากพื้นที่ยากจนของประเทศและเดินทางกลับบ้าน
นอกจากนี้ ตามมติ ฉบับที่ 73/NQ-CP ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ผ่านการอนุมัติของรัฐบาลด้านนโยบายการ
ลงทุน กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และกิจการสังคม มีอานาจในการจัดทาโครงการเป้าหมายด้านการจ้าง
งาน - อาชีวศึกษา และ OSH 2559-2563 ในการนี้ โครงการเป้าหมายได้จัดสรรงบประมาณของรัฐเพื่อ
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการจ้างงานสาหรับแรงงานที่เดินทางกลับมาหลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน

นโยบายการสร้างงาน
หนึ่งในวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการส่งแรงงานไปทางานต่างประเทศคือการมีกาลังแรงงานที่มีทักษะเพื่อมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพด้านอุตสาหกรรมและความทันสมัยเมื่อแรงงานเดินทาง
กลับประเทศ ดังนั้น นโยบายปัจจุบันคือการกระตุ้นบริษัท/สถานประกอบกิจการในการจัดหาแรงงาน ใน
ขณะเดียวกัน รัฐบาลขอให้กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และกิจการสังคม และเครือข่ายทั่วประเทศจัดทา
ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสด้านการจ้างงาน และแนะนาแรงงานในการลงทะเบียนทางาน
ตามที่กล่าวมาเบื้องต้น แรงงานที่ออกจากพื้นที่ยากจนและไปทางานต่างประเทศจะได้รับสิทธิพิเศษกว่า
แรงงานที่มาจากสภาพเศรษฐกิจที่ดีกว่าเมื่อเดินทางกลับบ้าน ตามประกาศนายกรัฐมนตรี ฉบับที่
71/2009/QD-TTg ลงวันที่ 29 เมษายน 2552 จะได้รับการช่วยเหลือในการหางานที่เหมาะสม ในการเริ่ม
กิจการของตน และได้รับแนวทางในการใช้เงินออมของตนจากการทางานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
แรงงานที่เสียเปรียบ (เช่น ผู้เสียหายจากอุบัติเหตุหรือผู้ที่ป่วยขณะทางานในต่างประเทศ และถูกบังคับให้
เดินทางกลับบ้านก่อนที่จะสิ้นสุดสัญญาจ้าง) จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลผ่านกองทุนเครดิต
สาหรับแรงงานไปทางานต่างประเทศ

นโยบายสาหรับให้แรงงานสร้างงานของตน
ผู้ที่กลับสู่ประเทศและมีทรัพยากรทางการเงินของตนได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากรัฐบาลในการ
สร้างธุรกิจของตน ผู้ที่มีข้อจากัดในการสร้างเงินก้อนของตนจะได้รับความช่วยเหลือด้านเครดิตเพื่อเริ่มต้น
นอกเหนือจากโอกาสในการส่งแรงงานไปทางานต่างประเทศโดยได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์บริการด้านการ
จ้างงานผ่านการให้คาปรึกษา การแนะนาด้านงาน และให้การอบรมด้านภาษาสาหรับแรงงาน (สาหรับตลาด
ของเกาหลีและญี่ปุ่น) ตั้งแต่ 2555 กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และกิจการสังคม ได้มอบหมายให้ศูนย์
แรงงานไปทางานต่างประเทศ (COLAB) ในการให้ความช่วยเหลือแรงงานไปทางานต่างประเทศในการหางาน
เมื่อสิ้นสุดสัญญาและกลับประเทศ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแรงงานที่เดินทางกลับจากเกาหลี (โครงการ EPS)
และญี่ปุ่น (โครงการ IM ญี่ปุ่น)
เพื่อดาเนินการตามภารกิจ ศูนย์แรงงานไปทางานต่างประเทศได้ร่วมมือกับสานักงาน HRD และ IM ญี่ปุ่นใน
เวียดนามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการจัดนัดพบแรงงานสาหรับแรงงานที่สามารถทางานในเกาหลี
และญี่ปุ่นเพื่อสร้างงานในเวียดนาม ซึ่งทีผ่ ่านมา ศูนย์แรงงานไปทางานต่างประเทศได้จัดนัดพบแรงงานจานวน
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2 ครั้ง และการตกลงด้านการจ้างงาน 6 ครั้ง โดยมีแรงงานมากกว่า 2,000 คน และบริษัทจานวน 254 แห่ง ที่
เข้าร่วมการสัมภาษณ์และการจัดหางาน ทั้งนี้ มีแรงงานจานวน 414 คน ที่ได้รับการคัดเลือกและจ้างงาน
นอกเหนือจากผลสาเร็จแรกแล้ว ศูนย์แรงงานไปทางานต่างประเทศพบเจอกับความท้าทายดังนี้ ความท้าทาย
ที่ 1 คือ ทักษะและภาษาต่างประเทศสาหรับแรงงานที่ยังไม่มีทักษะตามที่นายจ้างต้องการ ความท้าทายที่ 2
แรงงานที่ไปทางานกลับประเทศแล้วกลับมาส่วนใหญ่จะเรียกค่าจ้างสูงกว่าแรงงานที่ทางานในประเทศ แต่มี
ทักษะการทางานเท่าเทียมกัน ความท้าทายที่ 3 มีการจัดงานนัดพบแรงงานและการตกลงด้านการจ้างงานเป็น
ระยะตามความจาเป็นของการจัดหางานแรงงาน ความท้าทายที่ 4 แรงงานที่ไปทางานต่างประเทศและ
เดินทางกลับมาพานักอยู่ในหลายพื้นที่ในประเทศ ในขณะที่บริษัทร่วมทุน และ/หรือ บริษัทที่ลงทุนโดย
ต่างประเทศโดยตรงจะอยู่ในเมืองที่ใหญ่หรือพื้นที่เมืองในบางจังหวัดเท่านั้น และความท้าทายที่ 5 เจ้าหน้าที่
ด้านการส่งเสริมการจ้างงานสาหรับแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศมีจานวนน้อยและยังขาดประสบการณ์
เพิ่มเติมจากการแนะนาด้านการทางานแล้ว หากพิจารณาแล้วเห็นว่าแรงงานที่เดินทางกลับประเทศขาดทักษะ
และความรู้ตามที่นายจ้างกาหนด ศูนย์แรงงานไปทางานต่างประเทศจะจัดการอบรมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
สาหรับแรงงานที่สิ้นสุดสัญญาจ้างจากเกาหลี เนื้อหาการอบรมมีดังนี้ ภาษาเกาหลี การพิมพ์งาน การควบคุม
คุณภาพสินค้า และทักษะการเป็นผู้นา เมื่อสิ้นสุดการอบรม จะมีการแนะนาแรงงานให้กับบริษัทเกาหลีโดยไม่
คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งมีหลายตาแหน่ง ดังนี้ หัวหน้ากลุ่มแรงงาน ล่าม และเจ้าหน้าที่ธุรการ
นอกเหนือจากกิจกรรมการให้สนับสนุนของรัฐบาล บริษัทที่ส่งแรงงานออกไปทางานมีนโยบายของตนในการ
ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการจ้างงานสาหรับแรงงานที่เดินทางกลับประเทศ บริษัทจานวน 2 บริษัทได้
แจ้งให้ทราบระหว่างการสัมภาษณ์เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมการจ้างงานที่ตนดาเนินการ ดังนี้
• การแนะนาเรื่องสัญญาจ้างงานในต่างประเทศที่ได้รับค่าจ้างสูงขึ้น
• การแนะนาเรื่องบริษัทในประเทศ การร่วมทุน หรือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ที่ต้องการ
แรงงานที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่กลับมาจากต่างประเทศ
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บทที่ 2
โครงการให้ความรู้
แรงงานย้ายถิ่นและนายจ้าง:
กรณีศึกษา
ในขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนดาเนินการอย่างเด็ดเดี่ยวและเป็นเชิง
บวกเพื่อก่อร่างผลลัพธ์ของการโยกย้ายถิ่นฐาน การปฐมนิเทศนายจ้างและ
การให้ความรูแ้ รงงานย้ายถิ่นเข้าไปไว้ในนโยบายและการปฏิบัติระดับชาติ
มากยิ่งขึ้น
บทนี้นาเสนอกรณีศึกษาที่ได้คัดเลือกมาแสดงให้เห็นถึงการดาเนินงานที่
หลากหลายด้านโครงการให้ความรู้นายจ้างและแรงงานในขั้นตอนต่างๆ
ของกระบวนการโยกย้ายถิ่นฐาน ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ให้ความสนใจ
หลักด้านหลักสูตรก่อนการจ้างงานและก่อนการเดินทางเมือ่ เทียบกับ
กิจกรรม ณ สถานที่ทางาน/หลังจากเดินทางมาถึง รวมทั้งหลักสูตรด้าน
การเดินทางกลับและการคืนสูส่ ังคม การโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ
ภายในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น อาจมีการให้ความสาคัญต่อโครงการ
เมื่อเดินทางมาถึงและการเดินทางกลับมากยิ่งขึน้
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กรณีศึกษาที่ 1
โครงการปฐมนิเทศด้านกฎหมายและกฎระเบียบการจ้างงาน
(บรูไนดารุสซาลาม)
จุดเด่นของโครงการ
วัตถุประสงค์ของการจัดทาโครงการปฐมนิเทศคือการให้ความรู้ประชาชน โดยเฉพาะนายจ้าง ด้านกฎหมาย
การจ้างงาน และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของแรงงานท้องถิ่นและแรงงานต่างชาติ อีกทั้ง มุ่งหวังใน
การสร้างความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านมาตรฐานแรงงานและสภาพการจ้างงาน และเพื่อให้
นายจ้างได้รับทราบความจาเป็นในการดาเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายการจ้างงานและเคารพสิทธิของ
แรงงานท้องถิ่นและแรงงานต่างชาติในด้านต่างๆ เช่น ค่าจ้างที่ตกลงไว้ และชั่วโมงการทางาน วันพักผ่อน การ
จ่ายค่าล่วงเวลาและวันหยุด และอื่นๆ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการปฐมนิเทศได้แก่นายจ้างและบริษัทจัดหางานซึ่งเป็นภาคบังคับ แม้ว่าโครงการจะ
สนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม แรงงานต่างชาติจากกลุ่มอาชีพคัดเลือกได้รับเชิญเช่นกัน โครงการ
ปฐมนิเทศนี้จัดขึ้นเป็นประจาทุกปีตั้งแต่มีการบังคับใช้คาสั่งด้านการจ้างงาน (2552) โดยก่อนนี้ มีโครงการสรุป
ด้านกฎหมายแรงงานในบรูไนดารุสซาลาม แต่ไม่ได้ครอบคลุมและมีมาตรฐานเท่าโครงการนี้

เนื้อหา
โครงการปฐมนิเทศออกแบบโดยคณะกรรมการที่มีผู้แทนจากกองที่เกี่ยวข้องภายใต้กรมแรงงาน และได้จัดทา
คู่มือเนื้อหาของการแนะนากฎหมายด้านการจ้างงานบรูไนที่มีหัวข้อมาตรฐานที่ใช้บรรยายในโครงการ
ปฐมนิเทศ ขณะนี้ได้ทบทวนและจัดพิมพ์รูปเล่ม ครั้งที่ 2 แล้ว และสามารถดูทางออนไลน์ได้เช่นกัน
คู่มือเนื้อหาของการแนะนากฎหมายด้านการจ้างงานบรูไนมีดังต่อไปนี้
• ข้อมูลแนะนาคาสั่งด้านการจ้างงาน (2552) กฎหมายค่าชดเชยแรงงาน (2500) คาสั่งด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย (2552)
o ข้อมูลแนะนาคาสั่งบริษัทจัดหางาน (2547) และกฎหมายข้อมูลการจ้างงาน (2517)
o สัญญาการให้บริการและข้อกาหนดด้านการจ้างงาน
o การยกเลิกสัญญาจ้าง
o การจ่ายค่าจ้างและการคานวณค่าจ้าง
o ชั่วโมงการทางาน การทางานล่วงเวลา และวันพักผ่อน
o วันหยุดราชการและวันหยุดประจาปี
o การลาป่วย
o การลาคลอด
o รายการ (checklist) การจ้างงานพื้นฐานสาหรับนายจ้าง
o ตัวอย่างสัญญาจ้างงาน
o การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

108
•

กระบวนการร้องทุกข์สาหรับลูกจ้าง
o คาสั่งบริษัทจัดหางาน (2547)
o หน่วยบริษัทจัดหางานและใบอนุญาตบริษัทจัดหางาน
o บัตรผู้แทนบริษัทจัดหางานและกระบวนการร้องทุกข์สาหรับบริษัทจัดหางาน
o การกระทาผิดภายใต้คาสั่งบริษัทจัดหางาน (2547)
o กฎหมายข้อมูลการจ้างงาน (2517) บทที่ 99
o คาสั่งด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (2552)
o กฎหมายค่าชดเชยแรงงาน (2500) บทที่ 75
o อะไรคือองค์ประกอบการบาดเจ็บ ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าชดเชย
o จะเรียกร้องค่าชดเชยแรงงานอย่างไร

โครงการปฐมนิเทศจัดเป็นช่วงครึ่งวัน (เช้าและบ่าย) โดยครอบคลุม 2 ชุดในแต่ละวัน ซึ่งจะดาเนินการซ้าเมื่อมี
การสัญจรใน 4 อาเภอของประเทศ และมีสาเนาคู่มือให้กับผู้ที่เข้าร่วม

การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
ผู้ให้การอบรมในโครงการปฐมนิเทศจะคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้แทนกองที่เกี่ยวข้องภายใต้กรมแรงงาน
โดยมีผู้แทนดังนี้
• กองกฎหมายและดาเนินคดี
• กองบังคับใช้ด้านแรงงาน
• ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล
• กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• กองมาตรฐานแรงงานและบริษัทจัดหางาน

งบประมาณและการเข้าถึง
ผู้แทนจากบริษัทจัดหางานท้องถิ่นและการพัฒนากาลังแรงงานได้รับเชิญเป็นผู้ให้การอบรมด้วย ซึ่งโครงการ
ปฐมนิเทศนี้จัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยกรมแรงงาน ไม่มีการคิดค่าเข้าร่วม โครงการได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลทั้งหมด
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กรณีศึกษาที่ 2
สัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานผ่านระบบออนไลน์
(ฟิลิปปินส์)
จุดเด่นของโครงการ
การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานผ่านระบบออนไลน์ (PEOS Online) ทาให้มีข้อมูลการไปทางาน
ต่างประเทศที่ง่าย สะดวก และเชื่อถือได้ โดยเป็นส่วนสาคัญของโครงการให้ความรู้แรงงานและโครงการ
ต่อต้านการจัดหางานผิดกฎหมายของสานักงานบริหารจัดการแรงงานฟิลิปปินส์ไปต่างประเทศ (POEA)
หลักสูตรการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานมีในรูปแบบออนไลน์ทาให้เข้าถึงได้ง่ายและกว้างขวางกว่า โดย
เป็นระบบการเรียนรู้แบบโต้ตอบ ซึ่งสอดคล้องกับแรงผลักดันของสานักงาน POEA ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้านขั้นตอนการดาเนินงาน ระบบ และกระบวนการ
สานักงาน POEA ดาเนินโครงการปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน (PEOP) ในปี 2536 ตามการตอบสนองเชิงรุก
ของรัฐบาลต่อความต้องการของแรงงานที่สมัครไปทางานต่างประเทศในการได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้
ยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งของการดาเนินงานของโครงการปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานคือการจัดสัมมนาปฐมนิเทศ
ก่อนการจ้างงาน ซึ่งแต่เดิมถูกออกแบบไว้เป็นข้อมูลด้านสวัสดิการในสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
(PDOS) สาหรับแรงงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ (OFW) ที่กาลังจะเดินทาง ซึง่ แรงงาน OFW จะได้เข้า
ร่วมการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานพร้อมกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือแรงงานในการตัดสินใจไป
ทางานต่างประเทศมากกว่าโอกาสในการทางาน/อยู่อาศัยในประเทศ
การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานผ่านระบบออนไลน์เริ่มดาเนินการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เพื่อ
ยกระดับวิธีการอบรมเป็นออนไลน์เพื่อการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ครอบคลุมด้านการทางานใน
ต่างประเทศ ซึง่ สามารถดูเพิ่มเติมเรื่องการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานผ่านระบบออนไลน์ได้ทาง
peos.poea.gov.ph
ในเดือนมิถุนายน 2559 ได้กาหนดให้การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานเป็นภาคบังคับสาหรับแรงงานที่จะ
เดินทางไปทางานต่างประเทศภาคพื้นดินเป็นครั้งแรกและผู้ที่ไม่เคยมีบันทึกในการไปทางานต่างประเทศ ณ
สานักงาน POEA ซึง่ การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานผ่านระบบออนไลน์ได้รับการยอมรับอย่างเป็น
ทางการและวิธีการที่แรงงานยอมรับและดาเนินการตาม

หลักสูตร
ตามส่วนที่ 6 ของกฎและระเบียบในการดาเนินการตามกฎหมายรัฐ ฉบับที่ 8042 สานักงาน POEA ได้จัดทา
เนื้อหาของการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานที่จาเป็นในการช่วยเหลือผู้ที่จะเป็นแรงงานในการตัดสินใจ
เดินทางไปทางานในต่างประเทศหรือไม่
การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานผ่านระบบออนไลน์ได้ขยายจากเดิมที่มี 5 หลักสูตรเป็น 8 หลักสูตร โดย
ออกแบบเพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับการคุ้มครองและเสริมพลังแรงงาน ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาพรวม
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โครงการการไปทางานในต่างประเทศ กระบวนการ และข้อกาหนดทางเอกสาร ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ
ของการไปทางานต่างประเทศ บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาต วิธีการปฏิบัติของบริษัทจัดหางานผิดกฎหมาย
การสังเกตพฤติกรรมบริษัทจัดหางานผิดกฎหมาย และการให้บริการของรัฐแก่ผู้สมัครและผู้ที่ได้รับการจ้างงาน
ในต่างประเทศ
เพื่อทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากโทรศัพท์มือถือในการเผยแพร่ข้อมูล สานักงาน POEA จึงได้จัดทาแอปพลิเค
ชันมือถือเพื่อเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองสาธารณะ โดยเฉพาะแรงงานย้ายถิ่นจากบริษัทจัดหางานผิด
กฎหมายและการค้ามนุษย์ หลักสูตรมีภาษาตากาล็อกเพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงผู้ที่ชอบใช้ภาษาท้องถิ่น
มากกว่าภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วิธีการใช้ออนไลน์ ผู้ใช้ระบบการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานผ่านระบบ
ออนไลน์สามารถตัดสินใจได้เองว่าจะดาเนินการตามหลักสูตรจานวน 8 หลักสูตรเสร็จสิน้ ในเวลาใด ปกติแล้ว
เฉลี่ยแล้ว แต่ละหลักสูตรใช้เวลาดาเนินการแล้วเสร็จระหว่าง 20 ถึง 30 นาที

งบประมาณและการเข้าถึง
เว็บไซต์ของการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานผ่านระบบออนไลน์ได้จัดทาโดยความร่วมมือระหว่าง
WorkAbroad.ph ภาคีทางสังคมของสานักงาน POEA ภายใต้การรณรงค์ต่อต้านการจัดหางานผิดกฎหมาย
ซึ่งได้ว่าจ้างผู้จัดทา 39 ไซต์ดาเนินการโดยที่รัฐบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
การจัดทาหลักสูตรทั้ง 8 หลักสูตร มีค่าใช้จ่ายจานวน PHP200,000 โดยใช้งบประมาณจากกองทุนต่อต้านการ
จัดหางานผิดกฎหมายของสานักงาน POEA ซึ่งสาขาข้อมูล การสื่อสาร และเทคโนโลยีของสานักงาน POEA
เป็นผู้ให้การสนับสนุนเชิงเทคนิค โดยเฉพาะการดูแลระบบของการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานผ่าน
ระบบออนไลน์ที่มจี ุดศูนย์รวมอยู่ทสี่ านักงาน POEA
การลงทะเบียนการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานผ่านระบบออนไลน์เพื่อเข้าสู่หลักสูตรไม่มีค่าใช้จ่าย และ
เปิดให้เป็นสาธารณะ โดยเฉพาะแก่คนหางานในต่างประเทศ นักเรียน และนักวิจัย และอื่นๆ ซึ่งตั้งแต่เว็บโซต์
การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานผ่านระบบออนไลน์เริ่มดาเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ถึงธันวาคม
2559 มีผู้ใช้ลงทะเบียนเกือบ 1.1 ล้านคน และมีผู้เข้าใช้เกือบ 2 ล้านคน ทั้งนี้ จะมีใบประกาศให้กับผู้ที่ผ่าน
หลักสูตรการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานผ่านระบบออนไลน์ทั้ง 8 หลักสูตร
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กรณีศึกษาที่ 3
แนวทางการสมัครและการทางานในต่างประเทศ
(ฟิลิปปินส์)
จุดเด่นของโครงการ
คู่มือแนะนาพื้นฐานที่ต้องรู้และการประสบความสาเร็จ (Basic-Must Know-Winnable- BMW) สาหรับ
ผู้สมัครเป็นแรงงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ (OFW) แรงงาน OFW และการสมัครไปทางานใน
ต่างประเทศและการจ้างงานเป็นโครงการปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน โดยริเริ่มจากสมาคมอุตสาหกรรมเอกชนสมาคมออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของผู้จัดหางานของฟิลิปปินส์ (ANZAEPP)
หลักสูตรของแนวทางคู่มือแนะนา BMW นั้น สานักงานบริหารจัดการแรงงานฟิลิปปินส์ไปต่างประเทศ
(POEA) ทราบและยอมรับหลักสูตรดังกล่าวในฐานะที่เป็นการริเริ่มการจัดสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน
(PEOS) ที่ครอบคลุมและยั่งยืนทั่วประเทศ และการรณรงค์ต่อต้านการจัดหางานผิดกฎหมาย (AIR) และการ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ (ATIP)
การจัดหางานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์เป็นการคุกคามการเคลื่อนย้ายของแรงงานและเป็นการทา
ให้ธรรมาภิบาลด้านโยกย้ายถิ่นฐานอ่อนแอลง การขาดหรือมีความเข้าใจที่ไม่เพียงพอด้านกระบวนการ
การโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและการพฤติกรรมของการจัดหางานผิดกฎหมายและผู้ค้ามนุษย์ โดยการมีส่วน
ร่วมของสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามกฎหมายรัฐ ฉบับที่ 8042 หรือ “กฎหมายแรงงานย้ายถิ่นและ
แรงงานฟิลิปปินส์ไปทางานต่างประเทศ ปี 2538” ซึง่ สานักงาน POEA ได้จัดทาข้อมูลและเผยแพร่การรณรงค์
ด้านการไปทางานต่างประเทศ
ในขณะที่ภารกิจของสมาคม ANZAEPP คือการเป็นเสียงของอุตสาหกรรมการจัดหางานในการส่งเสริมโอกาส
การทางานของชาวฟิลิปปินส์ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และสนับสนุนรัฐบาลในการค้าจุลศีลธรรมในตลาด
โดยการประกาศใช้นโยบายที่ปกป้องประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น สานักงาน POEA จึงได้ลงนามใน
MOU ร่วมกับสมาคม ANZAEPP เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการคงไว้
และยกระดับการเข้าถึงภาคส่วนและชุมชนที่มีความเสี่ยง
ภายใต้ MOU 2557 สานักงาน POEA และสมาคม ANZAEPP ตกลงที่จะร่วมมือและพยายามร่วมกันในการ
ดาเนินการโครงการที่ยั่งยืนด้านการต่อต้านการจัดหางานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ ในการนี้ ภาคีได้
ส่งเสริมและกระตุ้นความร่วมมือเชิงวิชาการและเป็นมืออาชีพด้านการให้ความรู้คนหางานเกี่ยวกับความเป็น
จริงของการโยกย้ายถิ่นฐาน กระบวนการโยกย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ และข้อกาหนดด้านการจ้างงาน
ให้การสนับสนุนการให้ความรู้สาหรับทั้งผู้จัดหางานและผู้ได้รับการจ้างงาน โดยเป็นแรงขับเคลื่อนที่ช่วยเหลือ
รัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย ต่อต้านการโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่ปกติ และการ
จัดหางานผิดกฎหมาย ซึ่งสมาคม ANZAEPP ได้จัดทาโครงการสาหรับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่ผู้แทน
บริษัทจัดหางานและคนหางาน (ผู้สมัคร OFW)
คู่มือแนะนา BMW สาหรับผู้สมัครเป็นแรงงาน OFW และสาธารณะเป็นส่วนหนึ่งในของโครงการความ
รับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของสมาคม ANZAEPP รวมถึงหัวข้อด้านการสร้างความสามารถเช่น “การเขียน
ประวัติย่อเพื่อให้ได้ชัยชนะ” “รับมือการสัมภาษณ์งานอย่างมีประสิทธิภาพ” รวมถึงการเตือนความจาเรื่อง
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คุณค่าและความรู้ด้านการเงิน และการแนะแนวด้านกระบวนการสมัครงานไปทางานต่างประเทศที่ปลอดภัย
และความเป็นจริงด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน
หลักสูตรการเรียนของสมาคม ANZAEPP สาหรับผู้แทนหรือบริษัทจัดหางาน (เจ้าของ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ส่วน
หน้า ลูกจ้าง) ได้กาหนดหัวข้อด้านการสร้างความสามารถไว้ เช่น “มองหาและจัดเตรียมการเขียนประวัติย่อที่
ดี” “การเขียนจดหมายธุรกิจและวิชาการ” “แนวทางในการพูดในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ” และ “การบริการ
ลูกค้าและบริหารจัดการชื่อเสียงของบริษัท”
นักวิชาการและบุคคลอ้างอิงของสมาคม ANZAEPP เป็นผู้กาหนดหัวข้อดังกล่าว โดยโครงการการเรียนรู้
สาหรับบริษัทมีประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดหางานไปต่างประเทศ และระเบียบด้านการจัดหางาน และ
หัวข้อ OEP ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่นาเสนอโดยเจ้าหน้าที่รับเชิญจากสานักงาน POEA
โครงการคู่มือแนะนา BMW ของสมาคม ANZAEPP สาหรับคนหางาน มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้
ที่จะเป็นแรงงาน OFW เกี่ยวกับการไปทางานต่างประเทศผ่านข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเป็นจริงของการไป
ทางานในต่างประเทศ โดยนาหลักสูตรแนวทาง BMW มาบรรจุในหลักสูตรการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้าง
งานที่เกี่ยวข้องของสานักงาน POEA ด้วย
โครงการคู่มือแนะนา BMW เป็นโครงการ CSR และการให้บริการที่ช่วยเหลือสานักงาน POEA ในการเผยแพร่
ข้อมูลด้านการต่อต้านการจัดหางานผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมการผู้จัดหางานผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้ผู้ใดตก
เป็นผู้เสียหาย สมาคม ANZAEPP ได้ช่วยเหลือสานักงาน POEA ในการจัดทาสื่อการสอนเรื่องข้อมูลเฉพาะของ
แต่ละประเทศให้กับการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน โดยเฉพาะสาหรับแรงงาน OFW ที่จะไป
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

หลักสูตร
คู่มือแนะนา BMW สาหรับบริษัทจัดหางานและคนหางานได้รับการออกแบบโดยนักวิชาการของสมาคม
ANZAEPP อีกทั้ง หลักสูตรการให้ความรู้แรงงานและการสร้างความสามารถสาหรับผู้ที่จะเป็นแรงงาน OFW
ได้รับการออกแบบโดยนักวิชาการของสมาคม ANZAEPP และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา โดยมี
คณะกรรมการด้าน CSR ให้การสนับสนุน ซึ่งหลักสูตรสอดคล้องกับกฎหมายรัฐ ฉบับที่ 8042 เกี่ยวกับการจัด
สัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานที่ครอบคลุมและยั่งยืน และโดยการเป็นสมาคมอุตสาหกรรมจัดหางานที่
จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ คู่มือแนะนา BMW จึงอยู่ในโครงการ CSR ของสมาคม ANZAEPP
สมาคม ANZAEPP ทางานร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรม ประชาสังคม และองค์กรเอกชนอย่างต่อเนื่องในการสร้าง
การปฐมนิเทศให้กับผู้จัดหางานโดยมีจุดประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความสามารถอย่างต่อเนื่อง
ในปัจจุบัน สมาคม ANZAEPP ได้แนะนากลุ่มอุตสาหกรรมเอกชนจานวน 5 แห่ง ให้เป็นภาคีกับสานักงาน
POEA และหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น (LGU) ในการจัดปฐมนิเทศก่อนการจ้างงานให้กับผู้สมัครเป็นแรงงาน
OFW ในจังหวัดต่างๆ ผ่านหลักสูตรการเรียนรู้ใน “คู่มือแนะนา BMW”
ภายใต้ MOU 2557 สานักงาน POEA และสมาคม ANZAEPP ร่วมมือกันทาให้หลักสูตรการสัมมนาปฐมนิเทศ
ก่อนการจ้างงานเป็นปัจจุบันขึ้น โดยสอดคล้องกับกฎหมายใหม่ๆ สถานการณ์ของตลาดแรงงาน และความเป็น
จริงในแต่ละประเทศ อีกทั้ง ให้รายชื่อบริษัทจัดหางาน ข้อมูลและโครงการต่อต้านการจัดหางานที่ผิดกฎหมาย
ที่เป็นปัจจุบันแก่สมาคม ANZAEPP ผ่านทางแผ่นพับ ป้าย และสาเนาข้อมูลด้านกฎหมายและระเบียบด้าน
การต่อต้านการจัดหางานผิดกฎหมาย
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สานักงาน POEA จัดทาเนื้อหาหลักสูตรการตัดสินใจให้กับสมาคม ANZAEPP โดยนามาจากหลักสูตรของการ
สัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน สาหรับส่วนของการเข้าสู่สังคมของคู่มือแนะนา BMW รวมถึงมีหลักสูตร
การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการจัดหางานผิดกฎหมาย ซึ่งคู่มือแนะนา BMW สาหรับคนหางานจะจัดขึ้นปีละ
3-4 ครั้ง หรือทุกไตรมาส
หลักสูตรของคู่มือแนะนา BMW (สาหรับคนหางาน) มีระยะเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง แบ่งเป็น (a) ส่วนคู่มือ
แนะนา BMW-การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน ประมาณ 1-2 ชั่วโมง รวมคาถาม-คาตอบ (b) หัวข้อ
ด้านการสร้างความสามารถ ประมาณ 1-2 ชั่วโมง รวมคาถาม-คาตอบ (c) แนวทางการโยกย้ายถิ่นฐานเฉพาะ
ประเทศ ประมาณ 1.5 ชั่วโมง (หรือ 15-20 นาที ต่อประเทศ) และขึ้นอยู่กับความร่วมมือของภาคีหน่วยงาน
รัฐบาลท้องถิ่นและสถานที่สมาคม ANZAEPP ส่วนใหญ่จะจัดโครงการคู่มือแนะนา BMW ในวันแรกและจัด
กิจกรรมจัดหางาน (นัดพบแรงงาน) ในวันที่สอง
การจัดทาโปรแกรมคู่มือแนะนา BMW จะมีในจังหวัดที่สมาคม ANZAEPP มีภาคีหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นใน
กรณีที่สามารถจัดได้เพียง 1 วัน จะจัดเฉพาะส่วนของคู่มือแนะนา BMW-สัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน
ค่านิยม ความรู้ด้านการเงิน และการโยกย้ายถิ่นฐานที่เจาะจงเฉพาะประเทศ โดยรวมเวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
และมีการเพิ่มคุณค่าของตัวประกอบในโครงการโดยการจัดนัดพบแรงงานในช่วงบ่าย ภายหลังจากอบรมคู่มือ
แนะนา BMW ในช่วงเช้า ซึ่งหลังจากอบรมคู่มือแนะนา MBW แล้วจะถือว่าคนหางานได้รับความรู้ด้าน
กระบวนการและความเป็นจริงในการโยกย้ายถิ่นฐาน และผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ “สรุปการเรียนรู้คู่มือ
แนะนา BMW ของคนหางาน” ซึ่งเป็นแนวทางเพื่อเตือนความจาหรือเป็นเครื่องมืออ้างอิงได้
เนื้อหาหลักของโครงการมีดังต่อไปนี้
• มีข้อมูลที่ถูกต้องด้านการโยกย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศเพื่อให้ปลอดภัยจากผู้ที่จัดหางานผิดกฎหมาย
• รู้สิทธิด้านแรงงาน OFW ของตน
• ความรู้คือพลัง เสริมพลังเพื่อคุ้มครองตนเองจากผู้ที่จัดหางานผิดกฎหมาย
• นายจ้างที่มีจริยธรรมจะค้นหาคนหางานที่มีจริยธรรม
• เก็บออมเมื่อมีรายได้ คุณจะเป็นแรงงาน OFW ไปตลอดไม่ได้
• มีประวัติย่อและทัศนคติ พร้อมในการตอบคาถามการสัมภาษณ์ที่ดี คนหางานจะได้งานที่เหมาะสม

การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
ผู้ฝึกสอนผู้ให้การอบรมในหลักสูตรคู่มือแนะนา BMW จะได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกสมาคม ANZAEPP
ตามความสามารถและวัน/เวลาว่าง ซึง่ สมาคม ANZAEPP มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย เช่น การ
บริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การดาเนินการตามกระบวนการ การศึกษาต่อ และความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า เป็นต้น สานักงาน POEA เห็นว่า ในฐานที่เป็นภาคีทางอุตสาหกรรม สมาคม ANZAEPP ได้ปรับปรุง
มาตรฐานอย่างต่อเนื่องด้านอุตสาหกรรมการจัดหางานไปทางานต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ฝึกสอนผู้ให้การอบรม
ที่มาจากสมาชิกของสมาคม ANZAEPP จึงเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดหางาน ทั้งนี้ พวกเข้าจะได้รับ
แนวทางจากโครงการในภาพรวม แต่ด้วยการที่มีประสบการณ์จริงจะสามารถยกระดับเนื้อหาของหลักสูตรได้

งบประมาณและการเข้าถึง
การสนับสนุนของสมาคม ANZAEPP และโครงการ CSR นั้น โปรแกรมคู่มือแนะนา BMW จะได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ของสมาชิก และเนื่องจากสมาคม ANZAEPP และสานักงาน POEA ได้
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ลงนามใน MOU เมื่อปี 2557 จึงได้อบรมตามหลักสูตรคู่มือแนะนา BMW ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมจานวน
กว่า 6,000 คน ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ปังกาสินัน แซมบาเลส คาวิท ร็อคซัส บูลากัน เซบู และโบฮอล และ
สมาคม ANZAEPP ได้ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นและโรงเรียนในจังหวัดดังกล่าว อีกทั้ง มีการวาง
ยุทธศาสตร์ด้านระยะเวลาในการจัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน และนัดพบแรงงาน
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กรณีศึกษาที่ 4
สัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
(กัมพูชา)
จุดเด่นของโครงการ
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนหางานจากความยากจนและครอบครัวที่ไม่ได้รับการศึกษาให้ได้รับการจ้าง
งานที่ดี ในขณะเดียวกัน ดาเนินการเพื่อหยุดการโยกย้ายถิ่นฐานที่ผิดกฎหมายในประเทศ โดยโครงการแจ้งให้ผู้
ที่อาจจะเป็นแรงงานทราบถึงสิทธิ กฎหมาย และระเบียบของประเทศปลายทาง โครงการให้ความรู้แรงงาน
สาคัญต่อการสร้างความมั่นใจของแรงงานและการตระหนักรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทางานในต่างประเทศ
ผ่านการบรรยายสรุปด้านนโยบายและข้อกาหนดของสถานที่ทางาน
โครงการอบรมเริ่มต้นในปี 2545 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีงานทา ส่วนผู้ที่ประสงค์จะทางานในต่างประเทศ จะ
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการทางานและวิธีการเผชิญหน้ากับความท้าทายในการทางานในต่างประเทศ การ
อบรมจะเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจและจะดาเนินการต่อไปเมื่อตัดสินใจแล้ว วิชาหลักในการอบรมมีดังนี้ สภาพ
การทางานและกฎหมาย สภาพแวดล้อมในการทางาน ค่าจ้าง วัฒนธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตร
มีระดับการมีส่วนร่วม 2 ระดับ ในการออกแบบโครงการให้ความรู้และเนื้อหา ระดับแรก ริเริ่มโดยหน่วยงาน
ระหว่างประเทศและสหประชาชาติ โดยมีความร่วมมือด้านวิชาการกับกระทรวงแรงงานและฝึกอบรมวิชาชีพ
(MoLVT) ระดับที่สอง คือการทาให้เป็นปัจจุบันและออกแบบใหม่โดยบริษัทจัดหางานและข้อมูลที่ได้รับจาก
NGO และหน่วยงานสหประชาชาติ ที่สนับสนุนโดย กระทรวงMoLVT ซึ่งโครงการให้ความรู้แรงงานได้จัดทา
ขึ้นเป็นการเฉพาะสาหรับบริษัทจัดหางานในการบรรยายถึงสถานการณ์ในชีวิตจริงและความต้องการของ
แรงงาน ยังไม่มีมาตรการที่เป็นทางการในการออกแบบการอบรม แต่ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามการปฏิบัติที่ดีและ
บทเรียนที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการหารือเป็นระยะ
ภายใต้บริษัทจัดหางาน ผู้จัดการจะออกแบบโครงการให้ความรู้แรงงาน ในขณะเดียวกัน NGO และเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของสหประชาชาติจะออกแบบเนื้อหาของโครงการ ซึ่งโครงการที่ได้จัดทาขึ้นบรรจุในแนวทาง
กฎหมายของประเทศด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน เมื่อเวลาผ่านไป มีการแก้ไขหลักสูตรและทาให้เป็นปัจจุบันผ่าน
การหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการได้รับความเห็นจากผู้เข้าฝึกอบรม
วิชาที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรได้แก่ สัญญาจ้างงาน ความตระหนักรู้ของแรงงานด้านการโยกย้ายถิ่นฐานที่
ปลอดภัย และการเตรียมตัวไปทางานในต่างประเทศ สิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน วัฒนธรรมและประเพณี
และสภาพการทางาน อีกทั้ง มีการสอนภาษาประเทศปลายทางในโครงการอีกด้วย
การอบรมของบริษัทจัดหางานหนึ่งแตกต่างจากการอบรมของอีกบริษัทหนึ่ง การอบรมบางแห่งจัดขึ้นภายใน 1
เดือน หรือ 1 สัปดาห์ หรือ 3-4 วัน ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ โดยทั่วไปแล้ว การอบรมจะใช้เวลาครึ่งวัน
หรือ 1 วัน หรือ 3 วัน หรือนานกว่าหากมีการฝึกด้านทักษะเป็นการเสริม ภายใน 1 วัน ผู้เข้ารับการอบรม
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จะต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลา 8 ชั่วโมง เป็นประจา 5 วันต่อสัปดาห์ ระยะเวลาการฝึกด้านทักษะคือ 2 ถึง
35 วัน และมีการสอนใช้เวลา 3 ถึง 6 เดือน สาหรับผู้ที่อาจจะเป็นแรงงาน
บริษัทจัดหางานให้คู่มือการสอนที่จัดทาขึ้นโดยกระทรวง รวมถึงข้อมูลและสื่อการสอนที่จัดทาขึ้นเอง
สาระสาคัญของโครงการที่ต้องการให้ผู้ฝึกงานมีภายหลังจากการอบรมคือทัศนคติด้านการทางานเชิงบวก และ
การยกระดับฝีมือในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ แรงงานจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทางาน
ในต่างประเทศเพื่อทาให้พร้อมต่อการเข้าสู่สภาพแวดล้อมของการทางานต่างประเทศ
สาหรับผู้ที่ประสงค์จะไปทางานที่ญี่ปุ่น การอบรมจะออกแบบสาหรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคในการสอน
ภาษาญี่ปุ่น วัฒนธรรม และกฎหมาย ให้กับชาวกัมพูชาที่จะทางานในญี่ปุ่น 3 ปี ซึ่งการอบรมมีระยะเวลา 6
เดือน โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้
• ภาษาญี่ปุ่น
• ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคยและการตระหนักรู้
• กฎหมายด้านการค้ามนุษย์
• กฎหมายแรงงานหลักของญี่ปุ่น
• โครงการฝึกฝนด้านเทคนิค
• การโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย

การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
ผู้ฝึกสอนจะได้รับการคัดเลือกจากเงื่อนไข การทดสอบ และกิจกรรม โดยมุ่งเน้นการเข้าสอนและพฤติกรรม อีก
ทั้ง ผู้ฝึกสอนจะต้องได้รับการฝึกอบรม และต้องเป็นผู้ที่จบปริญญา
มีกลไกที่จากัดในการติดตามพฤติกรรมของผู้ฝึกสอน และมีการสอนผู้ฝึกสอน (TOT) โดยกระทรวง MoLVT
หรือโครงการสร้างความสามารถอื่นๆ ที่สนับสนุนโดย NGO หน่วยงานสหประชาชาติ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และมีโครงการสาหรับผู้ฝึกสอนที่จัดโดยบริษัทจัดหางาน ผลสะท้อนกลับและความเห็นของผู้เข้ารับการอบรม
จะส่งต่อไปยังกระทรวง MoLVT ซึ่งจะสื่อสารกับบริษัทจัดหางานในการพัฒนาการให้บริการ

งบประมาณและการเข้าถึง
การฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่อาจจะเป็นแรงงานย้ายถิ่นไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่บริษัทจัดหางานจะมีงบประมาณของ
ตนเอง การอบรมปฐมนิเทศได้ริเริ่ม พัฒนา และจัดการโดยบริษัทจัดหางานเอกชน และมีความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากกระทรวง MoLVT และหารือกับ NGO หน่วยงานสหประชาชาติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้รับบริการหลักของโครงการอบรมคือผู้ที่ไม่มีงานทาจากจังหวัดในชนบทที่ได้ลงทะเบียนหางานไว้กับบริษัท
ทั้งนี้ การเข้าถึงและเก็บข้อมูลของแรงงานภายหลังจากได้รับการอบรมนั้นยาก เนื่องจากว่าไม่มีระบบ
ฐานข้อมูลรวมภายในกระทรวง MoLVT โดยเฉพาะการสัมภาษณ์กับบริษัทจัดหางาน มีแรงงานประมาณ 300
ถึง 400 คน ที่ได้รับการอบรมจากบริษัท ซึ่งจานวนแรงงานที่มากที่สุดคือกว่า 2,000 คน
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กรณีศึกษาที่ 5
อบรมก่อนการเดินทางสาหรับระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ
ของเกาหลี
(เมียนมา ฟิลิปปินส์ และไทย)
โครงการปฐมนิเทศก่อนการเดินทางของ Employment Permit System (EPS) เกาหลีดาเนินการในกัมพูชา
อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยกรณีศึกษานี้เน้นการปฏิบัติที่ดาเนินการใน 3 ประเทศ
- เมียนมา ฟิลิปปินส์ และไทย

เมียนมา
หน่วยงานจัดหางานในต่างประเทศของรัฐในเมียนมาเป็นผู้จัดโครงการอบรม ณ ศูนย์การอบรมทักษะของกรม
แรงงาน (DOL) ณ วาร์ด เลขที่ 43 ดากอนทาวน์ชิพเหนือ ในย่างกุ้ง และจากที่โครงการเริ่มต้นในปี 2554 ถึง
ปัจจุบัน มีแรงงานจานวน 24,000 คน ที่เข้าร่วมโครงการอบรมที่ออกแบบเป็นการเฉพาะนี้ โดยมีระยะเวลา
การอบรมจานวน 45 ชั่วโมง
ในการอบรมนั้น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ EPS เกาหลี และการเดินทางจะสอนโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานจัดหา
งานในต่างประเทศของรัฐ และผู้ฝึกสอนเกาหลีที่ได้รับการแต่งตั้งโดยหน่วยงาน HRD Korea ที่สอนโดยการใช้
คู่มือมาตรฐาน หน่วยงานจัดหางานในต่างประเทศของรัฐจะจัดหาผู้ฝึกสอนเกาหลีเป็นแบบนอกเวลาสาหรับ
การอบรม โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณะเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย ซึง่
มีสื่อข้อมูลจัดเตรียมไว้มอบให้กับคนหางานตามหัวข้อดังต่อไปนี้ (1) เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง และ (2)
กระบวนการสาหรับการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย และข้อดีและข้อเสียของการโยกย้ายถิ่นฐานแบบปกติและ
ไม่ปกติ เป็นต้น
ปัจจุบัน กรมแรงงานมีหน้าที่ในการจัดอบรมก่อนการเดินทางให้กับแรงงานย้ายถิ่นไปเกาหลี อย่างไรก็ตาม
บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตและผู้ให้การอบรมอื่นบางแห่งจัดการอบรมก่อนการเดินทางด้วยโดยให้การ
อบรมจากการสังเกตการบังคับใช้กฎและระเบียบตามข้อกาหนดของตนเอง และเจ้าหน้าที่ กรมแรงงานจะเป็น
ผู้ตรวจสอบและติดตามการให้บริการอบรมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง
หลักสูตรและโครงการอบรมสาหรับ EPS เกาหลีจัดทาขึ้นร่วมกันระหว่างหน่วยงาน HRD Korea และ
กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากร (MOLIP) ระยะเวลาในการอบรมก่อนการเดินทางมีจานวน
6 วัน โดยจัด 1 ภาคการอบรมในทุกสัปดาห์ และผู้ฝึกสอนที่ให้การอบรมก่อนการเดินทางไปเกาหลีจะได้รับ
การยอมรับจากหน่วยงาน HRD Korea ซึง่ ผู้ฝึกสอนทีห่ น่วยงาน HRD Korea แต่งตั้งจะเป็นการทางานนอก
เวลาและสัญญาจ้างส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแล้ว ผู้ฝึกสอนคนใหม่จะได้รับ
การแต่งตั้งและมอบหมายงาน ทั้งนี้ หน่วยงานจัดหางานในต่างประเทศของรัฐจัดจ้างผู้ฝึกสอนเกาหลีใน
รูปแบบนอกเวลาเช่นกัน โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ฝึกสอนที่ทางานกับหน่วยงาน HRD Korea มาก่อน ไม่มีค่าใช้จ่าย
ในการอบรม อย่างไรก็ตาม แรงงานย้ายถิ่นจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับการเดินทางอื่นๆ รวมถึง
เครื่องแบบ เครื่องเขียน การสื่อสารและธุรกรรมทั่วไปอื่นๆ
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ฟิลิปปินส์
ตามอานาจ MOU ที่ลงนามเมื่อเดือนเมษายน 2547 ระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์และเกาหลี ผ่านกระทรวง
แรงงาน ทาให้ฟิลิปปินส์สามารถเข้าร่วม Employment Permit System (EPS) ของเกาหลี ส่งผลให้แรงงาน
OFW ในเกาหลีได้รับสิทธิและสิทธิพิเศษเทียบเท่าเพื่อนร่วมงานคนเกาหลี ซึ่งหมายความว่าได้รับการคุ้มครอง
และค่าจ้างที่สูงขึ้นสาหรับแรงงานฟิลิปปินส์ที่ทางานในเกาหลี
โครงการให้ความรู้ก่อนการเดินทางไปเกาหลีของแรงงาน OFW ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานโครงการ
ข้อมูลสาธารณะเรื่อง EPS และมุ่งเน้นการแจ้งให้แรงงาน OFW ที่จะเดินทางไปเกาหลีทราบถึงธรรมเนียม การ
ปฏิบัติ กฎหมายแรงงาน และข้อมูลอื่นๆ ของเกาหลี เพื่อคุ้มครองแรงงานจากการถูกทาร้ายและแสวงหา
ประโยชน์ ในวันที่ 24 เมษายน 2547 รัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยกรมแรงงานและการจ้างงาน และสาธารณรัฐ
เกาหลี โดยกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน ได้ลงนามใน MOU ว่าด้วยการส่งและรับแรงงานไปทางานใน
เกาหลี ภายใต้ Employment Permit System (EPS)
รัฐบาลเกาหลีได้ลงนามใน MOU ร่วมกับประเทศผู้ส่งแรงงาน เช่น ฟิลิปปินส์ เพื่อป้องกันการทุจริตและเพิ่ม
ความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการคัดเลือก จัดส่ง และรับแรงงานต่างชาติ ซึ่งไม่มีบริษัทเอกชนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการนี้
EPS ทาให้นายจ้างเกาหลีที่ขาดแคลนการจ้างงานแรงงานท้องถิ่นสามารถจ้างแรงงานต่างชาติจานวนมากได้
อย่างถูกกฎหมาย และเป็นระบบที่รัฐบาลเกาหลีนามาใช้เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างชาติในเกาหลีอย่างเป็น
ระบบ แรงงานต่างชาติภายใต้ EPS มีสถานะเป็นแรงงานตั้งแต่เริ่มต้นและมีสิทธิขั้นพื้นฐานและการคุ้มครองที่
เท่าเทียมกับคนเกาหลีด้านกฎหมายแรงงาน เช่น กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานแรงงาน
ประมาณร้อยละ 40.14 ของคนฟิลิปปินส์ที่อยู่ในเกาหลีเดินทางเข้าไปผ่านระบบ EPS แรงงาน EPS ฟิลิปปินส์
ส่วนใหญ่ทางานในภาคส่วนการผลิต เช่น การแปรรูปเหล็ก การหล่อโลหะ งานปั้น เฟอร์นิเจอร์ แปรรูปอะไหล่
รถยนต์ เป็นต้น แรงงานอื่นๆ อยู่ในภาคส่วนการก่อสร้าง และทางานเป็นผู้ก่ออิฐ งานไม้ ก่อปูน กรรมกร และ
ผู้ช่วยก่อสร้าง
ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวเป็นภาคบังคับสาหรับแรงงาน OFW ที่จะไปทางานในเกาหลี ซึง่ แรงงานฟิลิปปินส์
ภายใต้ EPS มีสถานะเป็นแรงงานตั้งแต่เริ่มต้นและมีสิทธิขั้นพื้นฐานและการคุ้มครองที่เท่าเทียมกับคนเกาหลี
ด้านกฎหมายแรงงาน เช่น กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานแรงงาน และได้รับประโยชน์จากการทางานชั่วคราวและ
โครงการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลี เช่น การเรียนภาษาเกาหลี การบริการด้านล่าม การบริการด้านการให้
คาปรึกษา และการฝึกงานในส่วนที่เป็นพื้นฐาน ทักษะ และการเริ่มต้นธุรกิจ อีกทั้ง MOU ปี 2557 ทาให้
รัฐบาลฟิลิปปินส์และเกาหลียินยอมให้มีการติดตามการเข้าเมืองและพานักอย่างผิดกฎหมายของทั้งสอง
ประเทศ พร้อมทั้งมีฐานข้อมูลเมื่อจาเป็น
แรงงานฟิลิปปินส์ที่ไปทางานภายใต้ EPS ทางานในภาคส่วนการผลิต (เช่น การแปรรูปเหล็ก การหล่อโลหะ
แปรรูปอะไหล่รถยนต์ งานปั้น เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ) และภาคส่วนการก่อสร้าง (เช่น ก่ออิฐ ก่อปูน งานไม้
และผู้ช่วยก่อสร้าง) ตั้งแต่การลงนาม MOU ปี 2547 มีแรงงาน OFW จานวนประมาณ 50,000 คน ที่ได้รับ
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การอบรมภายใต้โครงการการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง (PDOS) และประมาณร้อยละ 8 ของแรงงาน
OFW ที่เดินทางกลับประเทศและเข้าสอบ Special TOPIK หรือสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (CBT) สาหรับ
OFW อายุไม่เกิน 38 ปี ที่เดินทางกลับมาแล้วและสมัครใจดาเนินการ
กรมแรงงานและการจ้างงานฟิลิปปินส์ (DOLE) ได้มอบอานาจให้หน่วยงานในสังกัดออกแบบโครงการให้
ความรู้ต่อเนื่องสาหรับแรงงาน OFW ที่จะไปเกาหลี ซึง่ ได้แก่ สานักงาน POEA เป็นหน่วยงานผู้ส่ง หน่วยงาน
การศึกษาด้านเทคนิคและการพัฒนาทักษะ (TESDA) สาหรับออกระเบียบการอบรม ศูนย์ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย (OSHC) สาหรับให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอุตสาหกรรม และสานักงานสวัสดิการแรงงานไป
ทางานต่างประเทศ (OWWA) สาหรับจัดทาหลักสูตรการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง ส่วนหลักสูตร
ภาษาเกาหลีจัดทาโดยหน่วยงาน HRD Korea
หลักสูตรการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางที่ทาต่อเนื่องสาหรับแรงงาน OFW ที่จะไปเกาหลี จะปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการลงนาม MOU ครั้งใหม่ ระหว่างฟิลิปปินส์และเกาหลี ซึ่งได้มีการลงนามใน MOU
เป็นจานวน 4 ครั้งตั้งแต่การลงนามเมื่อเดือนเมษายน 2547 MOU ฉบับที่ 4 ได้ลงนามเมื่อ 8 เมษายน 2557
ทั้งนี้ได้หมดอายุเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 และอยู่ระหว่างกระบวนการทบทวน MOU ด้าน EPS ซึ่งคาดว่าจะ
ลงนามช่วงต้นปี 2560
สาหรับหลักสูตรการสัมมนาเชิงปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน (PEOS) และการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
นั้น สานักงาน POEA และสานักงาน OWWA ได้จัดอบรม ณ ห้องอบรม EPS (6/F อาคาร POEA เมืองมัน
ดาลูยอง) กระทรวงการจ้างงานเกาหลีได้แต่งตั้งศูนย์บริการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDK) เป็นผู้จัด EPSTOPIK โดยสอดคล้องกับกฎหมายการจ้างงานต่างชาติของเกาหลี ต่อมา HRDK ได้หารือกับสานักงาน POEA
เพื่อแต่งตั้งหน่วยงานภาครัฐในฟิลิปปินส์ในการดาเนินงานด้าน EPS TOPIK ปัจจุบัน หลักสูตรภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลีที่จัดโดยกองทุนภาษาเกาหลี Jung-in ซึ่งจัดบรรยาย และมีการแจกเอกสาร ทัศนูปกรณ์ เป็น
ต้น ทั้งนี้ หน่วยงาน TESDA ได้รับรองผู้ฝึกสอนภาษา
ค่าลงทะเบียน EPS-TOPIK คือ 500 เปโซ โดยแรงงาน OFW เป็นผู้รับผิดชอบ ซึง่ สานักงาน POEA ได้
สนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอนตามกฎและระเบียบของรัฐบาล ทั้งนี้กระทรวง MOEL ได้กาหนดให้องค์กรที่
เหมาะสมจัดปฐมนิเทศหลังการเดินทางมาถึง รวมทั้ง การตรวจสุขภาพ

ไทย
โครงการนี้ได้จัดทาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Employment Permit System (EPS) Programme เพื่อ
การเตรียมการคัดเลือกแรงงานสาหรับการทางานในเกาหลี ภาษาเกาหลีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของ
หลักสูตรของโครงการนี้ โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเตรียมการแรงงานสาหรับ
โอกาสการทางานในเกาหลี โครงการนี้เป็นภาคบังคับสาหรับแรงงานที่ได้รับการคัดเลือกจากนายจ้างให้ไป
ทางานในเกาหลี โดยมีแรงงานจานวนประมาณ 4,000 คน ที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละปี
หน่วยงาน HRD Korea ได้ออกแบบเนื้อหาของหลักสูตรที่ใช้ในโครงการอบรม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ EPS
และมีการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2556 โดยพัฒนาให้ตอบสนองต่อความต้องการของแรงงาน ในการนี้
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หลักสูตรมีระยะเวลาในการอบรม 7 วัน (45 ชั่วโมง) และหน่วยงาน HRD Korea จัดทาคู่มือการอบรมที่
แจกจ่ายในศูนย์การอบรม
ผู้ฝึกสอน ณ ศูนย์การอบรมจะต้องสอบผ่านขั้นที่ 3 ของ S-TOPIK ทั้งนี้ ไม่มีโครงการอบรมผู้ฝึกสอน อย่างไรก็
ตาม มีเพียงการทดสอบด้านภาษาและด้านทั่วไปในการคัดเลือกผู้ฝึกสอน การประเมินดาเนินการผ่าน
แบบสอบถามที่ได้รับจากแรงงานที่เข้ารับการอบรม และแรงงานจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจานวน 4,500 บาท ใน
การเข้าโครงการอบรม 7 วัน
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กรณีศึกษาที่ 6
โครงการอบรมก่อนการเดินทางภาคบังคับ
(สปป. ลาว)
จุดเด่นของโครงการ
ตั้งแต่มีการรับรองกฤษฎีกานายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 68/PM ในปี 2545 ที่กาหนดให้แรงงานทุกคนผ่านการ
อบรมก่อนการเดินทางก่อนที่จะไปทางานในต่างประเทศ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (MOLSW)
ร่วมกับหน่วยงานด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ILO ได้เริ่มดาเนินการจัดทาโครงการอบรม
ก่อนการเดินทางได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยมีชุดหลักสูตรการอบรมที่ได้มาตรฐาน
โครงการอบรมปฐมนิเทศก่อนการเดินทางของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมุ่งเน้นในการจัดการอบรม
ผู้ฝึกสอน (TOT) สาหรับบริษัทจัดหางาน ในปัจจุบัน มีบริษัทจัดหางานจานวน 15 บริษัท และศูนย์บริการ
จัดหางาน 1 ศูนย์ ที่ได้ผ่านหลักสูตร TOT อย่างน้อย 1 หลักสูตรด้านการปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง ซึ่งพัฒนา
ความสามารถของผู้ฝึกสอนในการจัดปฐมนิเทศให้กับแรงงานที่จะไปต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แรงงานลาวได้รับการปฐมนิเทศ ณ ศูนย์ทรัพยากรการโยกย้ายถิ่นฐาน (Migration Resource Centres:
MRC) ในจังหวัดหนองคาย ประเทศไทย ก่อนที่จะไปทางาน

หลักสูตร
ด้วยการได้รับการสนับสนุนทางวิชาการและงบประมาณจาก ILO และภาคีทางการพัฒนา ในปี 2557
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดทาชุดหลักสูตรการอบรมที่ได้มาตรฐานสาหรับโครงการปฐมนิเทศ
ก่อนการเดินทาง และจัดทาคู่มือ TOT รวมทั้ง คู่มือการอบรมสาหรับผู้ที่จะเป็นแรงงานย้ายถิ่น
คู่มือการอบรมมีหัวข้อหลักจานวน 6 หัวข้อ (1) จุดประสงค์ของการไปทางานต่างประเทศ ประโยชน์และความท้า
ทาย และความเสี่ยงของการเป็นแรงงานย้ายถิ่น (2) การเตรียมตัวสาหรับการเดินทางและทางานในต่างประเทศ
วัฒนธรรมของประเทศปลายทาง ลักษณะเฉพาะของประเทศปลายทางและผู้คน สิทธิและหน้าที่ของแรงงานย้าย
ถิ่น และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง (3) การเตรียมการเดินทาง สิ่งที่ควรนาไปในการเดินทาง รายการสิ่งของสาคัญ
การกรอกใบศุลกากร/สนามบิน และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (4) การปรับตัวกับสภาพแวดล้อมในการ
ทางานใหม่ (5) การบริหารจัดการรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเงินกลับ ความเข้าใจเรื่องภาษีและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และ (6) การเตรียมการเดินทางกลับภายหลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง

การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
ส่วนใหญ่ของบริษัทจัดหางานทั้ง 15 แห่ง และศูนย์บริการจัดหางานจะจัดจ้างผู้ฝึกสอนด้วยตนเอง หรือให้
เจ้าหน้าทีด่ ้านวิชาการเป็นผู้ฝึกสอนในการอบรมปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง ซึ่งการคัดเลือกผู้ฝึกสอนนั้น
จะต้องเป็นผู้ฝึกสอนที่ผ่านหลักสูตรการอบรมของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมอย่างน้อย 1 ครั้ง ด้าน
วิธีการใช้คู่มือปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง และผู้ฝึกสอนจะต้องคุ้นเคยกับเนื้อหาในคู่มือ TOT และคู่มือการ
อบรมสาหรับผู้ที่จะเป็นแรงงานย้ายถิ่น
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งบประมาณและการเข้าถึง
โดยทั่วไป โครงการปฐมนิเทศหรือการอบรมก่อนการเดินทางจะจัดโดยบริษัทจัดหางานซึ่งมีงบประมาณของตน และ
หลักสูตรการอบรมจะจัดโดยบริษัทจัดหางานโดยใช้ทรัพยากรที่มี เช่น การใช้ผู้ฝึกสอนและงบประมาณที่มีอยู่ของ
ตนเอง
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กรณีศึกษาที่ 7
โครงการอบรมแรงงานย้ายถิ่นแบบครอบคลุม
และการฝึกฝีมอื สาหรับแรงงานรับใช้ในบ้าน
(อินโดนีเซีย)
จุดเด่นของโครงการ
โครงการอบรมนี้จัดทาโดยสมาคมบริษัทจัดหางานแรงงานย้ายถิ่น (ASPATAKI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
แรงงานย้ายถิ่นมีทักษะที่จาเป็นเพื่อเตรียมการไปทางานรับใช้ในบ้านในต่างประเทศ และพัฒนาจริยธรรม
รวมถึงการเสริมพลังให้กับแรงงานสาหรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายด้วย นอกจากนี้ โครงการนี้
มีจุดเด่นด้านการเตรียมความพร้อมแรงงานในการกลับคืนสู่อินโดนีเซียภายหลังจากที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง
โดยทั่วไปแล้ว โครงการนี้จะมุ่งเน้นด้านการพัฒนาภาษาและทักษะการดารงชีวิต เช่น การบริหารจัดการ
การเงินพื้นฐาน
หลักสูตรสาหรับโครงการอบรมภาคบังคับนี้ได้รับการทาให้เป็นมาตรฐานโดยรัฐบาลเมื่อปี 2554 โดยมุ่งเน้น
ด้านการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยมากขึ้น หลักสูตรนี้ออกแบบโดยคณะกรรมการการรับรองและวิชาชีพ
ระดับชาติ (BNSP) อย่างไรก็ตาม หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามความจาเป็นสาหรับแต่ละประเทศ
ปลายทาง โดยเฉพาะด้านกฎหมายและระเบียบในการโยกย้ายถิ่นฐานของประเทศดังกล่าว

หลักสูตร
หลักสูตรการอบรมมีการพัฒนามาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้
แรงงานย้ายถิ่นเปลี่ยนนายจ้างผ่านวิธีการที่ผิดกฎหมาย หลักสูตรการอบรมมีหัวข้อพื้นฐานดังต่อไปนี้
1. การอบรมด้านภาษา (a) พื้นฐาน (b) ระดับกลาง (c) ระดับสูง
2. การฝึกทักษะเชิงปฏิบัติ (a) การทาอาหาร (b) งานรับใช้ในบ้าน (c) การดูแลผู้สูงอายุ (d) การดูแลเด็ก
และทารก
3. ทัศนคติในการทางานและจริยธรรม
4. ความรู้ทั่วไป
การอบรมมีระยะเวลา 60 วัน และอบรมเป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน ตามคู่มือการอบรม ในขณะเดียวกัน สมาคม
ASPATAKI มีคู่มือการอบรมของตนเองเพื่อส่งเสริมทักษะและการอบรมด้านภาษา

การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
การคัดเลือกผู้ฝึกสอนที่เชียวชาญ (ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองที่เกี่ยวข้อง) รวมถึงผู้ที่เคยเป็น
แรงงานย้ายถิ่นที่สามารถให้การอบรมด้านเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศผู้รับ เนื้อหาที่จาเป็นคือแรงงานย้ายถิ่นควร
เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและจริยธรรมการทางานของประเทศผู้รับ โครงการนี้ควรจะสามารถยกระดับทักษะ
ของแรงงานเพื่อช่วยให้แรงงานทางานได้อย่างเป็นมืออาชีพและปลอดภัยในต่างประเทศ
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งบประมาณและการเข้าถึง
งบประมาณการอบรมแต่เดิมสมาคมบริษัทจัดหางาน ASPATAKI เป็นผู้รับผิดชอบ และจะหักจากรายได้ของ
แรงงานย้ายถิ่นในรูปแบบการผ่อนเมื่อเริ่มทางานแล้ว
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กรณีศึกษาที่ 8
สัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางสาหรับแรงงานฟิลิปปินส์
ที่ทางานในต่างประเทศ (ฟิลิปปินส์)
จุดเด่นของโครงการ
การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง (PDOS) สาหรับแรงงานฟิลิปปินส์ที่ทางานในต่างประเทศ (OFW) เป็น
องค์ประกอบหลักของโครงการให้ความรู้และข้อมูลของสานักงานสวัสดิการแรงงานไปทางานต่างประเทศ
(OWWA) สาหรับสมาชิก และถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทั้งหมดที่รัฐบาลจัดทาเพื่อให้การคุ้มครองและ
สวัสดิการของแรงงาน OFW
มีการจัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางในรูปแบบที่แรงงาน OFW มีความยินดีเข้าร่วมโดยที่
ความสาเร็จในการทางานต่างประเทศส่วนตัวของแรงงาน OFW เป็นปัจจัยหลัก ซึ่งผู้ดาเนินโครงการดังกล่าว
ใช้วิธีการจูงใจเมื่อจัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางกระตุ้นให้แรงงาน OFW ต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับประเทศหรือสถานที่ทางานปลายทาง และหากเป็นไปได้ จะนาครอบครัวของแรงงาน OFW เข้ามามี
ส่วนร่วมในการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางด้วย ทั้งนี้ ได้จัดทาการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
สาหรับแรงงานภาคพื้นดินตามหนังสือเวียน (MCs) และหนังสือสั่งการ (MOI) ดังต่อไปนี้
1. สานักงาน POEA MC ฉบับที่ 3 ปี 2526 - นโยบายที่ทาให้การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางเป็น
ภาคบังคับสาหรับแรงงาน OFW ที่จะเดินทางออกไปทางานต่างประเทศ
2. สานักงาน POEA-OWWA เวียน ฉบับที่ 04 ปี 2545 และคาสั่งกรม ฉบับที่ 25-02 ปี 2545 – การ
โอนการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางจากสานักงาน POEA ให้สานักงาน OWWA
3. MOI ฉบับที่ 13 ปี 2546 – กาหนดนโยบายและแนวทางสาหรับการบริหารจัดการสัมมนาปฐมนิเทศ
ก่อนการเดินทาง
4. สานักงาน POEA-OWWA เวียน ฉบับที่ 01 ปี 2554 – การโอนการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการ
เดินทาง สาหรับรายชื่อแรงงานที่ได้รับการจ้างงานและการจัดหางานของรัฐบาลจากสานักงาน POEA
ให้สานักงาน OWWA

หลักสูตร
หลักสูตรการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางฉบับแรกออกแบบโดยสานักงาน POEA และเมื่อโอนให้กับ
สานักงาน OWWA นั้น และได้จัดทาหลักสูตรขึ้นใหม่ โดยหน่วยเฉพาะกิจของสานักงาน OWWA ได้แก่ ศูนย์
การเรียนรู้ข้อมูลแรงงาน (WEIC) ร่วมกับ NGO บริษัทจัดหางานฟิลิปปินส์ (PRAs) และบริษัทจัดหาแรงงาน
โดยปี 2549 ได้ปรับปรุงหลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยแห่งฟิลิปปินส์ พร้อมกับจัดทาคู่มือผู้ฝึกสอนการสัมมนา
ปฐมนิเทศก่อนการเดินทางฉบับแรก ต่อมาสถาบันเพื่อการพัฒนาแห่งฟิลิปปินส์ได้จัดทาให้เป็นปัจจุบันขึ้นในปี
2551 และในปี 2558 หลักสูตรและคู่มือผู้ฝึกสอนสาหรับแรงงานภาคพื้นดินได้รับการทบทวนโดยหน่วยพัฒนา
และติดตามการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง (PDMU) และหน่วยเฉพาะกิจ สานักงาน OWWA โดย
ร่วมมือกับ IOM ในการพัฒนาคุณภาพการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง ซึ่งคู่มือดังกล่าวได้จัดพิมพ์โดย
การสนับสนุนของ IOM
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ในปี 2559 มีหลักสูตรสาหรับแรงงานทางทะเลในต่างประเทศ และคู่มือผู้ฝึกสอนใหม่ จัดทาโดยสานักงาน
OWWA-PDMU และกลุ่มจัดหาแรงงานร่วม (JMG) ซึ่งหลักสูตรทางทะเลมุ่งเน้นการทางานของแรงงานทาง
ทะเลและสภาพการทางานและการอยู่อาศัยบนเรือ กฎหมายด้านแรงงานทางทะเล สัญญาจ้างมาตรฐานของ
สานักงาน POEA เป็นต้น ในส่วนของการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางสาหรับแรงงานภาคพื้นดิน จะต้อง
มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ซึ่งไม่รวมกระบวนการด้านธุรการ หลักสูตรการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการ
เดินทางจะต้องมีการดาเนินการต่อเนื่องไปโดยไม่มีเหตุอันควรที่จะหยุดชะงักได้ และประเด็นที่ไม่ได้ครอบคลุม
ในการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางสามารถหารือได้นอกเวลาดังกล่าวข้างต้น
ตารางการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง (PDOS) ของสานักงาน OWWA:
• PDOS ซาอุดีอาระเบีย – วันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์
• PDOS แคนาดา – วันพฤหัสบดี
• PDOS ญี่ปุ่น – วันพุธ
• PDOS เยอรมนี – วันพฤหัสบดี
ผู้จัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง (PDOS) อื่นๆ:
• บริษัทจัดหางานเอกชน – ตารางขึ้นอยู่กับจานวนของผู้สมัครไปทางาน
• สมาคมอุตสาหกรรม – มีสมาคมอุตสาหกรรมที่จัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางรายวัน และ
บางรายจัดเดือนละ 2 ครั้ง
• บริษัทจัดหาแรงงาน – ตามจานวนผู้ที่จัดหาได้
• NGO - จัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางวันละ 2 ครั้ง ส่วนที่อยู่บริเวณเกซอนซิตีจัดเพียง
สามครั้งต่อสัปดาห์
สานักงาน OWWA ได้จัดทาเนื้อหาและสื่อการสอนการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางมาตรฐาน ผ่านการ
หารือในการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมร่วมกับผู้ให้บริการสาหรับ NGO บริษัทจัดหางาน และ
สมาคมอุตสาหกรรม โดยร่วมมือกับ IOM สาหรับแรงงานในภาคพื้นดิน และกับ JMG สาหรับแรงงานทางทะเล
เพื่อให้มีการจัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ หลักสูตร การสัมมนา
ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง – สื่อการนาเสนอ Power Point
•
•

คู่มือผู้ฝึกสอน – แหล่งอ้างอิงมาตรฐานสาหรับการจัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางตาม
วัตถุประสงค์และกรอบการดาเนินตามนโยบายที่เป็นทางการ
ใบปลิว – เฉพาะรายประเทศ “PDOS คืออะไร” 10 Bilin ng PDOS และประมวลวินัยแรงงาน OFW
ที่แจกจ่ายให้กับแรงงาน OFW ที่มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประเทศที่จ้างงาน

การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
สาหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับสานักงาน OWWA ในการเป็นผู้ฝึกสอนการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางจะต้อง
มีมาตรฐานคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นบัณฑิตวิทยาลัย หากขาดคุณสมบัติด้านการศึกษาสามารถทดแทนได้ด้วยการอบรมในเนื้อหาที่
เกี่ยวข้อง 36 ชั่วโมง สาหรับทุกๆ ปี หรือมีประสบการณ์ 2 ปี ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องสาหรับทุกๆ ปี
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2. มีประสบการณ์สาหรับแรงงานภาคพื้นดิน ณ สถานที่ หากขาดคุณสมบัติด้านประสบการณ์ จะต้องมี
ส่วนร่วมในการอบรม วิจัย ธุรการ หรือดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไปทางานต่างประเทศเป็น
เวลาอย่างน้อย 2 ปี
3. มีทักษะการสื่อสารที่ดี และจะต้องรู้ภาษาอังกฤษและฟิลิปปินส์เป็นอย่างดี
4. จะต้องผ่านการอบรม TOT สาหรับการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางของสานักงาน OWWA
ผู้ฝึกสอนที่ลงทะเบียนหลักสูตรการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางจะจัดให้ได้เฉพาะผู้ที่ว่าจ้างเท่านั้น การ
รับงานนอกนั้นไม่สามารถทาได้ และเจ้าหน้าที่ประสานงานของบริษัทไม่สามารถสมัคร หรือเป็นผู้ฝึกสอน หรือ
บุคคลอ้างอิงได้ สานักงาน OWWA ได้จัดการอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ฝึกสอนหลักสูตร PDOS ใหม่ปี
ละ 1 ครั้ง และปรับอุปกรณ์ใหม่ให้กับผู้ฝึกสอน ได้แก่ ทักษะการนาเสนอและการอานวยความสะดวก และ
การทาให้หลักสูตรมาตรฐาน PDOS เป็นปัจจุบันตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น

งบประมาณและการเข้าถึง
นโยบายที่มีอยู่คือการจัดการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เก็บจากแรงงาน OFW
สาหรับ NGO/สมาคมอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรอง อาจจะเก็บค่าธรรมเนียมไม่เกิน 100 เปโซ ต่อแรงงานที่
ส่งไปการสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง และเก็บจากบริษัทจัดหางานหรือจัดหาคนของฟิลิปปินส์เพื่อให้
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ และห้ามเก็บค่าธรรมเนียมจากแรงงานสาหรับบริษัทที่จัดทาขึ้นเองของ
บริษัท
การสัมมนาปฐมนิเทศก่อนการเดินทางเป็นภาคบังคับสาหรับแรงงาน OFW และคนเดินเรือในต่างประเทศ
ก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีแรงงานย้ายถิ่นประมาณ 780,000 คน ที่เข้าร่วมโครงการนี้ในทุกๆ ปี
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กรณีศึกษาที่ 9
โครงการฝึกอบรมก่อนการเดินทางสาหรับแรงงานที่ไปทางาน
ในอิสราเอล
(ไทย)
จุดเด่นของโครงการ
โครงการอบรมภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (TIC) เป็นการดาเนินงานร่วมกัน
ระหว่างกรมการจัดหางาน (DOE) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีร้อยเอ็ด (จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย) เพื่อเตรียมการแรงงานไทยสาหรับการ
ทางานในภาคเกษตรในอิสราเอล ซึ่งเป็นโครงการที่มีรูปแบบหนึ่งเดียวในประเทศไทย และ TIC ได้ลด
ค่าธรรมเนียมในการจัดหางานลงอย่างมากสาหรับแรงงานไทยในการขอรับใบอนุญาตทางาน
โครงการจัดหางานเริ่มต้นในปี 2555 เมื่อมีการจัดทาข้อตกลงในปี 2554 โดยรัฐบาลไทย อิสราเอล และ IOM
ในการจัดส่งแรงงานไทยไปทางานในภาคเกษตรกับนายจ้างอิสราเอล
แรงงานย้ายถิ่นไทยประมาณ 25,000 คน ถือเป็นส่วนใหญ่ของแรงงานในภาคการเกษตรของอิสราเอล อย่างไร
ก็ตาม Human Rights Watch เห็นว่ายังคงต้องมีการดาเนินงานอีกมากในการบังคับใช้กฎหมายด้านชั่วโมง
และสภาพการทางาน และการควบคุมนายจ้างที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกทั้ง ได้เสริมว่าอิสราเอลจะต้อง
พัฒนาการดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบด้านแรงงานที่มีอยู่ของนายจ้าง และคุ้มครองสิทธิของแรงงาน
ย้ายถิ่นด้วย แม้ว่าแรงงานไทยในอิสราเอลจะประสบปัญหาที่รุนแรง แต่มีการแก้ไขปรับปรุงโดยรัฐบาล
อิสราเอลได้รายงานแจ้งถึงระบบกฎหมายและระเบียบที่มีในการคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่น
สานักงานประชากรการตรวจคนเข้าเมืองและกิจการชายแดนของอิสราเอล (PIBA) และกระทรวงเศรษฐกิจ
(แต่เดิมคือกระทรวงอุตสาหกรรม การค้า และแรงงาน) เป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันด้านการกาหนดระเบียบใน
ภาคส่วนการเกษตร

หลักสูตร
โครงการนี้ดาเนินงานร่วมกันระหว่าง IOM กรมการจัดหางาน และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี การอบรม
ไม่ได้มีข้อบังคับทางกฎหมายให้เข้าร่วม แต่ได้จัดทาขึ้นสาหรับโครงการ TIC โดยเฉพาะ ผู้ฝึกงานจะต้องผ่าน
การฝึกเป็นเวลา 7 วัน หรือเท่ากับ 62 ชั่วโมง ไม่มีคู่มือที่จัดพิมพ์สาหรับโครงการฝึกนี้ ทั้งนี้ มีตารางการฝึก
ดังนี้
• วันที่ 1
o การแนะนาที่พัก และสิ่งอานวยความสะดวกในการฝึกอบรม
o ทบทวนวิชาต่างๆ
• วันที่ 2
o แนะนาอิสราเอล
o เครื่องมือและการปฏิบัติงานในฟาร์ม
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•

วันที่ 3
o
o

•

การทางานในฟาร์ม
การสื่อสารภาษาอังกฤษในฟาร์ม

วันที่ 4
เยี่ยมชมและศึกษาการปลูกพืชด้วยน้า
o วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
o การฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษนอกเวลาเรียน
วันที่ 5 ดินและปุ๋ย
o การปกป้องพืช
o พืชดอก
o ทบทวนบทเรียน: ฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษ
วันที่ 6 การเลี้ยงสัตว์
o เยี่ยมชมฟาร์ม
o ทบทวนบทเรียน: ฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษ
o

•

•

การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดเป็นผู้คัดเลือกและอบรมผู้ฝึกสอนสาหรับโครงการนี้

งบประมาณและการเข้าถึง
โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลทั้งหมด ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากแรงงาน-ผู้ฝึกงาน
การฝึกงานเริ่มขึ้นเมื่อปี 2558 เพื่อฝึกแรงงานที่ได้รับการคัดเลือกจ้างงานในภาคเกษตรของอิสราเอล ในปี
2558 มีแรงงานไทยจานวน 885 คน ที่ได้รับการฝึกผ่านโครงการนี้ ในขณะที่แรงงานจานวน 705 คน ได้รับ
การฝึกในปี 2559 (มกราคม – ตุลาคม) และจานวน 502 คน ในปี 2560 (มกราคม – กุมภาพันธ์)
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กรณีศึกษาที่ 10
โครงการฝึกอบรมผู้เก็บผลไม้ป่า
(ไทย)
จุดเด่นของโครงการ
ผู้เก็บผลไม้ป่าเป็นแรงงานที่มีความพิเศษ เนื่องจากไม่ได้รับการจ้างในสถานะของลูกจ้าง แต่จะได้รายได้จาก
การขายผลไม้ที่เก็บได้ ผู้จัดหางานจะส่งแรงงานไปยังสถานที่ทางานและหาผู้ซื้อผลไม้ แรงงานส่วนใหญ่มาจาก
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในโครงการนี้ได้เริ่มการกดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
ของผู้เก็บผลไม้ป่าไทยในฟินแลนด์ เนื่องจากแรงงานเดินทางไปโดยใช้ตรวจลงตรานักท่องเที่ยวและไม่ได้รับ
การจ้างงานโดยบริษัทที่ซื้อผลไม้ป่า
ความท้าทายด้านการจัดการการทางานในลักษณะนี้ทาให้ผู้เก็บผลไม้ป่าไม่ได้รับเงินจานวนเท่าที่คาดหวังไว้
และการอบรมนี้เป็นการแทรกแซงเพื่อพัฒนารายได้ของการเก็บผลไม้ป่า การอบรมเริ่มในปี 2551 และจะมี
การปรับปรุงปีละ 1 ครั้ง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอุตสาหกรรมผลไม้ป่า รวมทั้งข้อกาหนดและ
เงื่อนไขการจ้างงาน

หลักสูตร
เจ้าหน้าทีผ่ ู้ฝึกสอนได้ออกแบบหลักสูตรการสอนให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวทางของประเทศปลายทาง
ในแต่ละฤดูกาล กฎหมายที่กากับดูแลโครงการอบรมคือพระราชบัญญัติปี 2528 ที่กาหนดระเบียบและกรอบ
กระบวนการ รวมถึงเนื้อหาของข้อกาหนดทางกฎหมายด้านการอบรม และมีการใช้แนวทางของระเบียบปี
2546 ของกรมการจัดหางาน ในการออกแบบหลักสูตร
เนื่องจากว่าแรงงานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ การอบรมจึงจัดขึ้นใน
พื้นที่ดังกล่าว เพื่ออานวยความสะดวกให้กับแรงงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเมื่อเงื่อนไขใน
การทางานเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกาล การปรับการอบรมจึงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
ช่วงการอบรมมีระยะเวลา 6 ชั่วโมงสาหรับแต่ละกลุ่มผู้เก็บผลไม้ขนาดใหญ่ จัดขึ้นในช่วงหนึ่งสัปดาห์ปลาย
เดือนมิถุนายนหรือกลางเดือนกรกฎาคม คู่มือการอบรมสาหรับการอบรมนี้ใช้คู่มือ 2550 โดยเป็นคู่มือสาหรับ
แรงงานไปทางานต่างประเทศทั่วไป ซึ่งจะมีข้อมูลเฉพาะสาหรับการเก็บผลไม้ป่าอยู่ด้วย

การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
มีผู้ฝึกสอน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ฝึกสอนที่เป็นผู้ฝึกสอนประจา ณ ศูนย์ฝึกอบรม อีกกลุ่มได้แก่ ผู้
ฝึกสอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาสาหรับบางช่วงเวลา
ผู้ฝึกสอนที่ได้รับเชิญเป็นบุคคลที่เคยทางานในต่างประเทศ เช่น เจ้าหน้าที่แรงงานที่ประจาการ ณ สานักงาน
แรงงานหรือสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงแรงงานอาวุโสที่เคยไปทางานต่างประเทศและมีประสบการทางานสูง
ในการนี้ได้ มีแบบสอบถามเพื่อประเมินผู้ฝึกสอนและการให้การอบรมด้วย
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ไม่มีโครงการอบรมผู้ฝึกสอนอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ การอบรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลไทย
และการอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการทาให้แน่ใจว่าผู้เก็บผลไม้ป่าทราบถึงสภาพการทางาน
ที่เป็นจริง รวมถึงข้อตกลงกับผู้ซื้อ เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งหรือการร้องทุกข์ ทั้งนี้ การอบรมแรงงาน
กลุ่มที่เล็กกว่าจะทาให้แรงงานทุกคนมีเข้าใจได้มากกว่า

งบประมาณและการเข้าถึง
การอบรมนี้เป็นภาคบังคับ – ผู้ที่จะเก็บผลไม้ป่าจะต้องได้รับการอบรมก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ตั้งแต่
โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อปี 2551 มีผู้ที่จะเก็บผลไม้ป่าประมาณ 7,000 ถึง 9,000 คน ที่ได้รับการอบรมจาก
โครงการนี้ต่อปี ซึ่งสหภาพป่าไม้และพันธมิตรแรงงานแห่งฟินแลนด์ (Wood and Allied Workers Union of
Finland) สนับสนุนให้มีการจ้างผู้ที่จะเก็บผลไม้ป่าในฐานะของลูกจ้างโดยจะได้มีการเจรจาต่อรองกับพันธมิตร
ของอุตสาหกรรมชนบท
ในสวีเดน ผู้เก็บผลไม้ป่าจะได้รับการจ้างงานผ่านบริษัทจัดหางานเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2556 สวีเดนได้อนุญาต
การจัดทาตรวจลงตราให้กับผู้เก็บผลไม้ป่าไทยจานวน 6,000 คน
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กรณีศึกษาที่ 11
โครงการอบรมปฐมนิเทศสาหรับแรงงานทีไ่ ปทางานในญี่ปุ่น
(เวียดนาม)
จุดเด่นของโครงการ
ญี่ปุ่นได้เริ่มรับแรงงานฝึกปฏิบัติงานจากเวียดนามตั้งแต่เริ่มต้นทศวรรษที่ 1990 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทาให้ต้องการแรงงานที่มีคุณภาพและทักษะด้านวิชาชีพที่ดี ในการที่จะทางานใน
ญี่ปุ่น แรงงานไม่เพียงแต่ต้องมีทักษะที่ดี แต่จะต้องมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นตามข้อกาหนด และเข้าใจกฎหมาย
ภายในประเทศ ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย
ดังนั้น การปฐมนิเทศด้านภาษาและฝึกทักษะจึงเริ่มต้นขึ้นทันทีที่ญี่ปุ่นลงนามในข้อตกลงรับผู้ฝึกปฏิบัติงาน

หลักสูตร
กรมบริหารแรงงานไปต่างประเทศ (DOLAB) เป็นผู้รับผิดชอบการพัฒนาโครงการอบรมและจัดทาหลักสูตร
ตามมาตรฐานสื่อการอบรมของ DOLAB สถานประกอบการมีหน้าที่ในการปรับ/แก้ไขสื่อการสอนเพื่อให้
เหมาะสมกับความต้องการและข้อกาหนดของการทางาน หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการอบรมปฐมนิเทศจะได้
การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันตามข้อกาหนดของประเทศผู้รับ
โดยปกติแล้ว โครงการอบรมจะใช้เวลา 4 เดือน รวมการปฐมนิเทศให้ความรู้ที่มีกาหนดคาบสอน 74 คาบ การ
ฝึกฝีมือจะเป็นไปตามความจาเป็นของแรงงาน โดยการฝึกฝีมือแต่ละส่วนจะมีผู้ฝึกอบรมจานวน 15-25 คน
อย่างไรก็ตาม เป็นไปตามการร้องขอของแรงงาน ซึ่งจานวนผู้ฝึกงานในแต่ละคาบสามารถมีจานวนน้อยลงได้

การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
สถานประกอบการเป็นผู้คัดเลือกผู้ฝึกสอน โดยปกติแล้วผู้ฝึกสอนเป็นผู้ที่เคยพานักและเรียน/ทางานในญี่ปุ่น
จึงเป็นข้อได้เปรียบของฝึกสอนในการมีความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประสบการณ์การพานัก
ในญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่มีทักษะการสอนที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่ได้รับการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานประกอบการบางแห่งคัดเลือกจากผู้ที่จบจากคณะตะวันออกศึกษาตามมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นผู้ฝึกสอน
ภาษาญี่ปุ่นและผู้ฝึกสอนให้ความรู้ในการปฐมนิเทศ ในกรณีดังกล่าว ผู้ฝึกสอนมีข้อได้เปรียบด้านภาษา แต่มี
ประสบการณ์จริงที่จากัด
การจัดทาสื่อในโครงการปฐมนิเทศให้เป็นปัจจุบันได้ใช้เวลาและทัพยากรอย่างมากจากหน่วยงานรัฐบาลและ
สถานประกอบการ ในช่วงปีที่ผ่านๆ มา รัฐบาลได้กาหนดนโยบายจานวนหนึ่งสาหรับการอานวยความสะดวก
ในการให้การอบรมเฉพาะกลุ่มผู้ที่ยากจนและบ้านมีปัญหาด้านกฎหมาย เพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านี้มีโอกาสใน
การเข้าสู่ตลาดแรงงานที่ยากลาบากนี้ในญี่ปุ่น
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อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการจัดฝึกทักษะสาหรับผู้ฝึกสอนโดยการบริหารจัดการของรัฐเป็นประจาตามที่กาหนดใน
กฎหมาย 72 จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่มีจานวนผู้ฝึกสอนทีจ่ ากัด การสั่งการจัดฝึกอบรมและการออกใบรับรอง
การฝึกอบรมให้แก่แรงงานยังไม่มีกลไกทีก่ าหนดไว้

งบประมาณและการเข้าถึง
แรงงานส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการอบรม โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เข้าร่วมการอบรม
ในช่วงปีที่ผ่านๆ มา มีแรงงานประมาณ 20,000 – 30,000 คน ที่เดินทางไปญี่ปุ่นในแต่ละปี แต่จานวนผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการอบรมปฐมนิเทศอาจสูงกว่า เนื่องจากว่ามีบางคนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกการจ้างงาน หรือไม่
ได้รับการอบรมจนเสร็จสิ้นตามเหตุผลส่วนบุคคล
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กรณีศึกษาที่ 12
โครงการอบรมปฐมนิเทศสาหรับแรงงานทีไ่ ปทางานในมาเลเซีย
(เวียดนาม)
จุดเด่นของโครงการ
เวียดนามได้เริ่มส่งแรงงานไปมาเลเซียในปี 2535 และมีการลงนามในข้อตกลงทวิภาคี (MOU) ระหว่างทั้งสอง
ประเทศเมื่อปี 2546 และในปี 2558 มีการลงนามใน MOU ใหม่เพื่อทดแทน MOU ฉบับปี 2546 อย่างไรก็
ตาม ยังไม่มีการบังคับใช้ฉบับที่ 2558 ที่ผ่านมา มีแรงงานเวียดนามจานวนกว่า 220,000 คน ที่ทางานใน
มาเลเซีย และมาเลเซียเป็นตลาดที่มีอาชีพที่หลากหลาย โดยไม่ได้มีข้อกาหนดในการมีทักษะสูงและมีค่าใช้จ่าย
น้อยในการเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งทาให้เกิดโอกาสาหรับแรงงานจานวนมากจากพื้นที่ชนบทหรือ
บ้านเรือนที่ยากจน
เวียดนามเป็นหนึ่งใน 15 ประเทศต้นทางของแรงงานต่างชาติในมาเลเซีย การจัดหางานแรงงานย้ายถิ่นเป็น
การดาเนินการให้กับแรงงานทั่วไป (ภาคส่วนที่ไม่ใช้ทักษะ) แรงงานต่างชาติจะได้รับการจ้างงานในด้านการ
ผลิต ก่อสร้าง ไร่สวน เกษตร และบริการ
ค่าจ้างขั้นต่าในมาเลเซียคือ 1,000 ริงกิต ในคาบสมุทรมาเลเซีย และ 920 ริงกิต ในซาบะห์และซาราวัค ทั้งนี้
การให้เบี้ยเลี้ยงหรือโบนัสเป็นไปตามดุลยพินิจของนายจ้าง
ภาษียังคงเรียกเก็บจากแรงงานเรื่องจากเป็นไปตามการบังคับใช้ของค่าจ้างขั้นต่า แต่คาดว่าอาจจะเปลี่ยนให้
เก็บจากนายจ้าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศ
ค่าใช้จ่ายบางอย่างเก็บจากแรงงาน เช่น ค่าที่พัก ค่าประกัน เป็นต้น ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐที่มีอยู่เดิม

การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
เนื้อหาของหลักสูตร การคัดเลือกผู้ฝึกสอน และการอบรมสาหรับโครงการนี้ เหมือนกับกรณีศึกษาที่ 11
โครงการอบรมปฐมนิเทศสาหรับแรงงานที่ไปทางานในญี่ปุ่น และแรงงานส่วนใหญ่ที่ไปทางานในมาเลเซียจะ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าอบรมปฐมนิเทศ ซึ่งรวมค่าสื่อการสอน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจากผู้เข้า
ฝึกอบรม
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กรณีศึกษาที่ 13
โครงการปฐมนิเทศเกี่ยวตามคาสั่ง (2552) ด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
(บรูไนดารุสซาลาม)
จุดเด่นของโครงการ
คณะกรรมการอานวยการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านความปลอดภัยและอนามัย เนื่องจากมีรายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการเจ็บป่วยจาก
การทางานที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคส่วนการก่อสร้าง และการผลิตในบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งกรมแรงงาน
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทาและส่งเสริมความสาคัญของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่
ทางานทุกแห่ง
โครงการปฐมนิเทศด้าน “คาสั่งความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (2552)” และระเบียบ 7 ฉบับ ที่จัดทาขึ้น
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยทั้งในสถานที่สาธารณะและ
ภายในสภาพแวดล้อมการทางาน และจุดเด่นของบทบาทและความรับผิดชอบของนายจ้างและลูกจ้างในการ
สร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย
เช่นเดียวกัน โครงการปฐมนิเทศมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมคาสั่งดังกล่าวและสร้างความตระหนักรู้สาธารณะ
เกี่ยวกับการกระทาผิดและบทลงโทษสาหรับผู้ที่ไม่ดาเนินการตาม เพื่อกระตุ้นให้นายจ้างและลูกจ้างดาเนินการ
จัดทาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยโดยบรรจุลงในนโยบาย แผนการดาเนินงาน การ
ปฏิบัติ และความปลอดภัยของแรงงาน เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต และการ
เจ็บป่วยที่เกิดจากการทางาน โครงการปฐมนิเทศได้จัดทาผ่านงานแสดงสินค้าที่ริเริ่มโดยกรมแรงงานและภาคี
ภายใต้คณะกรรมการอานวยการตั้งแต่ปี 2556

หลักสูตร
รูปแบบโครงการปฐมนิเทศออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการและข้อกาหนดของกลุ่มอุตสาหกรรม โดย
เนื้อหาทั่วไปของโครงการปฐมนิเทศมีดังต่อไปนี้
• คาสั่งด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2552
• คาสั่งด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ปรับปรุง) 2556
• ระเบียบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (อุปกรณ์) (การควบคุมอัตรายจากอุบัติเหตุขนาดใหญ่)
2556
• ระเบียบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (บทบัญญัติทั่วไป) 2557
• ระเบียบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (การก่อสร้าง) 2557
• ระเบียบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย) 2557
• ระเบียบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (คณะกรรมการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)
2557
• ระเบียบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (การรายงานสถานการณ์) 2557
• ระเบียบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (การบริหารจัดการความเสี่ยง) 2557
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โดยเฉพาะ เนื้อหาของความตระหนักรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามหัวข้อดังต่อไปนี้
• คาสั่งเกี่ยวกับความมุ่งหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2552
• ความสาคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง
• ระเบียบภายใต้คาสั่งด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2552
• การดาเนินงานตามคาสั่งของรัฐบาล
• การพ้นจากบุคคลในสถานที่ทางาน
• หน้าที่ทั่วไปตามความสามารถ
• ข้อตกลงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
o การประกาศและรายงานอุบัติเหตุ และเหตุการณ์อันตราย
• หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
o การแสดงตัวของพนักงานตรวจและเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจ
o อานาจของผู้ตรวจ
o การคุ้มครองลูกจ้าง
o การดาเนินการเมื่อมีคาสั่ง
• การกระทาผิด และบทลงโทษ
o การกระทาผิดที่เกี่ยวกับการแก้ไขงานจ้างและคาสั่งหยุดงาน
o การกระทาผิดของผู้ที่กระทาผิดซ้า
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
o ประเด็นที่ควรคานึงถึงขณะทางาน
o การออกแบบอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยในสถานที่ทางาน
o อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
โครงการปฐมนิเทศจัดขึ้นครึ่งวันต่อกลุ่มอุตสาหกรรม โดยจัดขึ้นระหว่างการแสดงสินค้าและเมื่อมีการร้องขอ
เพื่อการบรรยายสรุปเฉพาะสถาบันและบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีการจัดพิมพ์คู่มือ แต่มี PowerPoint มาตรฐานที่ใช้ใน
การนาเสนอ

การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
ผู้ฝึกสอนในโครงการปฐมนิเทศคือ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย และผู้อภิปรายเป็นผู้แทนจากหน่วยงานดังต่อไปนี้
• กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย
• กรมพลังงานและอุตสาหกรรม สานักนายกรัฐมนตรี
• การบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม กระทรวงอนามัย
• กรมการงานภาครัฐ กระทรวงการพัฒนา

งบประมาณและการเข้าถึง
โครงการปฐมนิเทศจัดทาขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยกรมแรงงานและภาคี ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม และ
โครงการได้รับงบประมาณจากรัฐบาล
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กรณีศึกษาที่ 14
โครงการอบรมด้านความปลอดภัยและอนามัย
สาหรับแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
(มาเลเซีย)
จุดเด่นของโครงการ
มาเลเซียได้เริ่ม “หลักสูตรแนะนาการเข้าทางาน” ในปี 2547 โดยมุ่งเน้นขั้นตอนของการเดินทางมาถึง
อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ถูกยกเลิกเมื่อปี 2550 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานที่สูง และการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายดังกล่าวได้เปลี่ยน ‘หน่วยงานหลัก’ สาหรับดาเนินการด้าน
แรงงานย้ายถิ่นจากกระทรวงทรัพยากรมนุษย์เป็นกระทรวงมหาดไทย
อย่างไรก็ตาม มีหนึ่งหน่วยงานคือ คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (CIDB) ทีไ่ ด้ดาเนินหลักสูตร
แนะนาการเข้าทางานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันสาหรับแรงงานท้องถิ่นและแรงงานย้ายถิ่นที่ทางานในสถาน
ก่อสร้าง ต่อมา จากการริเริ่มของนายจ้างเอง ได้จัดหลักสูตรในระดับสถานประกอบกิจการเพื่อปฐมนิเทศ
แรงงานย้ายถิ่นอีกครั้งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทางานใหม่
หลักสูตรแนะนาการเข้าทางานดาเนินการโดยคณะกรรมการ CIDB สาหรับแรงงานด้านการก่อสร้างมี
ระยะเวลา 8 ชั่วโมง เมื่อจบหลักสูตร ผู้เข้าร่วมจะได้รับ “บัตรเขียว” ทีจ่ าเป็นต้องมีเพื่อเข้าสถานก่อสร้าง และ
“บัตรเขียว” ถือเป็น “ระบบหนังสือเดินทางด้านความปลอดภัย” ที่เน้นการดาเนินงานด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย ซึง่ คณะกรรมการ CIDB เป็นผู้จัดทาหลักสูตรร่วมกับกรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(DOSH) กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ โดยจะมีการทาให้หลักสูตรเป็นปัจจุบันทุก 6 เดือน

หลักสูตร
สหพันธ์นายจ้างมาเลเซีย (MEF) ได้ย้าถึงความสาคัญของหลักสูตรแนะนาการเข้าทางาน (โครงการให้ความรู้)
สาหรับแรงงานต่างชาติที่เข้าสู่กาลังแรงงานมาเลเซีย หลักสูตรนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายมาเลเซีย ภาษาที่ใช้
ในมาเลเซีย (มาเลย์) ขนบธรรมเนียมและการปฏิบัติของชาวมาเลเซีย และสภาพแวดล้อมทางสังคมและการ
ทางานใหม่ ในฐานะของผู้แทนนายจ้างจากสหพันธ์ MEF มีความยินดีต่อประโยชน์ที่ได้รับจากหลักสูตรแนะนา
การเข้าทางาน
ในส่วนของสภาสหภาพแรงงานมาเลเซีย (MTUC)- โต๊ะผู้ย้ายถิ่น หลักสูตรการปฐมนิเทศที่ออกแบบเฉพาะ
สาหรับแรงงานต่างชาติถือเป็นส่วนประกอบสาคัญของการอบรมแรงงานต่างชาติ โดยให้แรงงานรับรู้ถึง
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทางาน และโดยเฉพาะกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติในประเทศ รวมทั้งสิ่งที่
ควรและไม่ควรทาเมื่ออยู่ในชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม หลักสูตรการอบรมสิ้นสุดในปี 2550
กฎของโครงการอบรมให้ความรู้สาหรับแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทางานในอุตสาหกรรมก่อนสร้างเริ่มขึ้นเมื่อปี
2543 โครงการนี้ดาเนินการโดยสถาบันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ (NIOSH) อย่างไรก็ตาม ได้
โอนให้กับคณะกรรมการ CIDB เมื่อปี 2553
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คณะกรรมการCIDB ร่วมมือกับกรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (DOSH) จัดเตรียมหลักสูตรด้านความ
ปลอดภัย ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นมาตรฐานและเป็นภาคบังคับ โดยมีผู้ที่จะทางานในสถานก่อสร้างเข้ารับการ
อบรม ซึ่งในปัจจุบันมีแรงงานก่อสร้างจานวน 98,168 คน ที่เข้ารับการอบรมนี้

การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
ระยะเวลาของการอบรมคือ 8 ชั่วโมง โดยมีผู้ฝึกสอนที่ได้รับการคัดเลือกและรับรองโดยคณะกรรมการ CIDB
และผู้ให้การอบรมจะต้องผ่านหลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอน ซึ่งดาเนินการโดยสถาบัน NIOSH ผู้ฝึกสอนที่ได้รับการ
รับรองจะเป็นผู้ระบุสถานที่การอบรมโดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CIDB การติดตามการให้บริการ
จัดทาโดยใช้แบบสอบถามสาหรับผู้เข้ารับการอบรมภายหลังที่จบหลักสูตร

งบประมาณและการเข้าถึง
การอบรมเป็นภาคบังคับสาหรับทุกคนที่ทางานในสถานก่อสร้าง โดยค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับประเภท ดังนี้
a. แรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาตทางาน 1 ปี หรือน้อยกว่า: 25 ริงกิต
b. แรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาตทางานนานกว่า 1 ปี: 50 ริงกิต
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กรณีศึกษาที่ 15
โครงการสร้างความคุ้นเคยต่อการอยู่ในถิ่นฐาน
สาหรับผู้รับใช้ในบ้านต่างชาติ
(สิงคโปร์)
จุดเด่นของโครงการ
โครงการสร้างความคุ้นเคยต่อการอยู่ในถิ่นฐาน (SIP) เป็นหลักสูตรภาคบังคับ 1 วัน ที่แนะนาแรงงานผู้รับใช้ใน
บ้านต่างชาติ (FDW) ที่ทางานในสิงคโปร์ โดยมีการให้ข้อมูลด้านสิทธิและหน้าที่ และการปรับตัวเพื่ออยู่อาศัย
และทางานในสิงคโปร์ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครัวเรือน การบริหารจัดการความเครียด ความปลอดภัยในการ
ทางานและวิธีการขอความช่วยเหลือเมื่อต้องการ ผู้ที่เป็นแรงงาน FDW จะต้องเข้าร่วมหลักสูตรภายใน 3 วันที่
เดินทางมาถึงสิงคโปร์ ซึ่งนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของโครงการ SIP
โครงการ SIP เริ่มเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 โดยดาเนินการเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นของแรงงาน
FDW เช่น บาฮาซา อินโดนีเซีย ตากาล็อก หรือเมียนมา

หลักสูตร
การจัดหลักสูตร SIP เป็นการผสมผสานระหว่างการบรรยาย วีดิโอ และภาคปฏิบัติ และเมื่อสิ้นสุดหลักสูตร
แรงงาน FDW จะต้องตอบแบบสอบถามเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจและจดจาสาระและบทเรียนที่
ได้รับการสอนในหลักสูตร SIP ได้ หัวข้อของหลักสูตร SIP มีดังนี้
a. การแนะนาสิงคโปร์
b. สภาพการทางาน (เช่น สิทธิและหน้าที่ของแรงงาน FDW)
c. ความปลอดภัยในครัวเรือน โดยเฉพาะความปลอดภัยด้านความสูง
d. ความปลอดภัยด้านอื่นๆ และ
e. การบริหารจัดการความสัมพันธ์และความเครียด
ตารางการอบรม หลักสูตร และสื่อการสอน เช่น สไลด์และวีดิโอ กระทรวงแรงงาน (MOM) เป็นผู้จัดทา
กระทรวง MOM จะติดตามหลักสูตร SIP อย่างใกล้ชิด และมีการปรับเนื้อหาเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความ
สอดคล้องและมีประโยชน์ต่อแรงงาน FDW
หลักสูตรมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยในการทางานในบ้านเรือนเนื่องจากบ้านเรือนส่วนใหญ่ในสิงคโปร์อยู่ใน
อาคารสูง และมีองค์ประกอบการเรียนรู้ด้านการทางานบ้านอย่างปลอดภัย เช่น การทาความสะอาดกระจก
และการตากผ้า
ผู้ฝึกสอนในหลักสูตร SIP จะแสดงให้เห็นถึงวิธีที่ถูกต้องในการทางานบ้านก่อนที่ให้แรงงาน FDW ลองปฏิบัติ ผู้
ฝึกสอนจะสังเกตการณ์ความสามารถในการปฏิบัติของแรงงาน FDW แต่ละคน และจัดทารายงานย่อเพื่อให้
แรงงาน FDW มอบให้แก่นายจ้าง
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อีกทั้ง เพื่อเป็นการช่วยแรงงาน FDW ในการดาเนินมาตรการด้านความปลอดภัยในบ้านเรือนของนายจ้าง
แรงงาน FDW จะได้รับ (a) ไม้ทาความสะอาดที่ยืดได้เพื่อทาความสะอาดในบริเวณ-เข้าถึง-ยาก และ (b) แผ่น
พับด้านความปลอดภัยตามที่ได้รับการสอนในหลักสูตร SIP และจะได้รับเป็นคู่มือที่มีข้อมูลที่จาเป็น เช่น
สภาพการจ้างงาน และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่เป็นประโยชน์

การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
เพื่อให้มีความต่อเนื่องของเนื้อหาและตอบโจทย์ความต้องการด้านการฝึกงาน โครงการ SIP จัดโดยผู้ฝึกสอนที่
กระทรวง MOM รับรองจานวน 2 คน (ATP) ซึง่ กระทรวง MOM จะได้รับความเห็นของแรงงาน FDW เพื่อให้
แน่ใจว่าการสอนเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร SIP
1. ศูนย์การอบรม ECON Careskill (ECTC) และ
2. การบริหารจัดการความดีงานและการบริการให้คาปรึกษา (Grace Management and
Consultancy Services)
(หมายเหตุ: ร่วมมือกับสมาคมแรงงานรับใช้ในบ้านต่างชาติสาหรับการสนับสนุนทางสังคมและการอบรม
(FAST) เป็น NGO ที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ ที่ให้การสนับสนุนทางสังคมและการฝึกทักษะสาหรับแรงงาน FDW ใน
สิงคโปร์)
ข้อมูลเพิ่มเติมด้าน MOM-ATPs ดูได้จาก at http://www. econcareskill/SIP และ
http://www.gmcs.com.sg/courses/ministry-ofmanpower-approved-courses/foreign-domesticworkers-settling-inprogramme.

งบประมาณและการเข้าถึง
โครงการ SIP มีค่าใช้จ่ายจานวน 75 สิงคโปร์ดอลลาร์ และนายจ้างของแรงงาน FDW เป็นผู้รับผิดชอบ
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กรณีศึกษาที่ 16
โครงการปฐมนิเทศนายจ้าง
(สิงคโปร์)
จุดเด่นของโครงการ
โครงการปฐมนิเทศนายจ้าง (EOP) เป็นหลักสูตร 3 ชั่วโมง โดยให้ความรู้ผู้ที่จะเป็นนายจ้างของแรงงานผู้รับใช้
ในบ้านต่างชาติ (FDW) เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของการจ้างงานแรงงาน FDW ในสิงคโปร์ ซึ่งนายจ้างทุกคน
ที่จ้างแรงงาน FDW ครั้งแรก และนายจ้างที่เปลี่ยนแรงงาน FDW บ่อยครั้ง2 จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้
และนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของการอบรม
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 นายจ้างทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ข้อกาหนดดังกล่าวจะต้องเข้ารับการอบรม EOP
ก่อนที่จะยื่นขอใบอนุญาตทางานเพื่อจ้างงาน FDW โดยนายจ้างสามารถเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์หรือเข้า
อบรมในห้องเรียน
อย่างไรก็ตาม นายจ้างที่เปลี่ยนแรงงาน FDW บ่อยครั้งจะต้องเข้าอบรมในโครงการ EOP ในห้องเรียนเท่านั้น
ซึง่ จะมีการแลกเปลี่ยนกรณีศึกษาและประสบการณ์ส่วนตัวในห้องเรียนด้วย และสามารถช่วยให้เกิดความ
เข้าใจที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้างที่ดี

หลักสูตร
การจัดหลักสูตร EOP มีในรูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์หรือหลักสูตรการสอนในห้องเรียนที่ครอบคลุม
4 วิชา ดังนี้
1. การเป็นนายจ้างของแรงงาน FDW หมายความอย่างไร
2. หน้าที่การเป็นนายจ้างของแรงงาน FDW
3. การจัดสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย และ
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและปรองดองกันกับแรงงาน FDW ซึ่งภายหลังจบหลักสูตรแต่ละวิชา นายจ้าง
จะได้ทากิจกรรมการเรียนรู้
เมื่อสิ้นสุดหลักสูตรทั้ง 4 แล้ว ผู้เข้าร่วมจะต้องทาข้อสอบสั้น (สาหรับหลักสูตรออนไลน์) หรือการประเมินสั้นๆ
(สาหรับหลักสูตรในห้องเรียน)
หลักสูตรการอบรมและสื่อการสอน เช่น สไลด์และวีดิโอ กระทรวงแรงงาน (MOM) เป็นผู้จัดทากระทรวง
MOM จะติดตามหลักสูตร EOP อย่างใกล้ชิด และมีการปรับเนื้อหาเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง
และมีประโยชน์

2

นายจ้างที่เปลี่ยนแรงงาน FDW บ่อยครั้งหากดาเนินการดังนี้ (1) ขอใบอนุญาตทางานสาหรับแรงงาน FDW จานวน 5 ครั้ง
ภายใน 12 เดือน หรือ (2) ยื่นขอใบอนุญาตทางานให้แรงงาน FDW จานวน 4 ครั้ง ภายใน 12 เดือน โดยที่แรงงาน FDW 3
คนที่ผ่านมาทางานกับนายจ้างเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน
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โดยเฉพาะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกระทรวง MOM ในการทาให้แน่ใจว่าแรงงาน FDW ในสิงคโปร์มี
ความเป็นอยู่ที่ดี หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการให้นายจ้างเข้าใจถึงหน้าที่ทางกฎหมายและแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการ
จ้างงานแรงงาน FDW เช่น นายจ้างจะได้รับการสอนให้เข้าใจความรับผิดชอบของตนต่อแรงงาน FDW รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับ และจัดหาวันพักผ่อนประจาสัปดาห์

การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
เพื่อให้มีความต่อเนื่องของเนื้อหาและตอบโจทย์ความต้องการด้านการอบรม มีผู้ฝึกสอนทีก่ ระทรวง MOM
รับรองจานวน 2 คน (ATP) ในการจัด EOP
1. โรงเรียนโปลีเทคนิค สิงคโปร์ และ
2. บริษัทจัดหางานในประเทศ ซึ่งคือบริษัทจัดหางานในสิงคโปร์
สามารถดูข้อมูล MOM-ATPs เพิ่มเติมได้ที่ลิงค์3

งบประมาณและการเข้าถึง
เพื่อดึงดูดให้นายจ้างถูกกฎหมายเข้าร่วมห้องเรียนในโครงการ EOP จะมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 28-34 สิงคโปร์
ดอลลาร์ เทียบกับ 46 สิงคโปร์ดอลลาร์ ที่เป็นหลักสูตรออนไลน์ โดยนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และ
ห้องเรียนของโครง EOPจะจัดขึ้นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

3

โรงเรียนโปลีเทคนิค สิงคโปร์: http://www.sp.edu.sg/wps/portal/vp-spws/pace.courses.short.
list.details/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/Lib-PACE/Internet/ Short+Courses/FDWEOP+Foreign+Domestic+Worker+Employers+Orientation+Progra mme(+
Short+Course+Foreign+Domestic+Worker+Employers+Orientation+Programme) บริษัทจัดหางานชาติ:
http://www.nation.com.sg/Services.aspx
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กรณีศึกษาที่ 17
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
(สิงคโปร์)
จุดเด่นของโครงการ
มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจานวนหลายหลักสูตรในสิงคโปร์ที่ดาเนินการในสถานที่ที่มีแรงงาน
ต่างชาติ (FW) พานักในสิงคโปร์ หลักสูตรดังกล่าวมีระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 8 ถึง 135 ชั่วโมง โดยมี
เป้าหมายในการทาให้แรงงาน FW ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานอย่างปลอดภัยในสิงคโปร์ อีกทั้ง
แรงงาน FW ในภาคส่วนเฉพาะ เช่น การก่อสร้าง การเดินเรือ และงานโลหะ จะต้องเข้าร่วมหลักสูตรและ
ทดสอบด้านความปลอดภัย เพื่อเตรียมการแรงงานในการทางานในภาคส่วนเฉพาะดังกล่าว
กรณีการศึกษานี้มุ่งเน้นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจานวน 3 หลักสูตร สาหรับแรงงาน FW ในภาค
ส่วนการก่อสร้าง
ใบรับรองหลักสูตร/ทักษะ
A. การประเมินทักษะความรู้ (SEC (K))
B. หลักสูตรการปฐมนิเทศด้านความปลอดภัย
C. การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและความตระหนักรู้

ขั้นตอนการโยกย้ายถิ่นฐาน
ก่อนการจ้างงาน
เมื่อเดินทางมาถึง
การทางานในสิงคโปร์

A. การประเมินทักษะความรู้
แรงงาน FW ทั้งหมดในภาคส่วนการก่อสร้างจะต้องผ่านการประเมิน SEC(K) การสอบที่จัดทาโดยหน่วยงาน
การก่อสร้างและการสร้างอาคารแห่งสิงคโปร์ (BCA)4 ก่อนที่จะยื่นขอใบอนุญาตทางาน โดยประเมิน SEC(K) มี
เป้าหมายในการสร้างทักษะ ผลิตภาพ และความปลอดภัยสาหรับแรงงานทุกคนในภาคส่วนการก่อสร้าง
เพื่อการตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม มีประเมิน SEC(K) หลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบได้รับการ
ออกแบบมาเป็นการเฉพาะ และในขณะที่หลักสูตรการประเมินทักษะความรู้จะสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ แต่มี
ภาษาท้องถิ่นของแรงงาน FW เช่นกัน เช่น ภาษาไทย เพื่อเพิ่มความเข้าใจและจดจาเนื้อหาในหลักสูตร

หลักสูตร
หลักสูตรประเมิน SEC(K) ดาเนินการโดยผสมผสานระหว่างการบรรยายและการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติ และ
มีเนื้อหาที่หลากหลายตามอาชีพที่เกี่ยวข้อง เมื่อสิ้นสุดหลักสูตรการสอนแรงงาน FW ทุกคนจะต้องผ่านการ
ประเมินซึ่งประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและข้อสอบปฏิบัติ ทั้งนี้ องค์ประกอบในการเขียนทาให้แรงงาน FW
แสดงความเข้าใจของตนด้านความรู้ที่มีต่องาน และองค์ประกอบในการปฏิบัติทาให้แรงงาน FW แสดงให้เห็น
ถึงความสามารถด้านทักษะการปฏิบัติ ทาให้มีคุณภาพมาตรฐานสาหรับอาชีพและความสามารถในการทางาน
ได้อย่างปลอดภัย
4

SEC(K) ได้รับการยกระดับจากใบรับรองการประเมินทักษะ (SEC) การสอบแรกทีด่ าเนินการในปี 2538 เพื่อทาให้แน่ใจว่า
แรงงานทุกคนที่ทางานในภาคส่วนการก่อสร้างมีทักษะพื้นฐานด้านการก่อสร้าง ในส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาล
สิงคโปร์ในการย้ายจากภาคส่วนการก่อสร้างเป็นภาคส่วนที่ใช้ความรู้ ทั้งนี้ มีการเพิ่มการสอบข้อเขียนใน SEC ซึง่ เป็น SEC(K)
ในปัจจุบัน
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หลักสูตรและข้อสอบสาหรับแต่ละอาชีพที่เกี่ยวข้องจะมีให้กับแรงงาน FW ณ สถานที่สอบต่างๆ ของแรงงาน
FW และได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของประเทศผู้ส่ง
หน่วยงาน BCA ทบทวนข้อกาหนดด้านการทดสอบทักษะอย่างต่อเนื่อง และพัฒนามาตรฐานการสอบเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภาพ และความปลอดภัย ทาให้แน่ใจว่าทักษะที่เกี่ยวข้องและแรงงานที่ได้รับการ
ฝึกอบรมและได้รับการยอมรับเป็นไปตามข้อกาหนด มาตรฐานคุณภาพ และการปฏิบัติที่ดีของโครงการ

การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
การทดสอบการประเมิน SEC(K) จัดโดยหน่วยงาน BCA ณ ศูนย์การอบรมและการสอบที่ได้รับอนุญาต
(ATTCs) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ ณ ศูนย์การสอบต่างประเทศ (OTCs) ตามที่หน่วยงาน BCA
กาหนด ซึ่งมี ศูนย์ OTCs ตั้งอยู่ในประเทศต้นทาง เช่น ไทย เมียนมา จีน อินเดีย บังกลาเทศ และศรีลังกา
ทั้งนี้ รายชื่อของ ศูนย์ OTCs มีตามลิงค์นี้ http://www.bca.gov.sg/otc/otc_main.html. ATTCs และศูนย์
OTCs จะจัดการอบรมตามหลักสูตรการประเมิน SEC(K) ก่อนการส่งแรงงานไปทาข้อสอบ

งบประมาณและการเข้าถึง
ค่าธรรมเนียมการทดสอบการประเมิน SEC(K) แตกต่างกัน สูงสุดที่ 810 สิงคโปร์ดอลลาร์

B. หลักสูตรการปฐมนิเทศด้านความปลอดภัย
หลักสูตรนี้เป็นภาคบังคับสาหรับแรงงานในภาคส่วนการเดินเรือและงานโลหะ นอกเหนือจากการก่อสร้าง
แรงงาน FW ทั้งหมดในภาคส่วนการก่อสร้างมีระยะ 1 ถึง 2 วัน ในหลักสูตรปฐมนิเทศด้านความปลอดภัย
(SOC) ภายใน 14 วัน ของการเดินทางมาถึง ก่อนที่จะออกใบอนุญาตทางาน(WPs) หลังจากนั้นจะต้องเข้ารับ
อบรมหลักสูตรอีกทุก 2 หรือ 4 ปี เพื่อได้รับการรับรองใหม่ หากแรงงานทางานเป็นระยะเวลา 6 ปี หรือ
มากกว่า 6 ปี ตามลาดับ เพื่อให้มีความรู้และทักษะตามอาชีพของตนที่เป็นปัจจุบัน มีใบรับรองการอบรมที่
เสร็จสมบูรณ์จากหลักสูตร SOC เป็นเอกสาร จาเป็นที่ต้องใช้ในการออกหรือต่อใบอนุญาตทางาน
นายจ้างที่ส่งแรงงานไปทางานก่อนที่จะผ่านการอบรมหลักสูตร SOC จะต้องทางานตามกฎหมายความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย (WSH) นายจ้างทีท่ าผิดซ้าๆ กันหลายครั้งในการทาให้แน่ใจได้ว่าแรงงานได้รับการ
อบรมอาจทาให้การยื่นขอใบอนุญาตทางานถูกปฏิเสธ หรืออาจไม่สามารถต่อใบอนุญาตทางานของแรงงานเดิม
ได้ ซึง่ หลักสูตร SOC มีเป้าหมายในการทาให้แรงงาน FW มีความรู้และทักษะในการทางานและความ
ปลอดภัย และมีการจัดทาหลักสูตร SOC ใน 8 ภาษา เช่น มาเลย์ และไทย เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจสูงสุด
และจดจาเนื้อหาในหลักสูตร SOC

หลักสูตร
หลักสูตร SOC ดาเนินการโดยผสมผสานระหว่างการบรรยายและการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติ และมีเนื้อหา
เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของแรงงาน FW และการทางานในที่สูงและบริเวณที่จากัด เมื่อสิ้นสุดหลักสูตรการ
สอนแรงงาน FW ทุกคนจะต้องผ่านการประเมินซึ่งประกอบด้วยการสอบปรนัยและข้อสอบปฏิบัติ และ
แรงงาน FW จะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในทุกหัวข้อ
หลักสูตรการอบรมและสื่อการอบรมได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง MOM โดยมีการติดตามหลักสูตร SOC
อย่างใกล้ชิด และทบทวนเนื้อหาและการอบรมตามที่จาเป็นเพื่อที่จะทาให้แน่ใจว่ามีประโยชน์กับแรงงาน FW
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การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
หลักสูตร SOC ดาเนินการโดยผู้จัดอบรมที่ได้รับการรับรองโดยกระทรวง MOM (ATP) และจัดในต่างประเทศ
เช่น ไทย เมียนมา อินเดีย บังกลาเทศ และจีน โดยศูนย์ OTC ที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน BCA และ
รายชื่อศูนย์ OTC ที่จัดการทดสอบ CSOC สามารถดูได้ใน http://www.bca.gov. sg/otc/csoc_Main.html
มาตรฐานการอบรมแรงงาน FW เป็นเช่นเดียวกันแม้จัดในสิงคโปร์หรือต่างประเทศ ซึ่งแรงงาน FW ทุกคนจะ
ได้รับการอบรมภายใต้หลักสูตรและการรับรองเดียวกันเมื่อผ่านการสอบ MCQ และการสอบปฏิบัติ

งบประมาณและการเข้าถึง
ค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตร SOC คือ 120 สิงคโปร์ดอลลาร์ และ 150 สิงคโปร์ดอลลาร์ สาหรับผู้ที่จัด การ
รับรอง ATP ในประเทศและศูนย์ OTC ในต่างประเทศตามลาดับ อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมหลักสูตร/การ
สอบอาจต่างกันเล็กน้อยระหว่างแต่ละการรับรอง ATP

C. การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและความตระหนักรู้
มีการฝึกปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่แรงงาน FW สามารถเข้าร่วมตามความสมัครใจระหว่างที่ทางาน
ในสิงคโปร์ โดยการฝึกปฏิบัติงานอาจต่างกันตามความต้องการของแรงงานในแต่ละภาคส่วน โดยมีรายชื่อ
หลักสูตร WSH ที่เกี่ยวข้องที่มีการรับรองคุณภาพทักษะกาลังแรงงาน (WSQ) ใน
http://www.mom.gov.sg/workplacesafety-and-health/workplace-safety-and-healthtraining/find-accreditedcourses-under-wsq.

หลักสูตร
เนื่องจากการฝึกปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน โดยอาจมีระยะเวลาและการอบรมที่ไม่เท่ากัน เช่น ในขณะที่
“การดาเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงานการผลิต” อาจใช้เวลา 1 วัน แต่หลักสูตรการ
รับรอง “WSQ การยกของสูง” อาจใช้เวลา 3 วัน อย่างไรก็ตาม หลักสูตรส่วนใหญ่จะมีทั้งทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ โดยการมีหลักสูตรฝึกปฏิบัติถือเป็นความจาเป็นสาหรับแรงงาน FW ในการได้รับโอกาสเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริง ซึ่งจะทาให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น แม้ว่ากระทรวง MOM จะไม่ได้เป็นผู้จัดหลักสูตรดังกล่าว แต่มี
การดูแลหลักสูตรเหล่านี้ในระบบของการรับรอง WSQ โดยกระทรวง MOM และ Skills Future สิงคโปร์
ทางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อทาให้แน่ใจว่าจะมีการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือแรงงาน FW
จะมีความปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรงในสถานที่ทางาน

การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
หลักสูตรด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่จัดโดยการรับรอง ATP ซึ่งร่วมถึงหน่วยงานรัฐอื่นๆ เช่น หน่วยงาน BCA
สาหรับการสร้างสภาพแวดล้อม เป็นต้น สามารถดูได้จาก http://www.mom.gov.sg/workplace-safetyand-health/wsh-serviceproviders/find-approved-service-providers/find-accreditedtrainingprovider#/
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กรณีศึกษาที่ 18
สัมมนาปฐมนิเทศเมื่อเดินทางมาถึงก่อนเริ่มงาน (PAOS)
สาหรับแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศในสิงคโปร์
(ฟิลิปปินส์)
จุดเด่นของโครงการ
การสัมมนาปฐมนิเทศเมื่อเดินทางมาถึงก่อนเริ่มงาน (PAOS) ระยะเวลาครึ่งวันเป็นภาคบังคับสาหรับแรงงานที่
ไปทางานต่างประเทศในสิงคโปร์ (OFW) ที่เดินทางมาถึงสิงคโปร์ โดยมุ่งเน้นการเตือนแรงงาน OFW ด้านการ
ปรับตัวเพื่อเข้าสู่สภาพแวดล้อมในการทางานใหม่ๆ รวมทั้ง วัฒนธรรมในสิงคโปร์ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักใน
การให้วิธีการแรงงาน OFW ในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ โดยเฉพาะช่วงเดือนแรกๆ ของการเข้ามา
ทางานในสิงคโปร์
ผู้ช่วยทูตด้านแรงงานและสวัสดิการ สานักงานแรงงานในต่างประเทศฟิลิปปินส์ (POLO) ณ สถาน
เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจาสิงคโปร์สนับสนุนการให้บริการแรงงานฟิลิปปินส์ด้านการบริการทางกฎหมาย
และสังคม โครงการการช่วยเหลือคนชาติ (ATN) ภายใต้กรมการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานกากับดูแลของ
สานักงาน POLO นั้น เป็นการบริการภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือการคนฟิลิปปินส์ในสิงคโปร์ในทันที
รวมถึงการส่งแรงงาน OFW ที่มีความทุกข์กลับประเทศ โดยเฉพาะช่วงสงคราม เหตุการณ์ที่เลวร้าย หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
เพื่อให้ดาเนินการสาเร็จสานักงาน POLO ในสิงคโปร์ได้เริ่มต้นจัดการบรรยายสรุปสาหรับแรงงาน OFW ที่
เดินทางมาถึงใหม่ๆ ในปี 2553 ณ ศูนย์บายานิฮาน สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ เพื่อให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว
ที่เกี่ยวข้องกับการทางานในสิงคโปร์

หลักสูตร
หัวข้อการสัมมนา PAOS เดิมมุ่งเน้นด้านการบริการด้านกงสุล สัญญาจ้างงานต่างประเทศ วัฒนธรรมและ
ความเป็นอยู่ในสิงคโปร์ กฎและระเบียบของตารวจ และสิ่งที่ควรและไม่ควรทาในประเทศ ทั้งนี้ การสัมมนา
PAOS เป็นองค์ประกอบหลักของสานักงาน POLO ในการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และเป็นโครงการให้ความรู้
และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของรัฐด้านการคุ้มครองและสวัสดิการของแรงงาน OFW
ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มาสิงคโปร์ครั้งแรก โดยเฉพาะผู้ที่มีสัญญาจ้างงาน โดยเป็นข้อกาหนดบังคับสาหรับ
แรงงาน OFW ที่เดินทางมาถึงใหม่
โครงการการสัมมนา PAOS เป็นรูปแบบย่อของการสัมมนา PDOS และมีจุดเด่นด้านความเป็นจริงของแต่ละ
ประเทศ เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์เป็นผู้บรรยาย ซึง่ การสัมมนา PAOS ได้เปลี่ยนหัวข้อ
เป็น “สุขภาพและอนามัย” ในปี 2557 โดยมุ่งเน้นด้านสุขภาพของแรงงาน OFW รวมถึงการบริหารจัดการ
ความเครียด โดยเฉพาะผู้ที่เป็นแรงงานรับใช้ในบ้าน อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 ได้เปลี่ยนหัวข้อกลับมาเป็นรูป
แบบเดิมของโครงการ
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นอกเหนือจากการให้บริการด้านกงสุล การสัมมนา PAOS ได้หารือเกี่ยวกับหัวข้อดังนี้ ความเป็นจริงด้านการ
โยกย้ายถิ่นฐานโดยเฉพาะในสิงคโปร์ สิทธิและหน้าที่ของแรงงาน OFW สิ่งที่ควรทาหากโดนละเมิดสัญญา
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การเงิน โครงการและบริการภาครัฐ เช่น SSS และ Phil Health การปรึกษา
สภาพจิต และการช่วยเหลือทางกฎหมาย หากจาเป็น
มีการจัดการสัมมนา PAOS 5 ชั่วโมง เดือนเว้นเดือน ในวันอาทิตย์ ณ ศูนย์บายานิฮาน ของสถาน
เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ 20 ถนนนาสซิม ในสิงคโปร์ ทั้งนี้ ไม่มีคู่มือการอบรม ซึ่งการสัมมนา PAOS จะ
มุ่งเน้นการให้บริการด้านกงสุลและกระตุ้นให้แรงงาน OFW เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและกฎหมายของสิงคโปร์
ในขณะที่ทาให้แน่ใจว่ารัฐบาลให้การช่วยเหลือ อีกทั้ง มีใบปลิวที่ระบุหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของเจ้าหน้าที่
สถานเอกอัครราชทูตและสานักงาน POLO โดยแจกจ่ายให้กับผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนา PAOS

การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
ผู้บรรยายคือเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ และสานักงาน POLO

งบประมาณและการเข้าถึง
การสัมมนา PAOS ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงาน POLO-สิงคโปร์
ตั้งแต่ปี 2553 มีแรงงาน OFW ประมาณ 180,000 คน ที่เข้าร่วมการสัมมนา PAOS ซึ่งจัดขึ้นเดือนเว้นเดือน
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา PAOS ส่วนใหญ่เป็นแรงงานฝีมือ (ร้อยละ 60) และแรงงานทางานรับใช้ในบ้าน (ร้อยละ
40)
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กรณีศึกษาที่ 19
หมู่บ้านแรงงานย้ายถิ่น
(อินโดนีเซีย)
จุดเด่นของโครงการ
หมู่บ้านแรงงานย้ายถิ่นที่มีผลิตภาพ (Desmigratif) เป็นโครงการการกลับประเทศ/การคืนสู่สังคม โดยมี
หน่วยงานหลักคือกระทรวงแรงงานอินโดนีเซีย ร่วมกับ Migrant CARE ซึ่งเป็น NGO และดาเนินการด้านการ
เสริมพลัง ให้การคุ้มครอง และพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือสาหรับแรงงานย้ายถิ่นอินโดนีเซีย
รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาศูนย์บริการการโยกย้ายถิ่นฐานในหมู่บ้าน โดยผู้ที่อาจจะเป็นแรงงานย้ายถิ่นสามารถ
เข้าถึงข้อมูลด้านการทางานในต่างประเทศ ข้อมูลด้านตลาดแรงงาน การแนะแนวอาชีพ และการจัดทาเอกสาร
รัฐบาลสนับสนุนการสร้างสถานประกอบกิจการที่มีผลิตภาพเพื่อพัฒนาทักษะของแรงงานย้ายถิ่น และช่วยให้มี
เสรีภาพทางรายได้ผ่านสถานประกอบกิจการนี้เมื่อเดินทางกลับมา โดยกิจกรรมนี้มีการฝึกทักษะและการ
ช่วยเหลือด้านธุรกิจสาหรับแรงงานย้ายถิ่น
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลท้องถิ่นจะสร้างชุมชมการเลี้ยงดูในการช่วยแรงงานย้ายถิ่นและลูก ในกิจกรรมนี้ พ่อแม่
และคู่สมรสของแรงงานย้ายถิ่นจะได้รับการสอนวิธีการดูแลลูก โดยโครงการได้ริเริ่มจากความร่วมมือในท้องถิ่น
ในภูมิภาคของแรงงานย้ายถิ่น เพื่อเสริมสร้างสถานประกอบกิจการที่มีผลิตภาพ
หมู่บ้าน Kuripan ในภาคกลางของเกาะชวา และหมู่บ้าน Kenanga ในภาคตะวันตกของเกาะชวา ได้รับการ
คัดเลือกในการเป็นโครงการนาร่อง ในขั้นตอนของการวางแผนโครงการหมู่บ้าน Desmigratif ในตอนเหนือ
ของเกาะสุมาตรา ลัมพุง บันเต็น ชวาตะวันออก คาลีมันตันตะวันตก นุสาเต็นการาตะวันตก และนุสาเต็นการา
ตะวันออก
หมู่บ้าน Desmigratif เป็นโครงการที่ออกแบบ ณ หมู่บ้านของแรงงานย้ายถิ่นในการพัฒนาการบริการและการ
คุ้มครองผู้ที่อาจจะเป็นแรงงานย้ายถิ่น โครงการนี้มีเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจที่ไม่ต้องมีการพึ่งพา รวมถึง
ความเจริญของครอบครัวของแรงงานย้ายถิ่น โดยเฉพาะเมื่อแรงงานย้ายถิ่นเดินทางกลับบ้านตามกิจกรรม 4
ด้าน ดังนี้
1. จัดตั้งศูนย์บริการการโยกย้ายถิ่นฐาน
2. พัฒนาสถานประกอบกิจการให้มีผลิตภาพสาหรับครอบครัวของแรงงานย้ายถิ่น และผู้ที่จะเดินทาง
กลับมาเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน
3. จัดทาชุมชมการเลี้ยงดูบุตร และ
4. การพัฒนาและการจัดทาความร่วมมือในการเสริมสร้างสถานประกอบกิจการที่มีผลิตภาพ

การติดตามและประเมินผล
ผู้ใหญ่บ้าน (ในฐานะของผู้บริหารโครงการ) รายงานการดาเนินงานโครงการต่อปลัดกระทรวงแรงงาน (ใน
ฐานะประธานคณะทางานร่วมในระดับส่วนกลาง) โดยสาเนาให้กับหัวหน้ากรมแรงงานท้องถิ่นในจังหวัด/
อาเภอ (ในฐานะประธานคณะทางานร่วมในระดับจังหวัด/อาเภอ) ทุก 3 เดือน
ประธานคณะทางานร่วมในระดับส่วนกลางรายงานผลการดาเนินโครงการให้กับระดับประเทศเพื่อประเมินการ
ให้บริการและแทรกแซงเมื่อมีปัญหาการดาเนินงาน
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งบประมาณ
โครงการหมู่บ้านแรงงานย้ายถิ่นที่มีผลิตภาพได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยรัฐบาล งบประมาณรัฐบาล
ท้องถิ่น และภาคีในภาคส่วนเอกชน
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กรณีศึกษาที่ 20
บาลิค-พิเน และบาลิค-ฮานาปบูเฮ สาหรับแรงงาน
ที่ไปทางานต่างประเทศที่เดินทางกลับมา
(ฟิลิปปินส์)
จุดเด่นของโครงการ
โครงการ Balik Pinay - Balik Hanapbuhay (BPBH) ของศูนย์การคืนสู่สังคมสาหรับแรงงานฟิลิปปินส์
แห่งชาติ (NRCO) เป็นการอบรมและการเข้ามาช่วยเหลือแรงงานหญิงชาวฟิลิปปินส์ที่กลับสู่ประเทศ เพื่อให้
เป็นการเริ่มต้นและดาเนินชีวิตโดยการพัฒนาความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจสังคม และขยายโอกาสในการทางาน
และเศรษฐกิจ รวมถึงลดความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจสังคม
มีการจัดการอบรมทักษะการดารงชีวิตและการมีเครื่องมือเริ่มต้นให้กับแรงงานหญิงชาวฟิลิปปินส์ที่กลับสู่
ประเทศที่มีความทุกข์ใจ กังวลใจ เพื่อให้สามารถริเริ่มทางานอาชีพอิสระหรือการได้รับค่าจ้าง โครงการ BPBH
ได้มีการดาเนินการทัว่ ประเทศผ่านสานักงานภูมิภาคจานวน 16 แห่ง ภายใต้กรมแรงงานและการจัดหางาน
(DOLE) โดยมีศูนย์ NRCO เป็นผู้จัดการโครงการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ NRCO จะให้ความมั่นใจว่าข้อกาหนด
ของการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ บริการให้คาปรึกษา และการควบคุมดูแลโครงการทั้งหมดให้บรรลุ
ความสาเร็จแก่สอนผู้รับประโยชน์
โครงการ BPBH เริ่มต้นในปี 2554 ภายใต้สานักงานสวัสดิการแรงงานไปทางานต่างประเทศ (OWWA) ในการ
เตรียมแรงงาน OFW ผู้หญิงที่มีความทุกข์ใจ กังวลใจ กลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพภายหลังกลับมา
ฟิลิปปินส์ และภายหลังการดาเนินการหลายปี โครงการได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันมี 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ (1) การเรียนเรื่องการเงินและการบริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็ก (2) การฝึกทักษะ และ (3) เครื่องมือ/
เงินทุน เพื่อการเริ่มต้นชีวิต
วันที่ 22 สิงหาคม 2556 คาสั่ง DOLE ฉบับที่ 33 กาหนดให้มีการจัดโครงการ BPBH สาหรับแรงงาน OFW
ผู้หญิงที่มีความทุกข์ ณ สถานที่ตั้งของแรงงาน OFW ซึง่ แรงงาน OFW ผู้หญิงจะอยู่ในบ้านพักของสานักงาน
แรงงานในต่างประเทศฟิลิปปินส์ (POLO) ณ ศูนย์ทรัพยากรแรงงานย้ายถิ่นและแรงงานฟิลิปปินส์ใน
ต่างประเทศ (MWOFRC) และจะต้องได้รับการอบรมทักษะการดารงชีวิต และพื้นฐานสาหรับการเป็นเจ้าของ
กิจการและการวางแผนธุรกิจ หัวหน้าของสานักงาน POLO จะทาให้แน่ใจว่ามีหลักสูตรดังกล่าว ณ MWOFRC
และในปี 2557 ศูนย์ NRCO ได้นาโครงการมาบริหารจัดการเอง
โครงการ BPBH มีจุดประสงค์เพื่อให้แรงงาน OFW ผู้หญิงที่มีความทุกข์ดาเนินการได้ดังนี้
• มีทักษะที่หลากหลายผ่านการให้บริการอบรมและความช่วยเหลือจากสถาบันอบรมของรัฐ เช่น หน่วยงาน
การศึกษาด้านเทคนิคและการพัฒนาทักษะ (TESDA) กรมการค้าและอุตสาหกรรม สถาบันอบรมทาง
เกษตร (ATI) และสถาบันการอบรมที่ได้รับการรับรอง
• วางแผน จัดตั้ง เริ่มต้น และดาเนินการดารงชีวิตโดยบริการด้านการเริ่มต้นในทันทีและการทางานอิสระ
โดยมีการอบรม ชุดเริ่มต้น การปรึกษาทางธุรกิจ และบริการช่วยเหลือทางเทคนิคและการตลาด
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• ให้ทักษะที่เหมาะสม และเป็นทักษะที่ต้องการมากภายในตลาดแรงงานท้องถิ่นเพื่อเพิ่มโอกาสการในหา
งานที่ดีขึ้น

หลักสูตร
ในปี 2554 ศูนย์ NRCO ออกแบบการจัดทาแม่แบบแผนธุรกิจเพื่อใช้เป็นสื่ออ้างอิงสาหรับการอบรมด้าน
การเงินและการเป็นเจ้าของธุรกิจหน่วยงาน TESDA ได้รับหน้าที่ในการออกแบบหลักสูตรการอบรมทักษะการ
ดารงชีวิต โดยจะได้รับใบประกาศการอบรม (COT) รูปแบบของการอบรมแต่ละหลักสูตรจะส่งให้กับศูนย์
NRCO พิจารณาและทาให้เป็นมาตรฐาน
• สาหรับการอบรมการดารงชีวิต ณ สถานที่ (on-site) โดยหัวหน้าขอสานักงาน POLO จะกากับดูแลการ
อบรม การประเมิน และการออกใบรับรองโดยได้รับแนวทางจากหน่วยงาน TESDA หลักสูตรการอบรมจัด
โดยผู้ฝึกสอนที่ได้รับการอบรมจาก TVET แห่งชาติ ออกโดยหน่วยงาน TESDA ซึ่งสอดคล้องกับการอบรม
จัดทาแผนออนไลน์ของหน่วยงาน TESDA และการอานวยความสะดวกในการอบรม
• เมื่อสานักงาน POLO สามารถเป็นภาคีกับหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกในประเทศผู้รับ จะต้องทาให้
แน่ใจว่าโครงการอบรมจะนาไปสู่การได้รับใบประกาศระดับชาติ (NC) หรือใบประกาศความสามารถ
(COC) ตามข้อกาหนดของหน่วยงาน TESDA
• การอบรมทักษะ ณ สานักงาน DOLE ภูมิภาคจะต้องดาเนินการผ่านหน่วยงาน TESDA ณ ศูนย์การอบรม
ที่ได้รับการรับรอง รวมทั้ง สถาบันการอบรมที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน TESDA
• สาหรับหลักสูตรด้านการเงิน การอบรมด้านเตรียมการอยู่อาศัยนั้น มีเรื่องการเป็นเจ้าของกิจการพื้นฐาน
และการวางแผนธุรกิจ ตามด้วยแม่แบบของแผนธุรกิจที่ออกแบบโดยศูนย์ NRCO
• หลักสูตรการอบรมการดารงชีวิตมีเครื่องมือที่จาเป็นสาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ และรายการขั้นตอน (วิธีการ)
เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิต อีกทั้ง มีแนวทางปฏิบัติการ
ของโครงการ BPBH และได้ทบทวนในปีนี้ (DOLE A.O. ฉบับที่ 120) เพื่อเพิ่มประเด็นแรงงาน OFW หญิง
ที่มีปัญหาและพลัดถิ่นนอกเหนือจากผู้รับใช้ในบ้าน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจะได้รับสาเนาของหลักสูตร
การอบรมการดารงชีวิต

สารหลัก
•

•

โครงการ BPBH ทาให้แรงงาน OFW และครอบครัวสามารถทางานและดารงชีวิตโดยมีกรอบความคิด
ด้านการเป็นเจ้าของกิจการ ผ่านการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับคุณค่าการออม และการเสริมพลัง
ในการจัดทาแผนการลงทุน ธุรกิจ หรือการจ้างงานในท้องถิ่นเมื่อเดินทางกลับมา
โครงการ BPBH ให้ทางเลือกแก่แรงงาน OFW หญิงที่เดินทางกลับมาในการคืนสู่สังคมที่มีผลิตภาพใน
สังคมฟิลิปปินส์ ผ่านโครงการอบรมด้านทักษะและเครื่องมือใหม่

การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
ผู้ให้การอบรมและผู้ให้บริการคือผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงาน TESDA นอกเหนือจากการมีวิชา
พื้นฐานเพื่อรับใบประกาศความสามารถของหน่วยงาน TESDA แล้วยังมีสัมมนาเพื่อการยกระดับอีกปีละอย่าง
น้อย 1 ครั้ง
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สานักงาน DOLE ภูมิภาค ผ่านเจ้าหน้าที่ของศูนย์ NRCP ยื่นรายงานการติดตามและการประเมินให้กับ
สานักงาน NRCO ส่วนกลาง (มะนิลา) เป็นรายเดือน และในฐานะของผู้จัดการโครงการศูนย์ NRCO จัดให้มี
การเยี่ยมชมเพื่อประเมินการดาเนินงานของโครงการ รวมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อผู้ดาเนินโครงการ
คณะผู้ประเมิน DOLE โดยประกอบด้วยศูนย์ NRCO การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการงบประมาณ
และการวางแผน โดยจะลงตรวจในสถานที่ดาเนินการ และ/หรือ หารือกับผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการเพื่อ
ประเมินผลกระทบในภาพรวมของกิจกรรม และเพื่อให้มีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดาเนินการต่อไป
ผู้ฝึกสอนและผู้ให้บริการอบรมที่ได้รับการรับรองจะต้องส่งรายงานการประเมินให้กับศูนย์ NRCO เดือนละ 1
ครั้ง โดยหน่วยงาน TESDA จะสุ่มลงประเมินการอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ

งบประมาณและการเข้าถึง
ค่าใช้จ่ายในการอบรม รวมถึงเบี้ยเลี้ยง สนับสนุนโดยสานักงานแรงงานและกองทุนสวัสดิการตามที่กาหนดใน
งานสานักงาน POLO และแผนงบประมาณ ในขณะที่ศูนย์ NRCO สนับสนุนอุปกรณ์เริ่มต้น (สูงสุด 10,000 เป
โซ) โดยมอบให้กับผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
งบประมาณสาหรับการดาเนินโครงการ BPBH อยู่กับสานักงาน DOLE ภูมิภาค ตามเป้าหมายผู้รับประโยชน์
ที่ตั้งไว้ในแต่ละปีงบประมาณ ค่าใช้จ่ายสูงสุดสาหรับผู้รับประโยชน์ 1 คน คือ 10,000 เปโซ ประกอบด้วยค่า
อบรมสูงสุดจานวน 2,500 เปโซ และค่าอุปกรณ์เริ่มต้นจานวน 7,000 เปโซ
ในกรณีที่สถาบันอบรมให้การสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เงินจานวน 10,000 เปโซ ใช้สาหรับการซื้ออุปกรณ์
เริ่มต้น ค่าใช้จ่ายในการอบรมได้แก่ เบี้ยเลี้ยง เครื่องมือและอุปกรณ์ และชุดตัวอย่าง จานวนที่เพิ่มร้อยละ 3
ของงบประมาณทั้งหมดใช้ในการบริการจัดการสาหรับจัดโครงการนี้
การอบรมมีระยะเวลา 8 ชั่วโมง โดยจัด ณ สถานที่ตั้ง หรือ ณ สานักงาน DOLE ภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมหลัก
ได้แก่ ผู้ที่ถูกส่งกลับและมีความทุกข์ และแรงงาน OFW หญิงที่พลัดถิ่น และแรงงาน OFW หญิงที่มีความทุกข์
ใจ กังวลใจในบ้านพัก ณ ศูนย์แรงงานย้ายถิ่นและแรงงานฟิลิปปินส์ที่ทางานในต่างประเทศ ณ OWWA และ
แรงงานผู้รับใช้ในบ้าน
จนถึงปัจจุบัน มีผู้รับประโยชน์จากโครงการนี้จานวน 5,243 คน (แรงงาน OFW หญิงที่เดินทางกลับมาได้รับ
การฝึกอบรม/เงินทุนสาหรับเริ่มต้น)
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กรณีศึกษาที่ 21
โครงการช่วยเหลือ-สวัสดิการ การจ้างงาน กฎหมาย
และความเป็นอยู่ (WELL)
(ฟิลิปปินส์)
จุดเด่นของโครงการ
โครงการ Assist WELL เป็นชุดการช่วยเหลือ/บริการ ด้านการคืนสู่สังคมด้านสวัสดิการ การจ้างงาน กฎหมาย
และความเป็นอยู่ (WELL) เพื่อการคืนสู่สังคมของแรงงานชาวฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ (OFW) ทั้งนี้ หน่วยงาน
DOLE ได้จัดโครงการ Assist WELL โดยเป็นองค์ประกอบของโครงการการคืนสู่สังคมสาหรับแรงงาน OFW
โดยเป็นโครงการที่ทาให้แน่ใจว่ามีการคืนสู่สังคมของแรงงาน OFW ในสถานการณ์วิกฤต/ฉุกเฉิน
โครงการ Assist WELL ดาเนินการภายใต้อานาจของคาสั่ง DOLE ฉบับที่ 139 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
ตามระบบลาดับขั้นของหน่วยงานรัฐบาลแห่งชาติ ทั้งนี้ องค์ประกอบ WELL มี 4 ด้านในการให้บริการ
ช่วยเหลือ ดังนี้
•

•

•

•

การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการครอบคลุม (a) ความช่วยเหลือ ณ สนามบิน (b) ที่พักชั่วคราว ณ
โรงแรม OWWA (c) ความช่วยเหลือด้านการพาหนะ (d) ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และ
(e) การไต่ถามอย่างละเอียดด้านความเครียด
การให้ความช่วยเหลือด้านการจ้างงาน (a) การบรรจุงาน/ การอ้างอิงสาหรับการทางานท้องถิ่น (b)
การบรรจุงาน/ การอ้างอิงสาหรับการทางานในต่างประเทศ และ (c) การประเมินความสามารถและ
การออกใบอนุญาต
การให้ความช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ (a) การอบรมด้านการพัฒนาการเป็นเจ้าของกิจการ (b) การ
อบรมด้านทักษะการดารงชีวิต (c) การสอนงานและการสนับสนุนด้านธุรกิจ และ (d) การช่วยเหลือ
ด้านการกู้ยืมเพื่อธุรกิจ
การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย (a) คาปรึกษาด้านกฎหมาย (b) การไกล่เกลี่ยหาข้อยุติระหว่าง
แรงงาน OFW และผู้จัดหางาน (c) การให้ความช่วยเหลือในการเตรียมการและยื่นร้องทุกข์สาหรับ
การจัดหางานผิดกฎหมาย การละเมิดด้านการจัดหางาน และกรณีด้านวินัย และ (d) การปรึกษา
ระหว่างการสอบสวนและพิจารณาคดีอาญาสาหรับการจัดหางานผิดกฎหมาย

ณ วันที่ 8 มกราคม 2559 ได้ออกคาสั่ง DOLE A.O. ฉบับที่ 21 โดยจัดตั้งศูนย์การดาเนินงานโครงการ Assist
WELL ในสานักงานและหน่วยงาน DOLE เพื่อทาให้แน่ใจว่ามีการให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้องและเป็นระบบ
ด้านการเดินทางกลับและ/หรือ คืนสู่สังคมของแรงงาน OFW และได้ให้สานักงานภายใต้ DOLE จัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการกลาง โดยมีสานักงาน POEA เป็นหน่วยงานหลัก และสานักงาน OWWA,
TESDA, NRCO, BLE, BWSC, ILAB และสานักงาน DOLE ภูมิภาค 16 แห่ง และผู้บริหารจัดการของ
สานักงาน POEA ให้การดูแลเพื่อให้การดาเนินการของศูนย์ ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
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ศูนย์ได้ดาเนินการในเวลาปกติและฉุกเฉิน และมีการจัดตั้งศูนย์ ณ สานักงาน POEA, OWWA และ NRCO ใน
กรณีฉุกเฉินหรือความเสี่ยงที่จะเกิดความฉุกเฉิน/วิกฤต และมีการคืนสู่สังคมจานวนมากของ OFWs สานักงาน
และเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้เป็นผู้กากับดูแลศูนย์สานักงาน POEA, OWWA, TESDA, NRCO, BLE, BWSC, ILAB,
DOLE Planning Service และ DOLE NCR
โครงการมุ่งเน้นเฉพาะการคืนสู่สังคมของแรงงาน OFW ที่เดินทางกลับเนื่องจากสถานการณ์วิกฤต/ฉุกเฉิน โดย
เป็นโครงการภาคบังคับของแรงงาน OFW ที่เดินทางกลับถูกส่งกลับ

หลักสูตร
ตามคาสั่งของ DOLE A.O. ฉบับที่ 21-16 ศูนย์ดาเนินการ Assist-WELL ได้จัดทาฐานข้อมูลสาหรับการ
กลับมาของแรงงาน OFW จากตะวันออกกลาง โดยได้จัดทาฐานข้อมูลสาหรับแรงงาน OFW ในการกลับมา
จากต่างประเทศ ซึ่งฐานข้อมูล ทั้งนี้ ฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลของแรงงาน OFW ที่เดินทางกลับมาและเข้าร่วม
การช่วยเหลือ/การบริการการคืนสู่สังคมของ Assist-WELL โดยแรงงาน OFW สามารถเลือกจะเข้าร่วมได้
ระบบการติดตามของฐานข้อมูลได้จัดทาขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2559 โดยสานักงาน POEA ในการขึ้นทะเบียน
ของแรงงาน OFW ที่เดินทางกลับมา/ ถูกส่งกลับ โดยระบบการติดตามออนไลน์จะอานวยความสะดวกในการ
ให้บริการและติดตามการให้บริการของโครงการ Assist-WELL (assistwell.poea.gov.ph)
ผู้ใช้โครงการ Assist-WELL ทีไ่ ด้รับอนุญาตสามารถค้นหาและทาให้สถานะของการให้บริการโครงการเป็น
ปัจจุบันสาหรับแรงงาน OFW และจัดทารายงานตามที่ต้องการได้ทุกที่ทุกเวลา ในด้านการให้บริการทั้ง 4 ด้าน
ของโครงการ Assist WELL มีเพียงการช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ที่มีองค์ประกอบของการอบรม ดังนี้
a. การอบรมด้านการพัฒนาการเป็นเจ้าของกิจการ – เป็นการอบรมด้านความตระหนักรู้ด้านการเงิน
การเตรียมตัวสาหรับบทบาทของเจ้าของกิจการ การวางแผนธุรกิจ และการบริหารจัดการธุรกิจ
b. การอบรมด้านทักษะการดารงชีวิต – เนื้อหาการอบรมและการฝึกทักษะปฏิบัติ รวมถึงการให้ความรู้
และพัฒนาทักษะสาหรับการทางานอิสระ และการมอบชุดเริ่มต้นและสินค้า
c. การสอนงานและการสนับสนุนด้านธุรกิจ – การบริการด้านการพัฒนาธุรกิจในแบบของการให้
คาปรึกษาเชิงธุรกิจ ผลิตภาพ และเครือข่ายธุรกิจสาหรับการขยายธุรกิจ
d. การช่วยเหลือด้านการกู้ยืมเพื่อธุรกิจ – การกู้ยืมเพื่อธุรกิจผ่านกองทุนโครงการคืนสู่สังคมจานวน 2
พันล้าน เปโซ หรือการให้บริการส่งต่อไปยังสถาบันที่ให้กู้ยืม
คาสั่ง DOLE A.O. ฉบับที่ 21-16 กาหนดว่า เมื่อเดินทางมาถึงศูนย์ Assist-WELL ของแรงงาน OFW ที่ถูก
ส่งกลับหรือเดินทางกลับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในวันนั้นจะต้องนาข้อมูลของแรงงานลงในฐานข้อมูล และมี
การประเมินความต้องการรับบริการของแรงงานก่อนที่จะส่งไปยังศูนย์ให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในวันนั้นจะช่วยเหลือแรงงานตามมาตรฐานการดาเนินงานให้บริการ เจ้าหน้าที่จะลง
บันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนตามแบบฟอร์มการติดตาม ที่จะทาให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการ
บริการโดยแรงงาน OFW โดยเป็นการรวบรวมรายงานความสาเร็จเป็นรายวันด้านการให้บริการและช่วยเหลือ
เพื่อรายงานต่อศูนย์ NRCO เพื่อแจ้งเลขาธิการ DOLE เป็นรายสัปดาห์ต่อไป
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ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนจะได้รับสาเนาหลักสูตรการอบรมทักษะการดารงชีวิตที่จัดทาโดยหน่วยงาน TESDA
และทบทวน/ทาให้เป็นมาตรฐานโดยศูนย์ NRCO
โครงการ Assist-WELL พิจารณาความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการคืนสู่สังคมของแรงงาน OFW ภายหลังจากที่
ถูกส่งกลับ โดยเฉพาะจากสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤต รัฐบาลมีความพร้อมตลอดเวลาในการช่วยเหลือ
แรงงาน OFW โดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

การคัดเลือกผู้ฝึกสอนและการอบรม
สาหรับการอบรมการพัฒนาความเป็นเจ้าของกิจการ ณ สถานที่/ ฝึกงานทักษะการดารงชีวิต หัวหน้าของ
สานักงาน POLO จะต้องทาให้แน่ใจว่าจะได้รับการอานวยความสะดวกด้านการอบรม การประเมิน และการ
ออกใบประกาศโดยหน่วยงาน TESDA ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมจัดโดยผู้ฝึกสอนที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตร
TVET แห่งชาติ ออกโดยหน่วยงาน TESDA ซึ่งสอดคล้องกับการอบรมจัดทาแผนออนไลน์ของหน่วยงาน
TESDA และการอานวยความสะดวกในการอบรม ผู้ฝึกสอนจะได้รับแนวทางจากคู่มือการสอนที่จัดทาโดย
หน่วยงาน TESDA และทาให้เป็นมาตรฐานโดยศูนย์ NRCO ทั้งนี้ หน่วยงาน TESDA และศูนย์ NRCO ได้
จัดทาการประเมินการอบรมเพื่อทาให้แน่ใจว่ามีการให้บริการที่มีคุณภาพ

งบประมาณและการเข้าถึง
โครงการที่ได้รับการอุดหนุนโดยกองทุนรัฐบาล (กรมแรงงานและการจ้างงาน) และให้บริการโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายจากแรงงาน OFW ส่วนค่าใช้จ่ายของศูนย์ รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือจะได้รับจากงบประมาณของ
สานักงานภายใต้กรม DOLE โดยแบ่งค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน สาหรับการดาเนินการอื่นๆ สานักงาน BLE
จะอานวยความสะดวกในการจ้างงานและให้ความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการ
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 OFWs จานวน 16,009 คน ได้รับการช่วยเหลือผ่านโครงการ Assist WELL ใน
จานวนนี้ เป็นผู้หญิงจานวน 6,920 คน หรือร้อยละ 44.16 และจานวน 701 คน หรือร้อยละ 4.38 ไม่มี
เอกสาร- ซาอุดีอาระเบีย 146 คน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 116 คน อินโดนีเซีย 52 คน คูเวต 52 คน สิงคโปร์
31 คน ไต้หวัน 30 คน ญี่ปุ่น 29 คน ฮ่องกง 5 คน กาตาร์ 23 คน เลบานอน 21 คน มาเลเซีย 21 คน
บาห์เรน 13 คน และสหรัฐฯ 10 คน
10 ประเทศสูงสุด ที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการได้แก่ ซาอุดีอาระเบีย 7,703 คน คูเวต 1,521 คน สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ 1,304 คน กาตาร์ 1,127 คน ไต้หวัน 931 คน ฮ่องกง 514 คน สิงคโปร์ 393 คน มาเลเซีย
331 คน บาห์เรน 206 คน ญี่ปุ่น 179 คน โอมาน 153 คน ลิเบีย 143 คน และจอร์แดน 127 คน
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บทที่ 3
ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
โครงการบทสรุปอาเซียนได้ให้โอกาสในการมองในเชิงลึกและแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์และความรู้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับโครงการ
ให้ความรู้แรงงานย้ายถิน่ และการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
บทนี้ให้ข้อค้นพบหลักของนักวิจัยระดับภูมภิ าคและระดับชาติในประเด็น
ดังต่อไปนี้ (1) กรอบการดาเนินนโยบายระดับชาติและกลไกธรรมาภิบาล
(2) มาตรฐานการดาเนินงานสาหรับการปฏิบัตแิ ละการติดตาม (3) ระบบ
การเข้าถึงและการส่งต่อ (4) ความร่วมมือ และ (5) ความร่วมมือระดับ
ภูมิภาค
และจบด้วยข้อเสนอเฉพาะแต่ละประเทศ และข้อเสนอแนะระดับภูมิภาค
ในการเสริมสร้างโครงการในอนาคต
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ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด ได้ดาเนินการผ่านกฎหมาย คาแถลงนโยบาย และโครงการ ที่ทาให้เห็นถึงการ
ให้คุณค่าต่อโครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นก่อนการจ้างงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการรักษา
ประโยชน์เกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานสาหรับผู้ย้ายถิ่น ครอบครัว บ้าน และประเทศต้นทาง โครงการดังกล่าว
เป็นการเสริมพลังให้กับผู้ย้ายถิ่น (และนายจ้าง) โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องสาหรับการจัดหางานและการทางาน
สาเร็จ ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เกิดความปรองดองในความสัมพันธ์ของนายจ้าง-ลูกจ้าง และมีการ
คุ้มครองแรงงานที่ดีขึ้นจากการถูกแสวงหาประโยชน์และการค้ามนุษย์
โครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของระบบการโยกย้ายถิ่นฐานที่มีประสิทธิภาพ
และดาเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายภายใต้กรอบธรรมาภิบาลในการวางมาตรฐานสาหรับการจัดหางาน การจ้าง
งาน และการปฏิบัติต่อแรงงานย้ายถิ่น และส่งเสริมความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนสาหรับผู้ย้ายถิ่นใน
สภาพแวดล้อมที่ยินดีต่อการมีส่วนร่วมของแรงงานย้ายถิ่นต่อเศรษฐกิจและสังคม- ทั้งในประเทศต้นทางและ
ปลายทาง
โครงการวิจัยบทสรุปอาเซียนด้านการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นนี้ให้โอกาสที่มีคุณค่าในการมองเห็นถึงโครงการ
ให้ความรู้ในระดับชาติด้านการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับนโยบายและการปฏิบัติด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน
แรงงานย้ายถิ่นจะต้องได้รับข้อมูลในทุกขั้นตอนของการโยกย้ายถิ่นฐาน ตั้งแต่เริ่มต้นหางานในต่างประเทศ
การเลือกบริษัทจัดหางาน การตัดสินใจต่อสัญญาจ้าง การเตรียมทางาน การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงาน
ต่างชาติ การเข้าใจถึงสภาพการทางาน และความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสภาพแวดล้อมการทางานใหม่
การดูแลครอบครัว การเตรียมการเดินทางกลับ และการคืนสู่สังคมในประเทศตน
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ดาเนินการตามข้อท้าทายนี้ โดยในปัจจุบันได้มีโครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิน่
เบื้องต้นทั้งก่อนการจ้างงานและก่อนการเดินทางมากขึ้น
ในขณะนี้มีโครงการเมื่อเดินทางมาถึงก่อนเริ่มงานและให้ความรู้แรงงาน ณ สถานที่ทางาน เพื่อช่วยนายจ้าง
และแรงงานในการปรับตัวและทางาน ทั้งนี้โครงการในขั้นตอนการเดินทางกลับและการคืนสู่สังคมมีน้อย และ
จาเป็นที่ทุกรัฐสมาชิกจะต้องให้ความสนใจมากกว่านี้
ต่อไปนี้เป็นข้อค้นพบหลักของนักวิจัยระดับภูมิภาคและระดับชาติในประเด็นดังต่อไปนี้ (1) กรอบการดาเนิน
นโยบายระดับชาติและกลไกธรรมาภิบาล (2) การติดตามการดาเนินงาน (3) มาตรฐานการดาเนินงานสาหรับ
การปฏิบัติและการติดตาม (4) ระบบการเข้าถึงและการส่งต่อ และ (5) ความร่วมมือระดับภูมิภาค

กรอบการดาเนินนโยบายระดับชาติและกลไกธรรมาภิบาล
การมีนโยบายระดับชาติด้านการให้ความรู้แรงงานและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยทาให้มีโครงการที่
สอดคล้องยิ่งขึ้น และสามารถเข้าถึงและมีวงกว้างสาหรับโครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นและการโยกย้ายถิ่น
ฐานที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งนโยบายระดับชาติจะกาหนดเป้าหมาย จัดทามาตรฐานเพื่อให้มีการส่งต่อที่มี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พิจารณาการติดตามการดาเนินงาน และลงทุนในการสร้างและทาเนื้อหา
โครงการให้เป็นปัจจุบัน
ตามหลักการ กรอบการดาเนินนโยบายระดับชาติจะต้องครอบคลุมบริบทของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
โยกย้ายถิ่นฐาน
การดาเนินโครงการให้ความรู้แรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียนมีหลายวิธี บรูไนดารุสซาลามและเวียดนาม
ได้ดาเนินการในระบบการสั่งการจากส่วนกลาง ในขณะที่สานักงานรัฐบาลระดับชาติดาเนินการตามหน้าที่ ดังนี้
(a) กาหนดทิศทางและมาตรฐานการดาเนินโครงการให้ความรู้สาหรับแรงงานย้ายถิ่น และ (b) เข้ารับตาแหน่ง
สาหรับการดาเนินการ กรมแรงงานบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้กระทรวงมหาดไทย และกรมบริหารแรงงานไป
ต่างประเทศเวียดนาม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการกาหนดมาตรฐานโครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่น และ
ส่งต่อให้กับสานักงานรัฐหรือสถานประกอบกิจการที่ได้รับการรับรอง
อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย มีการอบรมโดยผสมผสานระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยที่
รัฐเป็นผู้กาหนดมาตรฐานในการดาเนินโครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่น แต่มอบหมายการดาเนินงานให้กับ
บริษัทและสถาบันที่ไม่ใช่ของรัฐ ในระบบผสมผสานนี้ รัฐบาลจะมีขั้นตอนที่เข้มงวดในการคัดศูนย์อบรมที่ไม่ดี
พอออกไป และรับรองบางองค์กรหรือสานักงาน มีไม่กี่กรณีที่หน่วยงานของรัฐดาเนินโครงการให้ความรู้
แรงงานด้วย โดยส่วนใหญ่จะดาเนินการสาหรับแรงงานที่ได้รับการจ้างงานตามข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐ ทั้งนี้
ส่วนใหญ่แล้วผู้ดาเนินการจะเป็นบริษัทจัดหางานเอกชน หรือ NGO
มาเลเซีย และในบางกรณี สปป. ลาว และกัมพูชา ใช้ระบบอิสระ (laissez-faire) โดยสานักงานของรัฐบาล
ไม่ได้มีบทบาทหลักในการส่งเสริมโครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่น และได้มอบความรับผิดชอบให้กับบริษัท
จัดหางานและนายจ้างแทนที่ภาครัฐจะเป็นผู้แจ้งแรงงานให้ทราบถึงสภาพต่างๆ ในประเทศปลายทาง

ข้อบังคับหรือสมัครใจ
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนามกาหนดให้แรงงานที่จะไปทางานต่างประเทศเข้าร่วมโครงการอบรม
ก่อนการเดินทางก่อนจะได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศเพื่อการทางาน เช่นเดียวกับสิงคโปร์ที่
กาหนดให้มีหลักสูตรการอบรมสาหรับบางอาชีพ เช่น ผู้ที่เป็นแรงงาน FDW เป็นครั้งแรกจะต้องอบรมภายใต้
“โครงการปรับตัว” เพื่อช่วยให้แรงงาน FDW “ปรับตัว” ในประเทศ และมีหลักสูตรภาคบังคับที่สั้นกว่า
สาหรับนายจ้างที่จ้างหรือเปลี่ยนแรงงาน FDW บ่อยครั้ง
ส่วนกัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมากาหนดให้บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตจัดอบรมก่อนการเดินทางให้กับ
แรงงานย้ายถิ่น แต่ไม่ได้กาหนดให้มีการตรวจสอบการเข้าอบรมก่อนการเดินทางเมื่อจะออกนอกประเทศ
ด้วยการมีการเคลื่อนย้ายข้ามชายแดนจานวนมาก และมีสัดส่วนการทางานนอกระบบสูง ประเทศเหล่านี้มี
ความท้าทายด้านมาตรการในการทาให้แน่ใจว่าแรงงานได้เข้าร่วมหลักสูตรก่อนการเดินทาง
บรูไนดารุสซาลาม ผ่านนโยบายระดับชาติด้านการให้ความรู้แรงงานและการโยกย้ายถิ่นที่ปลอดภัยให้
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถเป็นพื้นฐานของการจัดทาแผนชาติหรือกรอบยุทธศาสตร์ที่
เชื่อมโยงกับการให้ความรู้แรงงานและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยสาหรับแรงงานท้องถิ่นและต่างชาติ
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กัมพูชา นโยบายระดับชาติ (NP) จะต้องดาเนินการโดยการหารือกับภาคีทางสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แนวทางนโยบายและหนังสือเวียนของหน่วยงานด้านการตรวจแรงงานจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวและทาให้เป็น
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้แรงงานและการวางแผน อีกทั้ง มีความสาคัญในการทาให้แน่ใจ
ว่ามีข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถาบันที่เข้มแข็ง เพื่อหลีกเลี่ยงการทางานที่ซ้าซ้อนกัน และ
ดาเนินการอย่างสอดคล้องในทุกระดับด้านการติดตามการดาเนินงานโดยหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่
สปป. ลาว บังคับใช้กฎหมายและกฤษฎีกา ฉบับที่ 68/PM โดยเฉพาะ ทุกบริษัทจัดหางานจะต้องดาเนินการ
ให้การอบรมก่อนการเดินทาง
มาเลเซียก่อนปี 2550 ได้จัดทาโครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นโดยรัฐ อย่างไรก็ตาม ได้ปรับให้เป็นระบบที่
สามารถเลือกได้ตามความสมัครใจ และมอบหมายความรับผิดชอบให้กับสมาคมนายจ้าง เช่น คณะกรรมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และบริษัทจัดหางาน ในขณะที่บรูไนดารุสซาลามมีโครงการปฐมนิเทศทั่วไป
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสาหรับแรงงานทุกคน ซึ่งแม้ว่าจะสามารถทาให้เกิดการสื่อสารกับแรงงาน
ย้ายถิ่น แต่โครงการดังกล่าวยังมีข้อจากัดในการเข้าถึงแรงงานที่อยู่นอกระบบภาคส่วนการผลิต เช่น ผู้รับใช้ใน
บ้าน
การมอบหมายสานักงานบริหารจัดการเพื่อกากับดูแลโครงการให้ความรู้แรงงานต่างด้าวเป็นส่วนหนึ่งของ
กรอบนโยบายระดับชาติ ความร่วมมือระหว่างสานักงานต่างๆ ในประเทศที่มีหน้าที่กากับดูแลโครงการให้
ความรู้ รับรองผู้ให้บริการอบรมที่เป็นธุรกิจและไม่ใช่ภาครัฐ และการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ดาเนินโครงการ ซึ่งมีสานักงานที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะได้แก่กรมบริหารจัดการสวัสดิการของแรงงาน
ไปทางานต่างประเทศฟิลิปปินส์ กรมแรงงานไปทางานต่างประเทศเวียดนาม กระทรวงแรงงานอินโดนีเซีย
และกระทรวงแรงงานสิงคโปร์

การติดตามการดาเนินงาน
การไม่มีการประเมินและติดตามการดาเนินงานของผู้ให้บริการถือเป็นโครงการให้ความรู้แรงงาน ทาให้ยากต่อ
การระบุช่องว่างและหาแนวทางแก้ไขปัญหา ก้าวแรกที่สาคัญคือการจัดทาตัวชี้วัดมาตรฐานการดาเนินงาน
สาหรับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการอบรม และการวิเคราะห์ผลกระทบจะทาให้ทราบถึงคุณค่า
และการประโยชน์ของเนื้อหาหลักสูตร สื่อการอบรม ระบบการส่งต่อ และวิธีการปฏิบัติ
บรูไนดารุสซาลาม จัดทาการวิเคราะห์ผลกระทบและการประเมินประสิทธิผลของโครงการและการริเริ่มด้าน
การรณรงค์การให้ความรู้แรงงานและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างโครงการและการ
ริเริ่มงานใหม่ๆ
เวียดนาม ชุดมาตรฐานเงื่อนไข... ช่วยผู้จัดการในการใช้มาตรการ ตรวจพบความผิด และจัดการการละเมิดที่
เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการระหว่างกิจกรรมการอบรม
มีรายงานการประเมินผลของฟิลิปปินส์สาหรับโครงการก่อนการเดินทางสาหรับผู้ย้ายถิ่นถาวร (การโยกย้ายถิ่น
ฐานไปยังสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย) สารวจผู้ย้ายถิ่น 3,000 คน และครอบครัวในระยะเวลา 2
ปี ภายหลังจากโครงการเริ่มต้น ทั้งนี้ โครงการยังไม่สิ้นสุด
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไม่ได้ดาเนินโครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่น รัฐบาลจะรับรองสถาบันการอบรมให้
ดาเนินการ ส่วนใหญ่แล้วแต่ละประเทศจะตรวจการติดตามมาตรฐานเหล่านี้ หรือประเมินว่าใบอนุญาต
หมดอายุหรือยังและดาเนินการเรื่องการยื่นขอใหม่ ในฟิลิปปินส์ ข้อกาหนดขั้นต่าได้แก่ ความเหมาะสมของ
องค์กร โดยพิจารณาจากจานวนและคุณภาพของผู้ฝึกสอน ขนาดของห้องอบรม และเครื่องมือการอบรม
ประเด็นที่ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่คือการที่ให้บริษัทจัดหางานเอกชนได้รับอนุญาตในการจัดโครงการปฐมนิเทศ
ก่อนการเดินทาง ภาคประชาสังคมได้วิจารณ์เกี่ยวกับการที่บริษัทจัดหางานเอกชนอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการทางานและสัญญาจ้างงาน บริษัทเอกชนแย้งว่าเป็นประโยชน์
ของตนเช่นกันในการเตรียมตัวแรงงาน ดังนั้น บริษัทจึงอยู่ในสถานะที่ดีในการให้คาปรึกษาแรงงานย้ายถิ่น
และได้วิจารณ์บทบาทของ NGO ในการจัดโครงการอบรม เนื่องจากในที่สุดแล้ว NGO ก็เป็นสถานประกอบ
ธุรกิจที่แสวงหากาไรขนาดเล็ก
ผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจานวน 281 แห่งในฟิลิปปินส์เป็นบริษัทจัดหางานและจัดหาคน และสมาคม
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ สิงคโปร์ได้แยกการอบรมเมื่อเดินทางมาถึงก่อนเริ่มงานออกจากจากบริษัทจัดหางาน
บรูไนดารุสซาลาม กรมแรงงานอาจพิจารณารับรองผู้ให้การอบรม เมื่อโครงการอบรมสามารถมอบออกไปยัง
หน่วยงานภายนอกได้

หลักสูตรมาตรฐาน
ในประเทศผู้ส่ง หลักสูตรมาตรฐานก่อนการเดินทางของแรงงานย้ายถิ่นมีหัวข้อเกี่ยวกับสัญญาจ้างงาน สิทธิ
และหน้าที่ของแรงงานย้ายถิ่น การตระหนักรู้ด้านเพศภาวะ ปัญหาสุขภาพของผู้ย้ายถิ่น วิธีการรับมือกับการ
ข่มขู่และการเลือกปฏิบัติ และการเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์ เช่น สถานเอกอัครราชทูตที่ตั้งอยู่ในประเทศผู้รับ
โครงการที่กว้างกว่าอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ด้านการเงิน (เช่น การส่งเงินกลับ การออมเงิน การลงทุน และ
อื่นๆ) การเตรียมการรับมือกับวิกฤต (ประเด็นส่วนตัว เช่น การเจ็บป่วยและการถูกข่มขู่ และการเตรียมการ
สาหรับภัยพิบัติ/สงคราม) ปัญหาทางจิต และกลไกการปรับตัว
เนื่องจากโครงการก่อนการเดินทางภาคบังคับมีระยะเวลาการดาเนินการน้อย การอบรมไม่สามารถให้ข้อมูล
ทั้งหมดเกี่ยวกับสภาพการอยู่อาศัยหรือการทางานในประเทศปลายทางได้ทั้งหมด ส่วนใหญ่แล้ว มีเวลาน้อยใน
การให้ข้อมูลด้านการเงินและการธนาคาร บริการทางการศึกษา และบริการเกี่ยวกับครอบครัว ส่วนใหญ่ การ
อบรมแบบเข้าเรียนจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้าง สัญญาจ้าง และสภาพการทางาน และการบริการทางกฎหมาย
สวัสดิการ และความช่วยเหลือภายในประเทศอื่นๆ รวมทั้ง การจ้างงานในประเทศ และการธนาคารและการ
จัดการด้านการเงินสาหรับครอบครับและผู้ติดตามก่อนการเดินทาง ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ มีให้ในรูปแบบของ
สื่อสิ่งพิมพ์ หรือเว็บไซต์ที่เข้าถึงง่าย และออกแบบเป็นการเฉพาะสาหรับใช้โดยแรงงานย้ายถิ่นและครอบครัว
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มีความสาคัญอย่างยิ่งขึ้นสาหรับการให้ความรู้แรงงานอย่างต่อเนื่องในประเทศผู้รับ โครงการเมื่อเดินทางมาถึง
ก่อนเริ่มงานในประเทศผู้รับจะช่วยย้าถึงความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยและทางาน และกระตุ้น
ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ปรองดองและเชื่อใจซึ่งกันและกัน เช่น โครงการปรับตัวของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหลักสูตร
บังคับระยะเวลา 1 วัน สาหรับแรงงาน FDW โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับหน้าที่ของแรงงานและสภาพการจ้างงาน ทา
ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว รวมถึงเทคนิคการจัดการความเครียดเพื่อช่วยให้แรงงานสามารถปรับตัว
เข้ากับงานได้ดีขึ้น และโครงการมีการฝึกปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ความรู้ผู้รับใช้ในบ้านต่างชาติเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยภายในบ้าน เช่น การทาความสะอาดหน้าต่าง และการตากผ้าอย่างปลอดภัย
นายจ้างที่ดีจะให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสภาพการทางานและการปฏิบัติงาน ให้ฝึกงานเฉพาะ รวมถึงการ
อบรมเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศที่ช่วยให้แรงงานสามารถปรับตัว
เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทางานใหม่ได้
มาเลเซีย หลักสูตรสถานประกอบกิจการที่จัดทาโดยนายจ้างส่งผลกับกรอบความคิดของแรงงานย้ายถิ่นสูง
และการช่วยสอนงานอย่างต่อเนื่องจะทาให้แรงงานพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศผู้รับ และวิธีการ
ดาเนินการต่างๆ
โครงการภาคบังคับได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในการอบรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การบริการและวิธีการเข้าถึงเพื่อนร่วมชาติในประเทศผู้รับ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ได้ขยายการบริการของตน
ในประเทศปลายทางเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันต่อประชาชน ทั้งของประเทศต้นทางและปลายทาง ส่วนใหญ่
แล้ว โครงการดังกล่าวจะเป็นในรูปแบบของการสมัครใจเข้าร่วมและจะจัดขึ้นในวันหยุดของแรงงาน โดย
มุ่งเน้นให้แรงงานมีสุขภาพจิตที่ดีเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายของการทางานในต่างประเทศ และทาให้แน่ใจ
ว่ามีความพยายามในการเสริมสร้างยุทธศาสตร์การปรับตัวและกลไกการปรับตัว

โครงการเฉพาะสาหรับแรงงานทักษะน้อย
เนื่องจากมีแรงงานย้ายถิ่นที่มีทักษะน้อย เช่น ผู้รับใช้ในบ้าน แรงงานในการเกษตร และแรงงานในการก่อสร้าง
จึงมีโครงการที่ออกแบบเฉพาะโดยรัฐบาลสาหรับแรงงานกลุ่มนี้ในประเทศสมาชิกอาเซียน และฟิลิปปินส์มี
โครงการเฉพาะสาหรับผู้รับใช้ในบ้านที่จะไปทางานในตะวันออกกลาง อินโดนีเซียมีโครงการสาหรับแรงงานที่
รวมทั้งทักษะและภาษาสาหรับประเทศผู้รับเช่น มาเลเซีย ซาอุดีอาระเบีย ฮ่องกง และไต้หวัน
ตามที่กล่าวข้างต้น สิงคโปร์มีโครงการปรับตัวสาหรับผู้รับใช้ในบ้านต่างชาติ และมีโครงการปฐมนิเทศต่างหาก
สาหรับนายจ้างที่จ้างผู้รับใช้ในบ้านต่างชาติ อีกทั้งมาเลเซียได้นาหลักสูตรเบื้องต้นสาหรับแรงงานก่อนปี 2550
แต่ได้ยกเลิกไปแล้ว
โครงการอบรมก่อนการเดินทางได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในการทางานใน
ต่างประเทศ รวมถึงค่าจ้างขั้นต่า และสภาพการทางาน โครงการเหล่านี้มีสื่อและวิธีการอบรมที่เหมาะสม
สาหรับแรงงานในภาคการก่อสร้าง คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างแห่งมาเลเซีย และหน่วยงาน
ด้านอาคารและการก่อสร้างแห่งสิงคโปร์ ผ่านผู้ให้บริการอบรมเอกชน มีหลักสูตรการอบรมด้านความปลอดภัย
ภายในช่วงแรกของการเดินทางถึงประเทศ และจะต้องอบรมใหม่ทุก 3 – 4 ปี ในสิงคโปร์ มีการสอบซึ่งจัด ณ
ศูนย์การอบรมต่างประเทศสาหรับแรงงานต่างชาติใหม่ การอบรมต่างๆ จะทาให้แรงงานต่างชาติมีทักษะ
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พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการทางานในอุตสาหกรรมต่างๆ การมีใบประกาศการผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ
เป็นข้อกาหนดในการยื่นขอใบอนุญาตทางานในสิงคโปร์
มีความก้าวหน้าที่สาคัญในการจัดทาโครงการร่วมระหว่างประเทศผู้ส่งและผู้รับ กรณีศึกษาของบทสรุป
อาเซียนนี้แสดงให้เห็นถึงโครงการอบรมก่อนการเดินทางที่มีรูปแบบเฉพาะสาหรับไปทางานในเกาหลี (ปัจจุบัน
ดาเนินการในกัมพูชา เมียนมา ไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) อิสราเอล (ไทย) และฟินแลนด์และสวีเดน (ไทย)
ในบางกรณี โครงการก่อนการเดินทางเป็นโครงการการฝึกทักษะที่ใช้เวลานานกว่า เช่น เทคนิคการเกษตร
(อิสราเอล) ภาษา (เกาหลี) และบริการในครัวเรือน (ตะวันออกกลางและฮ่องกง) ในบางประเทศ เช่น เกาหลี
และญี่ปุ่น การสอบผ่านด้านภาษาเป็นข้อกาหนดในการจ้างงาน ซึ่งโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะนี้เป็น
ประโยชน์เนื่องจากประเทศต้นทางมีการส่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับความคาดหวังของนายจ้าง สภาพการ
ทางานและความเป็นอยู่ รวมถึง สภาพแวดล้อมทางสังคมการเมืองของประเทศ
เวียดนาม สื่อการสอนในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นวิชาการมากเกินไปและไม่เหมาะสมกับแรงงานที่มีการศึกษา
และทักษะน้อย ทั้งนี้ ควรปรับเนื้อหาและระยะเวลาการอบรม
ไทย การเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและมีข้อมูลมากเป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญของความสาเร็จ ควรให้ความสนใจต่อ
แรงงานไปทางานต่างประเทศเฉพาะกลุ่ม เช่นผู้เก็บผลไม้ป่าและญี่ปุ่น เนื่องจากยังคงมีปัญหาการดาเนินการ
โดยผิดกฎหมายและแรงงานถูกเอารัดเอาเปรียบ
มาเลเซีย หลักสูตรสถานประกอบกิจการที่จัดทาโดยนายจ้างส่งผลกับกรอบความคิดของแรงงานย้ายถิ่นสูง
และการช่วยสอนงานอย่างต่อเนื่องจะทาให้แรงงานพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศผู้รับ และวิธีการ
ดาเนินการต่างๆ
เวียดนาม รัฐบาลและสถานประกอบกิจการควรมีนโยบายเฉพาะด้านการทางานของแรงงานที่ไปทางาน
ต่างประเทศและกลับมา โดยจัดให้เหมาะสมกับตลาดท้องถิ่น เพิ่มข้อมูลสาธารณะ และการแนะนา/เชื่อมโยง
แรงงานเข้ากับนายจ้าง

ระยะเวลา
ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่จะกาหนดระยะเวลาของหลักสูตรก่อนการเดินทาง/หลักสูตรเมื่อเดินทาง
มาถึงก่อนเริ่มงาน และในประเทศผู้ส่ง โครงการก่อนการเดินทางภาคบังคับมีระยะเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ซึ่ง
นักวิจัยระดับชาติของประเทศเหล่านี้เห็นว่าระยะเวลาในการอบรมก่อนการเดินทางสั้นเกินไป และทาให้มีเวลา
น้อยเกินไปในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและธรรมเนียม ความรู้ด้านภาษาเบื้องต้น ประเด็นด้านความ
ปลอดภัย และข้อมูลการติดต่อองค์กรหรือผู้ให้การช่วยเหลือ
ภายหลังการอบรมตามข้อกาหนด 6 ชั่วโมง นายจ้าง โดยเฉพาะที่จ้างงานภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลต่อ
รัฐบาลกาหนดให้โครงการให้ความรู้แรงงานมีระยะเวลานานกว่านี้ ในบางกรณี เช่น โครงการของผู้เก็บผลไม้
ป่าไทย (6 ชั่วโมง) หรือโครงการอิสราเอล (62 ชั่วโมง/ 7 วัน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ที่ครอบคลุม
การอบรมด้านภาษา และ/หรือการฝึกทักษะ ซึ่งเป็นกรณีเดียวกันกับการอบรมผู้รับใช้ในบ้านไปฮ่องกง และ
ตะวันออกกลางโดยรัฐบาลอินโดนีเซีย หลักสูตรเหล่านี้เป็นโครงการอบรมทักษะอาชีวะ ซึ่งมีองค์ประกอบด้าน
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ภาษาที่มีระยะเวลา 12 สัปดาห์ ในสิงคโปร์ โครงการเมื่อเดินทางมาถึงก่อนเริ่มงานเป็นภาคบังคับสาหรับผู้รับ
ใช้ในบ้านมีระยะเวลา 1 ชั่วโมง
ไทย การอบรมปฐมนิเทศก่อนการเดินทางมีระยะเวลาเพียง 6 ชั่วโมงสาหรับแต่ละกลุ่มส่งผลกระทบด้านเวลา
ที่จากัด จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเวลามากขึ้นและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่มากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม หมายถึงจะมี
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการไปทางานในต่างประเทศ โครงการที่มีความสมดุลที่ดแี ละควรได้รับงบประมาณอุดหนุน
โดยรัฐบาล โดยเฉพาะการจัดที่พักและอาหารสาหรับแรงงานที่จะไปทางานต่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลควรที่จะ
พิจารณาในเรื่องนี้ไว้ด้วย
สาหรับสาธารณรัฐเกาหลี โครงการอบรมเมื่อเดินทางมาถึงก่อนเริ่มงานจะต้องดาเนินการภายใน 3 วันแรก
และในช่วงของการอบรม แรงงานย้ายถิ่นจะได้รับการตรวจร่างกายและสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมในที่ทางาน
กฎหมายแรงงาน และกฎหมายการเข้าเมือง การธนาคาร ประกัน และประเด็นด้านความปลอดภัย และอื่นๆ

ระเบียบวิธี
เนื่องจากมีผู้ให้บริการจัดโครงการอบรมจานวนมาก ระเบียบวิธีจึงมีหลากหลาย ทั้งนี้ การเรียนรู้จะมี
ความหมายมากขึ้นเมื่อระเบียบวิธีการอบรมมีการทดลองและมีส่วนร่วม ซึ่งการอบรมส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
ประกอบด้วยการบรรยายและการหารือโดยมีสื่อโสตทัศน์ในการสอนจากัด สื่อการปฐมนิเทศไม่ได้รับการ
พัฒนาหรือทาให้เป็นปัจจุบันเพื่อความเหมาะสมสาหรับกลุ่มเป้าหมาย มีการร้องเรียนว่าผู้ที่เป็นวิทยากร
บรรยายใช้เวลาในการขายสินค้า (เช่น การธนาคาร และบัตรโทรศัพท์ และอื่นๆ) ทาให้เป็นพื้นที่ในการโฆษณา
ทั้งนี้ สื่อที่รัฐจัดทามีเนื้อหาที่สาคัญ เช่น สัญญาจ้างงาน การเตรียมรับวิกฤต หรือการป้องกันเชื้อเอชไอวี/เอดส์
และอื่นๆ ซึ่งจะมีผู้ทยี่ ินดีรับฟังและเป็นประโยชน์
เวียดนาม สื่อการสอนในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นวิชาการมากเกินไปและไม่เหมาะสมกับแรงงานที่มีการศึกษาและ
ทักษะน้อย ทั้งนี้ ควรปรับเนื้อหาและระยะเวลาการอบรม
การสร้างบรรยากาศในการต้อนรับ – ที่ผู้เข้าร่วมได้รับเกียรติ – จะทาให้มีความรู้สึกของการอยู่ในสถานที่ที่
ควรและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ในสถานการณ์ทแี่ รงงานย้ายถิ่นมีความรู้น้อยหรือไม่ได้ศึกษาอย่างเป็น
ทางการ เป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้ฝึกสอนจะต้องคานึงถึงพื้นฐานความรู้และวัฒนธรรมของผู้เข้าร่วมการอบรมของตน
ผู้ฝึกสอนจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของแรงงานหญิง และหากจาเป็นควรมีช่วงที่ระบุถึง
ประเด็นด้านความอ่อนไหวของการเลือกปฏิบัติและความรุนแรง
ผู้เข้าเรียนที่เป็นผู้ย้ายถิ่นจะมีส่วนร่วมและเห็นว่าเป็นเรื่องของตนในการเรียนรู้ต่อเมื่อได้รับเกียรติ และเห็นว่า
สภาพแวดล้อมมีคุณค่าและสร้างความเชื่อใจได้
ไทย ไม่ว่าการรณรงค์จะออกแบบมาดีเช่นไร คนหางานถือเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการตัดสินความสาเร็จหรือ
ความล้มเหลวของการรณรงค์เรื่องการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย คนหางานที่กระตือรือร้นและเตรียมการ
ดีกว่าในการไปทางานในตลาดแรงงานต่างประเทศ จะทาให้เกิดโอกาสในการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
มากกว่า
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การคัดเลือกผู้ฝึกสอน
เช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้อื่นๆ คุณภาพของผู้ฝึกสอนเป็นสิ่งสาคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
ความตั้งใจในปัจจุบันเพื่อเสริมสร้างการอบรมก่อนการเดินทางนั้น มีการให้ความสนใจต่อคุณภาพของผู้ฝึกสอน
ที่สอนในโครงการน้อยเกินไป
เมื่อรัฐบาลได้จัดระบบสาหรับโครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่น มีการจัดทาหลักสูตรสาหรับผู้ฝึกสอนจานวน
น้อย อีกทั้ง ความเข้าใจต่อเนื้อหาในแต่ละหลักสูตรนั้น ผู้ฝึกสอนจะต้องได้รับการอบรมด้านการเตรียมการ
สอนและมีวิธีการสอนที่ก้าวหน้าเพื่อที่จะสามารถนาห้องเรียนอย่างมีส่วนร่วมและน่าสนใจ การขาดผู้ฝึกสอนที่
เป็นมืออาชีพอาจส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพของโครงการให้ความรู้แรงงาน สาหรับรัฐบาลของประเทศผู้ส่ง จะ
เป็นประโยชน์หากนาแรงงานที่เดินทางกลับมาและมีประสบการณ์ตรงในการช่วยเหลือโครงการอบรมก่อนการ
เดินทาง ซึ่งอาจกาหนดให้เป็นบุคคลอ้างอิงหรือผู้บรรยายรับเชิญ และหากเป็นไปได้ ผู้จัดการอบรมควรจัดหาผู้
ฝึกสอนที่มีพื้นฐานทางสังคมและภาษาที่เหมือนกับแรงงานย้ายถิ่น
บรูไนดารุสซาลาม กรมแรงงานอาจพิจารณารับรองผู้ให้การอบรม เมื่อโครงการอบรมสามารถมอบออกไปยัง
หน่วยงานอื่นได้
กัมพูชา แนวทางแห่งชาติสาหรับการจัดปฐมนิเทศ (GCPS รวมถึงคู่มือการอบรมสาหรับผู้ฝึกสอน (TMTOT)
เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการให้ทักษะและความรู้
เวียดนาม ไม่ได้มีการจัดการอบรมและการทาให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันสาหรับผู้ฝึกสอนบ่อยครั้ง และสถาน
ประกอบกิจการส่วนใหญ่ขาดแคลนผู้ฝึกสอน อีกทั้ง ผู้ฝึกสอนไม่ได้มีความรู้ที่เป็นมืออาชีพและไม่มีทักษะ ซึ่งมี
ผลต่อคุณภาพการอบรม

ค่าใช้จ่าย
คาถามเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นมีการโต้แย้งเป็นประจา ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายในการอบรมควรเป็นของนายจ้าง ในหลายกรณี การผลักค่าใช้จ่ายให้นายจ้างนั้นไม่เหมาะสม เมื่อ
คานึงถึงคุณค่าทางสังคมของโครงการเหล่านี้ต่อประเทศผู้ส่งและผู้รับ ประเทศสมาชิกอาเซียนควรพิจารณาให้
การสนับสนุนผู้ให้การอบรม ทั้งนี้ ในการปฏิบัติแล้ว แรงงานย้ายถิ่นยังคงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ
โครงการ
ในกรณีของมาเลเซีย การยกเลิกชั่วคราวของหลักสูตรเมื่อเดินทางมาถึงก่อนเริ่มงานของแรงงานย้ายถิ่นเกิด
จากการที่ไม่สามารถตกลงกันได้ด้านการแบ่งค่าใช้จ่ายสาหรับหลักสูตร เพื่อการแก้ความขัดแย้งนี้ จึงได้
มอบหมายการจัดหลักสูตรเมื่อเดินทางมาถึงก่อนเริ่มงานให้กับนายจ้าง ทั้งที่มีการกาหนดค่าธรรมเนียมในการ
จ้างงานแรงงานย้ายถิ่นที่นายจ้างต้องเสียให้กับรัฐอยู่แล้ว

การขยายการเข้าถึงและการส่งต่อ
การพัฒนาการเข้าถึงหลักสูตรการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นเป็นความท้าทายหนึ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน
หลายประเทศ และมีการเพิ่มขึ้นของแรงงานย้ายถิ่นจากทั่วประเทศผู้ส่ง ผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนมีโอกาส
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ในการโยกย้ายถิ่นฐานมากกว่า และคาดว่าจะทราบถึงงานและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน
เนื่องจากความใกล้ชิด แรงงานจานวนมากมีเครือข่ายของเพื่อนในการอานวยความสะดวกในเดินทางและการ
ทางาน ทาให้แรงงานจานวนมากเลือกที่จะไม่ผ่านช่องทางที่เป็นทางการ

การขยายการเข้าถึงบริเวณที่มีแรงงานย้ายถิ่นจานวนมาก
การกาหนดการเข้าอบรมในหลักสูตรปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง โดยเฉพาะในหลักสูตรที่จัดในเมืองหลวงทาให้
มีการจากัดจานวน
เมื่อมีผู้ให้บริการอบรมในเมืองหลวงจานวนมาก ผู้สมัครเป็นแรงงานย้ายถิ่นต้องเดินทางไกล และมีค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางสูงเพื่อดาเนินการตามข้อกาหนด ประเทศลุ่มแม่โขงหลายประเทศมีหลักสูตรก่อนการเดินทางที่จัด
เฉพาะในเมืองหลวงซึ่งทาให้แรงงานย้ายถิ่นหมดกาลังใจ
เมียนมา ตามรายงานการสารวจประชากรและสามะโนครัวในปี 2557 และการสารวจกาลังแรงงานในปี 2558
แรงงานย้ายถิ่นส่วนใหญ่อยู่ในไทยและมาเลเซีย ในการนี้ ความพยายามในการจัดโครงการให้ความรู้ควรเข้าถึง
พื้นที่ชนบท
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ระบุถึงปัญหาในหลายรูปแบบสานักงานบริหารจัดการแรงงานฟิลิปปินส์ไป
ต่างประเทศ (POEA) แห่งฟิลิปปินส์ได้เพิ่มความพยายามในการนาหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น ผ่านการจัดทา
ข้อตกลง (MOA) ในการให้ความร่วมมือต่อต้านการจัดหางานผิดกฎหมายและต่อต้านการค้ามนุษย์ และทา
แนวทางให้เข้าใกล้ความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและนโยบายและโครงการการโยกย้ายถิ่นฐานแห่งชาติ ใน
กัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา มีการริเริ่มความพยายามในการใช้การรณรงค์ให้ข้อมูลในหมู่บ้านเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้ ไม่ใช้เพียงสิ่งที่จะได้รับจากการทางานในต่างประเทศ แต่ความเสี่ยงของการมีสถานะไม่ปกติ
ในการทางานในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายทางสังคมอื่นๆ ของการทางานในต่างประเทศ
ในเมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซีย องค์กรระหว่างประเทศได้สนับสนุนการจัดตั้ง MRC เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผู้ที่จะเป็นผู้ย้ายถิ่นในการตัดสินใจ การมีโครงการปฐมนิเทศที่กระจายออกไปทาให้มีการดาเนินงาน
เป็นภาษาท้องถิ่น ศูนย์ MRC ที่ขยายออกไปมีความคาดหวังให้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น
(LGU) อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการริเริ่มที่ดีอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการสูง และหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น
หลายแห่งไม่สามารถคงการดาเนินกิจกรรมได้เป็นระยะเวลานาน
ฟิลิปปินส์ โครงการหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นอิสระ (IR-Free LGU) เป็นการเข้าไปถึงประชาชนจานวนมาก
ที่สุดโดยเฉพาะในระดับรากหญ้า

การใช้เทคโนโลยีใหม่และการปฏิบัติเชิงนวัตกรรม
เทคโนโลยีใหม่เปิดโอกาสที่ดีขึ้นในการส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ออนไลน์และสื่อสังคม สานักงาน POEA แห่ง
ฟิลิปปินส์ได้ขยายการสัมมนาเชิงปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน (PEOS) ในรูปแบบออนไลน์โดยการจัดทาแอป
พลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ อีกทั้งหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นจะกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการจัดหางานในระบบ
ออนไลน์ และเป็นภาคีกับนักวิชาการ กลุ่มบังคับใช้กฎหมาย NGO กลุ่มฐานความเชื่อ และองค์การวิชาชีพใน
การส่งเสริมการสัมมนาเชิงปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน ออนไลน์
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ไทย จานวนหมายเลขโทรศัพท์มือถือเกิน 60 ล้านหมายเลข เทียบได้กับจานวนประชากรในประเทศ และการ
บริการในรูปแบบ e-service รวมถึงข้อมูลด้านการทางานในต่างประเทศ การสมัคร หรือการขึ้นทะเบียนเพื่อ
ไปทางานต่างประเทศ และบริการสายด่วนควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้บริการแก่ผู้หางาน
อย่างไรก็ตาม มีพื้นที่ที่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานได้ บริษัทที่จัดทาสื่อ โดยเฉพาะ
รายการโทรทัศน์และวิทยุ สามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างปลอดภัยและกระบวนการใน
การโยกย้ายถิ่นฐานที่ถูกกฎหมายอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ข้อมูลด้านองค์กรที่ถูกกฎหมายด้านการจัดหางาน โดย
แต่เดิม มีการประกาศและการโฆษณาการให้บริการของรัฐโดยรัฐ เมื่อความต้องการโครงการในรูปแบบนี้เพิ่ม
มากขึ้น บริษัทผลิตสื่อจึงได้ดาเนินโครงการเหล่านี้ด้วยความสมัครใจ
ในฟิลิปปินส์ รัฐบาลได้หาทางในการนาหลักสูตรการการสัมมนาเชิงปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน เช่น การสรุป
การดาเนินงานของโครงการให้กับนักเรียนมัธยมปลายหรือนักศึกษา ข้อมูลทั่วไป เช่น กรอบและประเภทของ
การโยกย้ายถิ่นฐาน และความเป็นจริงเกี่ยวกับประโยชน์และความอันตรายได้รับการบรรจุในหลักสูตรสังคม
ศึกษาของโรงเรียนชั้นประถมและมัธยม
ในสิงคโปร์ มีโครงการการเข้าถึงจานวนมากที่รวมสื่อการสอนในภาษาท้องถิ่น และการรณรงค์ด้านความ
ปลอดภัย ณ หอพักแรงงาน การรณรงค์ดังกล่าวดาเนินการในระดับชาติ เช่น สิทธิของแรงงานในการเข้าถึง
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีอนามัย ผ่านการรณรงค์และรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลสถานที่ทางานที่ปลอดภัย
และมีอนามัยประจาปี

ความสาคัญของหุ้นส่วนความร่วมมือ
ตามที่มีธรรมาภิบาลหลายด้านเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน ทาให้มีโครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นหลายวิธี
เช่นกัน ไม่ว่าโครงการจะอยู่ในส่วนกลาง เป็นระบบผสมหรืออิสระ รัฐบาลมีความจาเป็นที่จะต้องมีความ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดาเนินโครงการ
หลายครั้งที่รัฐบาลไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอและต่อเนื่องสาหรับการอบรมก่อนการเดินทางภาค
บังคับ และอาจไม่มีจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอ ขาดการเข้าถึงที่รวดเร็ว และมีข้อมูลตลาดแรงงานที่เป็นปัจจุบัน
และมีความสามารถที่ไม่เพียงพอ
ในประเทศสมาชิกอาเซียน มีความพยายามที่เข้มแข็งในการเข้าถึงและทางานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
ในบรูไนดารุสซาลาม กรมแรงงานมีความพยายามในการดาเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงบริษัท
จัดหางาน นายจ้าง/บริษัท และผู้ประจาการต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการพัฒนาเนื้อหาและ
หลักสูตรของการอบรมปฐมนิเทศให้กับแรงงานย้ายถิ่น กัมพูชามีการหารือในการจัดทานโยบายการโยกย้ายถิ่น
ฐาน รวมถึงโครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่น ร่วมกับรัฐสภา หน่วยงานของรัฐบาล บริษัทจัดหางานเอกชน
และองค์กรประชาสังคมแห่งชาติ รัฐบาลกัมพูชาจะต้องบังคับใช้กฎ กระบวนการ และขั้นตอนโครงการให้
ความรู้แรงงานย้ายถิ่นให้ชัดเจน ฟิลิปปินส์มีการลงทุนสูงในรัฐบาลระดับภูมิภาคและจังหวัด และองค์กรใน
ระดับชุมชน และมาเลเซียได้หารืออย่างเงียบๆ กับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในการจัดทาเครือข่ายของ
ผู้ช่วยทูตด้านแรงงานที่ประจาอยู่ ณ เมืองหลวง
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อินโดนีเซีย ภาคประชาสังคมในอินโดนีเซียได้เพิ่มความเป็นมืออาชีพ และมุ่งเน้นโครงการด้านสิทธิของ
แรงงานย้ายถิ่นและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย และได้แสดงให้เห็นว่าสามารถดาเนินงานร่วมกับองค์กร
สนับสนุนงบประมาณ และ CSR ของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเติมช่องว่างได้
ความร่วมมือเกิดขึ้นในรูปแบบของทวิภาคีและภูมิภาค โดยมีการจัดทาข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน (ไทยร่วมกับกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ในรูปแบบทวิภาคี/ และเมียนมากับอินโดนีเซีย) และมี
ความร่วมมือระหว่างประเทศผู้ส่งและผู้รับด้านการเสริมสร้างโครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่น โดยมีมาก่อน
หน้านี้ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนบางแห่งเข้าสู่ความตกลงกับประเทศปลายทาง เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น และ
อิสราเอล โดยมีโครงการให้ความรู้และพัฒนาทักษะแรงงานรวมอยู่ด้วยแล้ว
เมียนมา ในการลงนามในข้อตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศผู้ส่งและผู้รับ ควรจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมก่อน
การเดินทางและการอบรมเมื่อเดินทางมาถึงก่อนเริ่มงาน
พัฒนาจุดอ่อนของการมีข้อมูลที่จาเป็นในการดาเนินการด้านการเดินทางกลับและการคืนสู่สังคม และควรมี
ความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองประเทศ

ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยระดับภูมิภาคและระดับชาติได้จัดทากลุ่มข้อเสนอแนะของมาตรการในการพัฒนาโครงการให้ความรู้
แรงงานย้ายถิ่นที่มีคุณภาพ ดังนี้ (1) การพัฒนาระดับประเทศ และ (2) ความร่วมมือในภูมิภาค

ข้อเสนอในการพัฒนาระดับประเทศ
1. กระตุ้นนโยบายระดับชาติด้านการให้ความรู้แรงงานและการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยเพื่อให้มี
โครงการที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น กรอบนโยบายระดับชาติจะต้องครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ
ของกระบวนการโยกย้ายถิ่นฐาน โดยคานึงถึงโครงการการเดินทางกลับและการคืนสู่สังคม
2. ส่งเสริมการประเมินและการวิเคราะห์โครงการให้ความรู้แรงงานที่ดาเนินการมาเป็นระยะเวลานาน
โดยขั้นตอนแรกควรจัดทาตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงาน และการวิเคราะห์
ผลกระทบเพื่อให้มีข้อมูลสะท้อนกลับเกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของเนื้อหาในหลักสูตร สื่อการสอน
ระบบการอบรม และมาตรฐานการปฏิบัติอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างโครงการที่
มีอยู่ในปัจจุบันและการริเริ่มงานใหม่ๆ
3. เสริมสร้างและบังคับใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีช่องทางต่างๆ สาหรับการดาเนินโครงการให้
ความรู้แรงงานย้ายถิ่น และจาเป็นที่จะต้องจัดทามาตรฐานเดียวสาหรับโครงการให้ความรู้แรงงานย้าย
ถิ่นที่ประกอบด้วยข้อกาหนดในการรับรอง เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลา ช่วงเวลา และค่าใช้จ่ายของ
โครงการ ระเบียบวิธี และมาตรฐานการเผยแพร่
4. ขยายระบบการเข้าถึงและการพัฒนา โดยใช้ความพยายามเชิงรุกเพื่อเข้าถึงแรงงานในชนบทและพื้นที่
บริเวณชายแดน ซึ่งเป็นการดาเนินการที่ควรส่งเสริมและขยายผล อีกทั้ง สิ่งอานวยความสะดวก เช่น
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อินเทอร์เน็ต และระบบออนไลน์ ทั้งนี้ จะสามารถประสบผลสาเร็จมากกว่าหากขยายการเข้าถึงด้วย
วิธีการเดิมคือ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และการรณรงค์ในพื้นที่
5. ให้คุณค่าต่อความร่วมมือ โครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นจาเป็นที่จะต้องมีความพยายามของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากรัฐบาล ภาคธุรกิจเอกชน บริษัทจัดหางาน ชุมชนท้องถิ่น และแรงงานย้ายถิ่นและ
ครอบครัว ซึ่งหากร่วมมือกัน แต่ละกลุ่มสามารถจัดทาแนวทางร่วมในการทาให้แน่ใจว่าแรงงานได้รับ
การเสริมพลังและเสริมสร้างเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนและครอบครัวในการทางานในต่างประเทศ

ข้อเสนอสาหรับความร่วมมือในภูมิภาค
1. พิจารณาการจัดทาหลักสูตรมาตรฐานอาเซียน ซึ่งเป็นเป้าหมายสาคัญในการให้ข้อมูลและข่าวสารต่อ
แรงงานย้ายถิ่นและนายจ้าง ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเชื่อมโยงและทาให้แน่ใจว่าโครงการให้
ความรู้ของประเทศผู้รับและผู้ส่งมีความต่อเนื่อง ทาให้เกิดการส่งเสริมความเข้าใจของประเทศสมาชิก
เกี่ยวกับกฎหมายการเข้าเมืองและการทางาน ข้อกาหนดในสัญญา และสภาพการทางานและความ
เป็นอยู่ อีกทั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและธรรมเนียมประจาวัน (เช่น การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
นายจ้างและเพื่อนร่วมงาน และการปฏิบัติตัวในที่ทางาน) สุขภาพและอนามัย โอกาสในการลงทุน
และข้อมูลด้านการเงินอื่นๆ โดยอาเซียนจะได้ประโยชน์จากการมีสื่อการสอนที่เป็นหนึ่งเดียวและมี
ข้อมูลสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับการดารงชีวิตและทางานในประเทศสมาชิกอาเซียน
2. มีการพัฒนาคุณภาพของผู้ฝึกสอนและโครงการอบรมผู้ฝึกสอนอย่างต่อเนื่อง อาเซียนควรพิจารณาจัด
หลักสูตรการอบรมในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นและการโยกย้ายถิ่นฐานที่
ปลอดภัย การมี “โรงเรียน” อบรมโดยจัดทาเป็นโครงการที่เชื่อมต่อผ่านเว็บเพื่อดาเนินงานด้านการ
จัดทาสื่อการสอนของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน
3. ประเทศสมาชิกอาเซียนควรกระตุ้นและสนับสนุนความพยายามของแต่ละประเทศในการเสริมสร้าง
โครงการให้ความรู้แรงงานย้ายถิ่นของตน ไม่เพียงแต่ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่ให้ความช่วยเหลือ
และความร่วมมือด้านวิชาการ ข้อมูลและการแลกเปลี่ยนบทเรียนสามารถครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับ
การให้บริการด้านกฎหมายในการเสริมสร้างกรอบนโยบายแห่งชาติ การออกแบบหลักสูตรโดยใช้
แนวทางใหม่ๆ และการอบรมผู้ฝึกสอนสาหรับโครงการดังกล่าว
กัมพูชา ควรที่จะเป็นแบบอย่างหรือตัวอย่างของประเทศในอาเซียน เช่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย หรือ
ไทย เป็นต้น... เกี่ยวกับ (ระบบ) มาตรฐานการอบรมก่อนการเดินทาง
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