
โครงการศกึษาการยา้ยถิ�นหา้พื�นที�
สาํรวจขอ้กฎหมายและกลไกบงัคบัใชก้ฎหมายและความสมัพนัธก์บั

การจดัหางานอยา่งเป็นธรรม

สรปุยอ่
กรกฎาคม 2564
ในแตล่ะปี ผูค้นทั�วโลกมกีารอพยพยา้ยถิ�นฐานเป็นจํานวนมากทกุปี งานศกึษาขององคก์าร
แรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) ระบวุา่ ผูค้นอยา่งนอ้ย 164 ลา้นคนทํางานในตา่งประเทศในปี
2560 เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 11 จากงานศกึษาเดยีวกนัเมื�อสี�ปีกอ่น และมจํีานวนเทา่กบัประชากร
ของประเทศบงัคลาเทศทั �งประเทศและคดิเป็นรอ้ยละ 4.7 ของจํานวนแรงงานทั�วโลก การ
เคลื�อนที�ของผูค้นจํานวนมากนี�สว่นใหญเ่ป็นแรงงานของประเทศที�มรีายไดตํ้�าที�ยา้ยถิ�นไปยงั
ประเทศที�มเีศรษฐกจิดกีวา่ และสะทอ้นบทบาทที�สําคญัของแรงงานขา้มชาตใินตลาด
แรงงานของประเทศดงักลา่ว

เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกจิ การเมอืง และเทคโนโลยใีนศตวรรษที�ผา่นมา การ
ยา้ยถิ�นฐานเพื�อไปทํางานไดม้ลีกัษณะชั�วคราวหรอื “เป็นวงจร” มากขึ�น โดยเป็นลกัษณะที�
แรงงานมกัเดนิทางกลบัประเทศตน้ทางหลงัจากสิ�นสดุสญัญา และอาจยา้ยถิ�น
กลบัไปกลบัมาหลายรอบโดยไมไ่ดพํ้านักถาวรเนื�องจากระเบยีบวซีา่ที�ไมเ่อื�อใหอ้ยูอ่าศยัใน
ระยะยาว ภาคเอกชนไดพั้ฒนาอตุสาหกรรมเพื�อใหบ้รกิารแกบ่คุคลที�อพยพขา้มพรมแดน
ระหวา่งประเทศ โดยจับคูแ่รงงานเขา้กบันายจา้งและชว่ยจัดการอปุสรรคดา้นกฎหมาย
เอกสาร ภาษา และภมูศิาสตรต์า่งๆ ให ้นายจา้ง ผูซ้ ึ�งอยูบ่นสดุของบนัไดการจา้งงาน จา่ย
เงนิจา้งเฮดฮนัเตอรเ์พื�อหาผูเ้ชี�ยวชาญและรับผดิชอบตน้ทนุในการจัดหางานทั �งหมด ขณะ
เดยีวกนั ถดัลงมา แรงงานคา่จา้งตํ�ามกัจําตอ้งจา่ยเงนิจํานวนมากเพื�อใหไ้ดง้านอยูเ่สมอ
นอกจากการเกบ็คา่ธรรมเนยีมแลว้ องคก์รเอ็นจโีอและองคก์รสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ
ไดร้ายงานถงึแนวปฏบิตักิารละเมดิสทิธทิี�เกดิขึ�นอยา่งเป็นระบบในกระบวนการจัดหางาน อนั
รวมถงึการหลอกลวงเกี�ยวกบัลกัษณะงานและอตัราคา่จา้ง การยดึหนังสอืเดนิทาง การเกบ็
มดัจําและการหกัคา่จา้งอยา่งผดิกฎหมาย การใชแ้รงงานขดัหนี�เพื�อจา่ยคนืคา่ธรรมเนยีม
การขม่ขูใ่นกรณีที�แรงงานตอ้งการลาออก หรอืแมแ้ตค่วามรนุแรงทางรา่งกายในบางกรณี



เกี�ยวกบัโครงการศกึษาการยา้ยถิ�นหา้พื�นที�
ปัญหาตา่งๆ ที�แรงงานรายไดตํ้�าตอ้งเผชญิในกระบวนการจัดหางานระหวา่งประเทศเป็นที�
สนใจมากขึ�นในปีที�ผา่นมา บรษัิทแนวหนา้บางบรษัิทไดเ้ริ�มตระหนักถงึความรับผดิชอบใน
การกําจัดการเกบ็คา่ธรรมเนยีมและการละเมดิสทิธอิื�นๆ ในหว่งโซอ่ปุทานของธรุกจิของตน
แตค่วามพยายามของพวกเขาฝ่ายเดยีวนั�นไมเ่พยีงพอ ขณะเดยีวกนั รัฐบาลซึ�งมบีทบาท
สําคญักย็งัไมส่ามารถแกไ้ขความทา้ทายในการกํากบัดแูลและตรวจสอบอตุสาหกรรมการ
จัดหางานระหวา่งประเทศ โครงการศกึษาการยา้ยถิ�นหา้พื�นที�เป็นความพยายามในการ
ประเมนิประสทิธภิาพของรัฐในการจัดใหก้ารสง่ออกแรงงานของประเทศของตนเพื�อไปทํา
งานในตา่งประเทศ หรอืการนําเขา้แรงงานตา่งชาตเิขา้มาทํางานในประเทศ เป็นไปเพื�อ
คุม้ครองสทิธขิั �นพื�นฐานของแรงงาน โครงการมเีป้าหมายเพื�อใหก้ารเสนอแนะเกี�ยวกบั
กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏบิตัทิี�ดทีี�สดุในการชว่ยใหรั้ฐนําหลกัการที�ระบใุนแนวปฏบิตั ิ
ตา่งๆ ไปปฏบิตั ิเราหวงัวา่ การศกึษาของเราจะชว่ยใหผู้กํ้าหนดนโยบายสามารถจัดสรร
ทรัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ ชว่ยองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) และองคก์าร
ระหวา่งประเทศเพื�อการโยกยา้ยถิ�นฐาน (IOM) ในการทํางานรว่มกบัรัฐบาลทั�วโลก และให ้
ขอ้มลูที�เป็นประโยชนแ์กอ่งคก์รภาคประชาสงัคมในการทํางานกบัรัฐบาลในประเด็นดา้นการ
กํากบัดแูลและการปฏริปู

โครงการนี�มุง่เนน้การวจัิยไปที�พื�นที�การยา้ยถิ�นทั �งหมด 5 พื�นที� ไดแ้ก ่เมยีนมาไปไทย
เนปาลไปคเูวต เนปาลไปกาตาร ์ฟิลปิปินสไ์ปไตห้วนั และเม็กซโิกไปแคนาดา ในพื�นที�เหลา่
นี� โครงการไดศ้กึษาประเด็นนโยบายของรัฐบาลที�เชื�อมโยงกนั อนัประกอบดว้ยตวัชี�วดั 44
ตวั โดยสว่นใหญย่ดึโยงอยูก่บัหลกัการทั�วไปและแนวปฏบิตัเิพื�อการจัดหางานที�เป็นธรรม
ของ ILO รวมทั �งประเด็นนโยบายบางประเด็น เชน่ ความยดืหยุน่ในการเคลื�อนยา้ยงานของ
แรงงานขา้มชาตแิละเสน้ทางไปสูก่ารไดส้ทิธใินการพํานักถาวรและสถานะพลเมอืง ที�ไมไ่ด ้
ถกูพดูถงึในมาตรฐานระหวา่งประเทศมากนัก

ในการประเมนิประสทิธภิาพของกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏบิตั ิ เราไดร้วบรวมขอ้มลูและ
มมุมองจากปัจเจกบคุคลที�หลากหลายที�มคีวามเกี�ยวขอ้ง หรอืไดรั้บผลกระทบจาก หรอืมคี
วามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกบัการจัดการดา้นการยา้ยถิ�นฐานและการจัดหางานในพื�นที�นั �นๆ โดย
ตรง ไดแ้ก ่ตวัแทนรัฐบาล แรงงานขา้มชาต ิ(ทั �งระหวา่งและหลงัจากกระบวนการยา้ยถิ�น
ฐาน) ผูจั้ดหางานและนายจา้ง สหภาพแรงงาน องคก์รภาคประชาสงัคมและทนายความ และ
ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจัดหางานที�เป็นธรรมในพื�นที�ที�ทําการศกึษา อาท ิILO และ IOM นัก
วชิาการ และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเทคนคิ โดยรวม เราไดทํ้าการสมัภาษณเ์ชงิลกึรายบคุคลกวา่
300 ครั�งสําหรับโครงการนี� รวมถงึจัดการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพื�อพดูคยุอภปิรายหลายรอบ
นอกจากนั�น เรายงัไดทํ้าการทบทวนกฎหมายและนโยบายที�เกี�ยวขอ้งอยา่งละเอยีดและการ
วจัิยขั �นทตุยิภมูเิกี�ยวกบักระบวนการโยกยา้ยถิ�นฐาน รวมถงึเขยีนหารัฐบาลในทกุพื�นที�
ที�ทําการศกึษา โดยเราไดต้ดิตอ่รัฐบาลบางประเทศเป็นจํานวนหลายครั�ง

ขอ้เสนอแนะหลกั
งานวจัิยของเราชี�ใหเ้ห็นถงึระดบัความสมัพันธร์ะหวา่งประเด็นนโยบายของรัฐบาลตา่งๆ ยก
ตวัอยา่งเชน่ กฎหมายดา้นการจัดหางานที�เข็มแข็งจะมปีระสทิธภิาพเฉพาะเมื�อถกูบงัคบัใช ้
โดยหน่วยงานที�มคีวามเชี�ยวชาญและทรัพยากรเทา่นั�น หรอืขอ้ตกลงดา้นแรงงานแบบ
ทวภิาคทีี�ประเทศตน้ทางเจรจาเงื�อนไขการจัดหางานที�มจีรยิธรรมจะปราศจากประสทิธภิาพ
หากกฎหมายของประเทศปลายทางละเมดิสทิธแิรงงานขั �นพื�นฐาน หรอืบทบญัญัตเิกี�ยวกบั



คา่ธรรมเนยีมในการจัดหางานจะไมม่ปีระสทิธผิล หากตวัแทนจัดหางานหลกีเลี�ยงการปฏบิตั ิ
ตามกฎหมายและกฎระเบยีบ แมว้า่งานวจัิยของเราจะพบตวัอยา่งของแนวปฏบิตัทิี�ดบีา้ง แต่
ตวัอยา่งแนวทางในการจัดหางานที�เป็นธรรมอยา่งเป็นองคร์วมและรว่มกนักม็ใีหเ้ห็นไดน้อ้ย
รัฐบาลควรมมีาตรการในเชงิบวกมากกวา่นี�ไมว่า่บรบิทในภาพกวา้งจะเป็นอยา่งไร และการ
วพิากษ์วจิารณค์วามคดิรเิริ�มแตล่ะตวัวา่มนัไมไ่ดแ้กปั้ญหาอื�นๆ นั�นกไ็มน่่าเป็นสิ�งถกูตอ้ง
อยา่งไรกต็าม งานวจัิยชิ�นนี�ไดเ้ปิดเผยการขาดแคลนแนวปฏบิตัทิี�สามารถป้องกนัหรอืลด
จํานวนการละเมดิสทิธใินการจัดหางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ พรอ้มกบัการมแีนวปฏบิตั ิ
มากมายที�เอื�อใหเ้กดิการละเมดิสทิธไิดง้า่ย ดงันั�น แรงงานขา้มชาตใินพื�นที�ที�ศกึษาจงึเสี�ยง
ตอ่การถกูเอารัดเอาเปรยีบและการละเมดิในระดบัตา่งๆ อยูต่ลอดเวลา

จากการศกึษาในแตล่ะพื�นที� เราไดพั้ฒนาขอ้เสนอหลกั 7 ขอ้ ซึ�งถกูนําเสนอตามลําดบัความ
สําคญั โดยเริ�มจากมาตรการที�มคีวามสําคญัสงูสดุ ขอ้เสนอแนะ 3 ขอ้แรกพุง่เป้าไปที�รัฐ
ปลายทาง การวเิคราะหข์องเราคน้พบวา่ แมว้า่วาทกรรมเกี�ยวกบัการจัดหาแรงงานขา้มชาติ
สว่นใหญม่กัพดูถงึบทบาทของรัฐตน้ทางเป็นหลกั และความไรค้วามสามารถของรัฐในการ
กํากบัดแูลผูจั้ดหางานที�ทจุรติ แตรั่ฐปลายทางกลบัเป็นฝ่ายที�มอํีานาจในการทําใหเ้กดิการ
จัดหางานที�เป็นธรรมมากที�สดุ กฎหมายและนโยบายของรัฐปลายทางเป็นตวักําหนด
ประสบการณข์องการโยกยา้ยถิ�นฐานของแรงงานเป็นสําคญั และสามารถทําใหแ้รงงานนั�นๆ
ตกอยูใ่นสถานการณท์ี�สุม่เสี�ยงและอนัตรายได ้

ขอ้เสนอแนะขอ้ที� 4 เป็นขอ้เสนอแนะสําหรับรัฐตน้ทาง สว่นขอ้เสนอแนะ 3 ขอ้สดุทา้ยเป็น
ขอ้เสนอสําหรับทั �งรัฐตน้ทางและปลายทาง

1. รฐัปลายทางควรสรา้งเงื�อนไขทางตลาดเพื�อเอื�อใหเ้กดิการจดัหางานอยา่งมี
จรยิธรรม โดยใหน้ายจา้งเป็นผูร้บัผดิชอบตน้ทนุท ั�งหมดในการจดัหาแรงงานขา้ม
ชาต ิและกาํหนดบทลงโทษสาํหรบัผูท้ ี�ไมป่ฏบิตัติาม

แมว้า่ทั�วโลกจะใหก้ารสนับสนุน “หลกัการนายจา้งเป็นผูจ้า่ย” มากขึ�น แตใ่นความเป็นจรงิ
แลว้ ทกุๆ ปีแรงงานขา้มชาตหิลายแสนคนยงัตอ้งจา่ยตน้ทนุในการจัดหางานและการยา้ยถิ�น
ฐานของตนเองอยู่

ในกรณีขา้งตน้ นายจา้งทราบดหีรอือยา่งนอ้ยควรทราบวา่ ตน้ทนุที�แทจ้รงิของการจัดหางาน
ถกูโอนถา่ยไปยงัแรงงาน เหตผุลที�นายจา้งหลายคนแทบไมพ่ยายามตรวจสอบตน้ทนุที�แท ้
จรงิของการจัดหางานหรอืรับผดิชอบตน้ทนุนั�นดว้ยตนเองเป็นเพราะวา่ พวกเขาไมรู่ส้กึถกู
กดดนัใหทํ้า ประเทศตน้ทางมกัเขา้ใจวา่ การจา่ยเงนินั�นมคีวามจําเป็นในการรับประกนั
ตําแหน่งงาน ไมว่า่กฎหมายจะระบอุยา่งไร เนื�องจากการแขง่ขนัเพื�อใหไ้ดง้านบางครั �งมคี
วามเขม้ขน้ ขณะเดยีวกนั รัฐปลายทางกแ็สดงความพยายามอยา่งไมเ่พยีงพอในการ
แทรกแซงตลาดการจัดหางานเพื�อรับประกนัวา่ แรงงานขา้มชาตจิะสามารถเขา้ถงึงาน
ไดโ้ดยไมต่อ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีม แมว้า่บางประเทศมกีารออกกฎหมายหา้มไมใ่หแ้รงงานจา่ย
คา่ธรรมเนยีมในการจัดหางานแลว้ แตป่ระเทศสว่นใหญก่ไ็มไ่ดนํ้า “หลกัการนายจา้งเป็นผู ้
จา่ย” มาปรับใชอ้ยา่งเต็มที� และอนุญาตหรอืแมแ้ตกํ่าหนดใหแ้รงงานเป็นผูจ้า่ยคา่ธรรมเนยีม
บางสว่น ขณะเดยีวกนั กแ็ทบไมม่ปีระเทศใดที�แสดงความพยายามในการบงัคบัใชก้ฎหมาย
หา้มเกบ็คา่ธรรมเนยีมในการจัดหางานอยา่งแทจ้รงิ โดยหน่วยงานดา้นแรงงานของประเทศ
ดงักลา่วมกัพุง่ความสนใจตอ่ประเด็นดา้นการจา้งงานที�สําคญั อยา่งเชน่ การจา่ยคา่จา้ง
สวสัดกิาร และสขุภาพและความปลอดภยั ขณะที�ละเลยแนวปฏบิตัใินการจัดหางาน หน่วย



งานดงักลา่วอาจมองการจัดหางานวา่เป็นชอ่งวา่งหรอืเป็นปัญหาเชงิเทคนคิที�มคีวาม
“ยุง่ยาก” สว่นหนึ�งเนื�องจากจํานวนผูท้ี�เกี�ยวขอ้งและบางรายตั �งอยูน่อกขอบเขตอํานาจของ
ตน การบงัคบัใชก้ฎหมายเกี�ยวกบัการจา่ยคา่ธรรมเนยีมในการจัดหางานในรัฐปลายทางมี
นอ้ย ดงันั�น ธรุกจิตา่งๆ จงึไมค่อ่ยรูส้กึถงึแรงกดดนัทางกฎหมายที�ป้องกนัไมใ่หเ้ขาใช ้
ตําแหน่งทางการตลาดของตนในทางที�ไมเ่หมาะสม ผลกระทบของการขาดการกํากบัดแูล
ในประเด็นดงักลา่วในประเทศปลายทางจงึนําไปสูอ่ปุสงคใ์นการจัดหางานอนัไรจ้รยิธรรมใน
ประเทศตน้ทางในที�สดุ

รัฐปลายทางจําเป็นตอ้งกระตุน้ใหเ้กดิอปุสงคใ์นการจัดหางานที�มจีรยิธรรม โดยการขึ�น
ตน้ทนุของนายจา้งที�ไมรั่บผดิชอบตน้ทนุที�แทจ้รงิของการจัดหางาน ขณะที�มาตรการดงั
กลา่วไมไ่ดทํ้าใหต้วัแทนจัดหางานและนายหนา้ในประเทศตน้ทางเลกิเกบ็คา่ธรรมเนยีมจาก
แรงงานโดยสิ�นเชงิ แตม่นัเป็นการใหพ้ื�นที�ในตลาดแกผู่เ้ลน่ที�มจีรยิธรรม และหมายความวา่
หน่วยงานกํากบัดแูลของประเทศตน้ทางสามารถบงัคบัใชก้ฎหมายที�ไมส่วนทางกบักระแส
แรงกดดนัของตลาดได ้

1.1. หา้มไมใ่หแ้รงงานตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมหรอืคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ แกห่น่วยงานใดๆ รวมถงึ
บคุคลที�สามที�อาจตั �งอยูน่อกประเทศ สอดคลอ้งกบัคํานยิามของ ILO

1.2. รับประกนัวา่ กฎหมายจะเอาผดินายจา้งและผูจั้ดหางานที�อยูใ่นประเทศปลายทาง
สําหรับการกระทําของบคุคลที�สามในกระบวนการจัดหางาน ไมว่า่บคุคลที�สามนั�นจะตั �ง
อยูใ่นประเทศตน้ทาง ปลายทาง หรอืประเทศที�สาม และกําหนดใหน้ายจา้งตอ้งดําเนนิ
การตรวจสอบรอบดา้นในหว่งโซอ่ปุทานของตนเพื�อรับประกนัวา่ แรงงานไมถ่กูเรยีก
เกบ็คา่ธรรมเนยีมหรอืไดเ้งนิคา่ธรรมเนยีมคนื ในกรณีที�ไดจ้า่ยคา่ธรรมเนยีมในการ
จัดหางานไปแลว้

1.3. พัฒนาศกัยภาพของหน่วยงานดา้นแรงงานในการระบหุาการละเมดิสทิธใินกระบวนการ
จัดหางาน เชน่ โดยการดําเนนิมาตรการตรวจแรงงานแบบสุม่กบันายจา้งที�สมํ�าเสมอ
และกวา้งขวาง พรอ้มการสมัภาษณแ์รงงานโดยไมม่นีายจา้งเขา้รว่ม และรับประกนัวา่
มาตรการตรวจแรงงานดงักลา่วไดค้รอบคลมุการละเมดิสทิธใินกระบวนการจัดหางาน
อยา่งมคีวามหมาย และไมถ่กูมองขา้ม และกําหนดใหน้ายจา้งตอ้งแสดงหลกัฐานขณะ
การตรวจแรงงานวา่ ตนไดจ้า่ยเงนิคา่ธรรมเนยีมในการจัดหางานและตน้ทนุอื�นๆ สําหรับ
แรงงานแลว้

1.4. สรา้งและสง่เสรมิกระบวนการที�ใหแ้รงงานขา้มชาตทิกุคนสามารถเปิดเผยขอ้มลูแก่
เจา้หนา้ที�และเรยีกรอ้งการชดเชยคา่ธรรมเนยีม รวมถงึรายงานการถกูแทนที�สญัญา

1.5. กําหนดใหบ้คุคลที�ใหบ้รกิารจัดหางานสําหรับแรงงานขา้มชาตติอ้งขอใบอนุญาต และ
นํากรอบการจัดหางานอยา่งมจีรยิธรรมมาใชใ้นระบบการออกใบอนุญาต เชน่ ให ้
ตวัแทนจัดหางานในอนาคตหรอืปัจจบุนัตอ้งแสดงการปฏบิตัติามแนวทางการจัดหางาน
อยา่งมจีรยิธรรม และใหต้วัแทนตอ้งมกีารตรวจสอบการปฏบิตัติามโดยบคุคลภายนอก
ที�เป็นอสิระ และรับประกนัวา่ ระบบการออกใบอนุญาตและผลการตรวจสอบการปฏบิตั ิ
ตามมคีวามโปรง่ใสและสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยแรงงานและนายจา้ง

1.6. ใหธ้รุกจิหรอืบคุคลใดๆ ที�มรีายไดจ้ากการจา้งงานแรงงานขา้มชาตแิละทําสญัญารับ
เหมาชว่งแรงงานนั�นแกธ่รุกจิอื�นตอ้งถกูตรวจสอบโดยละเอยีด

1.7. ปรับปรงุการประสานงานระหวา่ง (ก) หน่วยงานรัฐบาลที�มอํีานาจในการกํากบัและตรวจ
สอบนายจา้งและตวัแทนจัดหางาน กบั (ข) หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายที�รับผดิชอบใน
การตรวจสอบการทจุรติและการละเมดิโดยบคุคลที�ไมถ่กูควบคมุและความผดิทาง
อาญาจากการบงัคบัใชแ้รงงานและ/หรอืการคา้มนุษย ์โดยมเีป้าหมายเพื�อสง่ตอ่ขอ้มลู



เกี�ยวกบันายจา้งและตวัแทนจัดหางานที�กระทําความผดิทางอาญา เพื�อนําไปสอบสวน
และดําเนนิคดทีางกฎหมายตอ่ไป

1.8. ใหห้น่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายดําเนนิการตรวจสอบเชงิรกุเพื�อหาแนวปฏบิตัทิจุรติที�
เชื�อมโยงกบัการจัดหางาน รวมถงึการที�นายจา้งหรอืผูจั้ดหางานไดรั้บ “สนิบน” จากผู ้
จัดหางานในประเทศตน้ทางเพื�อแลกกบัขอ้เสนอในการทํางาน

1.9.  สรา้งแรงจงูใจสําหรับการจัดหางานที�มจีรยิธรรม โดยกําหนดใหบ้รษัิทวางแผน
งบประมาณสําหรับตน้ทนุในการจัดหางานอยา่งโปรง่ใส รวมถงึในหว่งโซส่ญัญาของตน
ในการประมลูการจัดซื�อสาธารณะ

2. รฐับาลของรฐัปลายทางควรสง่เสรมิตลาดแรงงานที�เป็นธรรมมากขึ�นสาํหรบั
แรงงานทกุคน โดยนํามาตรการที�เขา้ถงึไดม้าใช ้เพื�อใหแ้รงงานสามารถยา้ยงานได้
ในระยะเวลาที�เหมาะสม โดยไมจ่าํเป็นตอ้งขอการอนญุาตเป็นกรณีพเิศษ

ขอ้จํากดัของแรงงานขา้มชาตใินการยา้ยงานในประเทศปลายทางมผีลกระทบในเชงิลบเป็น
อยา่งมากตอ่การจัดหางานที�เป็นธรรม ผูจั้ดหางานและนายจา้งทราบดถีงึตวัเลอืกที�จํากดั
ของแรงงานในสถานการณอ์นัเอารัดเอาเปรยีบ การที�แรงงานเขา้ใจวา่ การเปลี�ยนงานนั�น
ทําไดย้ากหรอืทําไมไ่ดเ้ลยชว่ยใหผู้จั้ดหางานสามารถเกบ็คา่ธรรมเนยีมจากแรงงานในอตัรา
ที�สงูและไมซ่ื�อสตัยเ์กี�ยวกบัเงื�อนไขและขอ้ตกลงของงาน ปัจจัยดงักลา่วเป็นตวัลดแรงจงูใจ
สําหรับนายจา้งในการรับประกนัวา่ แรงงานไดถ้กูจา้งงานมาอยา่งเป็นธรรมแลว้ ประเทศ
ปลายทางทกุประเทศในการศกึษานี�มกีลไกใหแ้รงงานที�เผชญิการละเมดิสามารถเปลี�ยน
นายจา้งได ้แตบ่างครั �ง กลไกดงักลา่วไมส่ามารถเขา้ถงึได ้มคีวามสลบัซบัซอ้น และกําหนด
ภาระในการยื�นหลกัฐานสงูเกนิไป หากระบบเหลา่นี�ทํางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อยา่งนอ้ย
แรงงานกจ็ะสามารถยื�นขอ้รอ้งเรยีนในกรณีที�เกดิการละเมดิได ้

แผนการออกวซีา่ที�มขีอ้ผกูมดั [กบันายจา้งคนใดคนหนึ�ง] ซึ�งไมใ่หห้นทางแรงงานในการ
เปลี�ยนงาน เป็นการสรา้งอํานาจที�ไมส่มดลุระหวา่งนายจา้งและลกูจา้งและเป็นการลดอํานาจ
ของแรงงานในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง โครงการออกวซีา่ที�มขีอ้ผกูมดัมกัไดรั้บการ
สนับสนุนจากคนในประเทศ เพราะรัฐบาลสามารถใชม้นัเป็นขอ้อา้งวา่ทําไปเพื�อคุม้ครอง
อภสิทิธิ�ในการเขา้ถงึงานของพลเมอืง และเป็นการควบคมุการตรวจคนเขา้เมอืงและตลาด
แรงงาน แตใ่นความเป็นจรงิแลว้ นโยบายดงักลา่วอาจเป็นการกดคา่จา้งในภาคสว่นนั�นๆ ให ้
อยูใ่นระดบัตํ�ากวา่ที�พลเมอืงของประเทศตอ้งการทํางาน เพื�อไปจา้งแรงงานขา้มชาตแิทน
และเป็นการผลกัดนัใหแ้รงงานที�ถกูจา้งงานโดยนายจา้งที�ละเมดิสทิธอิยูใ่นสถานะที�ไมป่กติ
นอกจากนั�น มนัยงัเป็นการสรา้งแรงจงูใจในการจา้งแรงงานตา่งชาต ิซึ�งไมส่ามารถยา้ยงาน
ไดง้า่ยเหมอืนพลเมอืงในประเทศอกีดว้ย การศกึษาชิ�นหนึ�งไดร้ะบวุา่ ธรุกจิ “มเีหตผุลหลาย
ประการในการเลอืกชาวตา่งชาต ิเชน่ ขอ้เท็จจรงิที�วา่ ชาวตา่งชาตมิกัมคีวาม “ซื�อสตัย”์ ตอ่
นายจา้งมากกวา่ เนื�องจากโดยทั�วไปแลว้ หากพวกเขาสญูเสยีงาน พวกเขากจ็ะเสยีสทิธใิน
การพํานักอาศยัอยูใ่นประเทศดว้ย” ในอกีแงห่นึ�งกค็อื พลเมอืงอาจไมไ่ดรั้บประโยชนจ์าก
นโยบายวซีา่ที�มขีอ้ผกูมดัเสนอไป โดยพวกเขาอาจพบวา่ นโยบายดงักลา่วอาจทําใหพ้วก
เขาหางานไดย้ากขึ�นกวา่เดมิกเ็ป็นได ้

โดยทั�วไปแลว้ นายจา้งมกัตอ่ตา้นการเพิ�มความยดืหยุน่ในการเคลื�อนยา้ยงานแกแ่รงงาน
ขา้มชาต ิบางรายใหเ้หตผุลวา่ การอนุญาตใหแ้รงงานขา้มชาตสิามารถเปลี�ยนนายจา้งได ้
งา่ยขึ�นนั�นไมส่อดคลอ้งกบัการสรา้งการจา้งงานที�เป็นธรรม นายจา้งโตเ้ถยีงวา่ หากพวกเขา



ตอ้งจา่ยตน้ทนุในการจัดหาแรงงานทั �งหมดแลว้ พวกเขาควรไดก้ารรับประกนัวา่ แรงงานจะ
ทํางานใหต้นเป็นระยะเวลาหนึ�ง นายจา้งบางรายบอกเราวา่ หากแรงงานสามารถเปลี�ยนงาน
ได ้แรงงานหลายคนจะเปลี�ยนงานอยา่งรวดเร็วหลงัจากมาถงึ เพื�อไปทํางานที�จา่ยคา่จา้งสงู
ขึ�นและ/หรอืเปลี�ยนประเภทงาน ซึ�งทําใหธ้รุกจิของเขาหยดุชะงัก ขณะที�การเพิ�มความ
ยดืหยุน่ในการเคลื�อนยา้ยงานแกแ่รงงานขา้มชาตจิะนําไปสูก่ารลาออกของแรงงานจํานวน
มากหรอืความไมเ่สถยีรภาพของตลาดแรงงานมหีลกัฐานสนับสนุนนอ้ย แตข่อ้โตแ้ยง้ที�วา่
แรงงานมแีนวโนม้ที�จะเปลี�ยนงานทนัทหีากทําไดก้เ็ป็นขอ้บง่ชี�วา่ แรงงานขา้มชาตถิกูจา้งมา
ทํางานภายใตว้ซีา่ที�มขีอ้ผกูมดัที�จา่ยคา่จา้งที�ตํ�าเกนิไปและมเีงื�อนไขการจา้งงานที�ไมด่ี
แรงงานขา้มชาตทิี�ถกูสรรหามาอยา่งเป็นธรรมและไดทํ้างานที�ดแีละมนีายจา้งเคารพสทิธิ
ของพวกเขามแีนวโนม้ที�จะเปลี�ยนงานนอ้ยกวา่

การจัดหางานอยา่งเป็นธรรมจะไมส่ามารถเกดิขึ�นได ้หากแรงงานถกูผกูมดักบันายจา้งและ
ตอ้งพึ�งพานายจา้งในการขอสถานะทางกฎหมาย ซึ�งเป็นกรณีที�พบมากในโครงการยา้ยถิ�น
ฐานชั�วคราวในหลายประเทศ รัฐบาลควรนํามาตรการที�เหมาะสมในการอนุญาตใหแ้รงงาน
ขา้มชาตสิามารถโอนยา้ยนายจา้งอยา่งถกูกฎหมายไดโ้ดยงา่ย มรีะยะเวลาเหมาะสม
เทา่เทยีม และแยกเงื�อนไขสทิธใินการพํานักในประเทศออกจากนายจา้ง สทิธใินการยา้ย
นายจา้งไมค่วรถกูจํากดัสําหรับแรงงานที�ไดร้อ้งเรยีนเกี�ยวกบัการละเมดิสทิธแิละการ
เอารัดเอาเปรยีบเทา่นั�น เงื�อนไขดงักลา่วไมว่า่จะมปีระสทิธภิาพเพยีงใดกต็ามหมายความวา่
แรงงานจะสามารถเปลี�ยนงานไดก้ต็อ่เมื�อดําเนนิการรอ้งเรยีนนายจา้งตอ่รัฐบาลเทา่นั�น ซึ�ง
ทําใหก้ารเปลี�ยนงานเป็นการกระทําที�เป็นปรปักษ์ รัฐบาลควร

2.1. ขจัดขอ้จํากดัทางกฎหมายสําหรับแรงงานขา้มชาตใินการเปลี�ยนนายจา้งกอ่นสิ�นสดุ
สญัญา รวมถงึขอ้กําหนดในการตอ้งขออนุญาตจากนายจา้งปัจจบุนักอ่น

2.2. ออกกระบวนการที�งา่ยและมรีะยะเวลาเหมาะสมสําหรับแรงงานในการเปลี�ยนนายจา้ง
ภายในประเทศ และมาตรการทางกฎหมาย เพื�อรับประกนัวา่ พวกเขาไดรั้บความ
คุม้ครองจากการถกูโตต้อบจากการกระทํานั�นๆ อยา่งเต็มที� เชน่ การถกูสง่กลบับา้น

2.3. ยกเลกิความผดิทางอาญาเกี�ยวกบัการทํางานที�ไมไ่ดร้ะบใุนวซีา่หรอืใบอนุญาตทํางาน
2.4. รับประกนัวา่ โครงการนําเขา้แรงงานจะไมผ่กูมดัสถานะทางกฎหมายของแรงงานขา้ม

ชาตเิขา้กบันายจา้งรายเดยีว

3. ประเทศปลายทางควรรบัประกนัวา่ กฎหมายและแนวปฏบิตัขิองตนไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
ตอ่แรงงานขา้มชาต ิหรอืระหวา่งแรงงานขา้มชาตใินประเภทตา่งๆ ในการเขา้ถงึการ
คุม้ครองแรงงานที�จาํเป็น รวมถงึสทิธใินเสรภีาพในการสมาคม

การจัดหางานที�เป็นธรรมจะไมเ่กดิขึ�น หากแรงงานขา้มชาตไิมไ่ดรั้บความคุม้ครองทาง
กฎหมายอยา่งเพยีงพอในประเทศปลายทาง ในประเทศปลายทางหลายประเทศ กฎหมาย
แรงงานหลกัไมบ่งัคบัใชก้บัแรงงานขา้มชาตหิรอืแรงงานที�ทํางานในภาคสว่นที�มคีา่จา้งตํ�าที�
มกีารจา้งแรงงานขา้มชาตเิป็นหลกั ในกรณีดงักลา่ว แรงงานอาจขาดสทิธติา่งๆ ไป เชน่
ความคุม้ครองคา่จา้งขั �นตํ�า จํานวนชั�วโมงทํางานสงูสดุ วนัหยดุ และคา่จา้งลว่งเวลา แรงงาน
ในภาคเกษตรกรรม ทํางานในบา้น รักษาความปลอดภยั และประมงเป็นตวัอยา่งของกลุม่ที�มี
แนวโนม้ที�จะถกูกดีกนัจากความคุม้ครองทางกฎหมายสงู และลว้นเป็นภาคสว่นที�มกีารจา้ง
แรงงานขา้มชาตมิากเป็นพเิศษ นอกจากนั�น แรงงานในบางภาคสว่นเหลา่นี�ไมส่ามารถจัดตั �ง
หรอืเขา้รว่มสหภาพแรงงานได ้ซึ�งเป็นการปฏเิสธสทิธมินุษยชนขั �นพื�นฐานและโอกาสในการ
รวมตวัและคุม้ครองผลประโยชนข์องตนเอง แรงงานขา้มชาตยิงัอาจมคีวามเสี�ยงตอ่การ



เผชญิการจา้งงานที�เลอืกปฏบิตัมิากกวา่แรงงานกลุม่อื�น เนื�องจากลกัษณะของกระบวนการ
นําเขา้แรงงานขา้มประเทศ ยกตวัอยา่งเชน่ โครงการยา้ยถิ�นฐานชั�วคราวบางโครงการอาจไม่
ใหค้วามสําคญักบัผูห้ญงิ เป็นตน้ การรับประกนัวา่ ประชากรที�ชาวตา่งชาตทิี�ทํางานในภาค
สว่นที�จา่ยคา่จา้งตํ�ามสีทิธขิั �นพื�นฐานเทา่เทยีมกบัพลเมอืงของประเทศเปรยีบเสมอืนเป็น
กนัชนที�จําเป็นสําหรับป้องกนัการกดีกนัทางสงัคมที�มสีาเหตจุากเชื�อชาตแิละทศันคตทิี�เลอืก
ปฏบิตัทิี�ทําใหแ้รงงานขา้มชาตเิปราะบางยิ�งขึ�น ซึ�งยิ�งทวคีวามรนุแรงอยา่งชดัเจนในบรบิท
ของการแพรร่ะบาดของโรคไวรัสโควดิ 19

เมื�อรวมกบัแผนการออกวซีา่แบบมขีอ้ผกูมดัแลว้ ขอ้จํากดัแบบเหมารวมตอ่แรงงานขา้มชาติ
ในการเขา้ถงึการคุม้ครองแรงงานขั �นพื�นฐาน รวมถงึการเลอืกปฏบิตัติอ่แรงงานขา้มชาตดิว้ย
เหตหุลทางเพศหรอือาชพี เป็นการลดทอนอํานาจของแรงงานขา้มชาตแิละทําใหรั้ฐบาล
สรา้งการจัดหางานที�เป็นธรรมไดย้าก รัฐบาลของประเทศปลายทางควร

3.1. รับประกนัวา่ แรงงานทกุคน ไมว่า่จะมสีญัชาต ิสถานะการยา้ยถิ�น หรอืทํางานในภาค
สว่นใด จะไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายแรงงานหลกั

3.2. รับประกนัวา่ แรงงานทกุคน ไมว่า่จะมสีญัชาต ิสถานะการยา้ยถิ�น หรอืทํางานในภาค
สว่นใด จะสามารถเขา้ถงึกลไกรอ้งทกุขท์ี�มปีระสทิธภิาพ

3.3. รับประกนัวา่ แรงงานทกุคน ไมว่า่จะมสีญัชาต ิสถานะการยา้ยถิ�น หรอืทํางานในภาค
สว่นใด จะสามารถตั �งและเขา้รว่มสหภาพแรงงาน และใชส้ทิธใินเสรภีาพในการสมาคม
ไดอ้ยา่งเต็มที� และจัดใหม้กีลไกในการคุม้ครองแรงงานขา้มชาตจิากการคกุคามหรอื
การโตต้อบ เนื�องจากกจิกรรมของสหภาพหรอืองคก์รแรงงาน

3.4. หา้มไมใ่หน้ายจา้งหรอืผูจั้ดหางานขอแรงงานขา้มชาตเิพศใดเพศหนึ�งเป็นการเฉพาะ
และกําหนดใหน้ายจา้งรับประกนัวา่ เงื�อนไขการทํางานและการใชช้วีติจะปราศจากการ
เลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตผุลเรื�องเพศ

3.5. รับประกนัวา่ นโยบายดา้นการยา้ยถิ�นมกีารระบหุลกัการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิและพัฒนา
นโยบายและแผนปฏบิตักิารและดําเนนิมาตรการเชงิป้องกนั เพื�อสง่เรมิความสามคัคี
และความอดทนอดกลั �นในหมูแ่รงงานขา้มชาตแิละประชากรของประเทศ รวมถงึ
มาตรการในการเพิ�มการมสีว่นรว่มของประชากรของประเทศในตลาดแรงงาน

4. รฐัตน้ทางควรขจดัแรงจงูใจที�เอ ื�อใหผู้จ้ดัหางานใชแ้นวปฏบิตัทิ ี�ไรจ้รยิธรรม โดย
เฉพาะในการใหแ้รงงานเป็นผูจ้า่ยคา่ธรรมเนยีมอยา่งผดิกฎหมาย และเพิ�มความ
พยายามในการบงัคบัใชก้ฎหมายกบัผูจ้ดัหางานภาคเอกชน

อตุสาหกรรมการจัดหางานในประเทศตน้ทางหลายประเทศ รวมถงึสี�ประเทศในการศกึษานี�
มชี ื�อเสยีงที�ไมด่เีกี�ยวกบัการทจุรติและการละเมดิสทิธิ ชื�อเสยีงดงักลา่วในหลายแงม่มุไดม้า
อยา่งสมควร แตก่ารอธบิายวา่ผูจั้ดหางานในรัฐตน้ทางเป็นตน้เหตขุองปัญหาทั �งหมดนั�นก็
เป็นสิ�งที�มกังา่ยเกนิไป ผูเ้ชี�ยวชาญที�ใหส้มัภาษณท์า่นหนึ�งไดเ้ตอืนถงึ “แนวโนม้ในการ
ประณามอตุสาหกรรมจัดหางานโดยอตัโนมตั”ิ ในความเป็นจรงิแลว้ ผูจั้ดหางานมกัปฏบิตั ิ
ตามสญัญาณที�ผูม้อํีานาจสง่ออกมา ในหลายกรณี นโยบายและแนวปฏบิตัขิองประเทศ
ตน้ทาง รวมถงึนโยบายและแนวปฏบิตัทิี�ถอืวา่เป็นมาตรการ “เชงิคุม้ครอง” เป็นการสรา้งแรง
จงูใจสําหรับพฤตกิรรมที�ไรจ้รยิธรรมเสยีเอง

กฎหมายของประเทศตน้ทางหลายประเทศ รวมถงึสามในสี�ประเทศในการศกึษานี� ยงัคง
อนุญาตใหแ้รงงานจา่ยคา่ธรรมเนยีมในการจัดหางาน โดยมกีารกําหนดจํานวนเงนิสงูสดุที�ผู ้



จัดหางานสามารถเรยีกเกบ็จากแรงงาน ขึ�นอยูก่บังานและประเทศปลายทางที�แรงงานจะไป
แตไ่มว่า่จะอยูใ่นระดบัเทา่ใด เพดานคา่ธรรมเนยีมนั�นกม็กัไมถ่กูปฏบิตัติาม ขอ้เท็จจรงิที�วา่
ตวัแทนจัดหางานสามารถเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมจากแรงงานไดอ้ยา่งชอบธรรมเป็นการสรา้ง
พื�นที�สเีทา ซึ�งทําใหแ้รงงานคาดหวงัวา่ตนตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมเชน่กนั และทําใหต้วัแทนที�
พยายามนําหลกัการนายจา้งเป็นผูจ้า่ยมาปฏบิตัติกอยูใ่นสถานะเสยีเปรยีบอยา่งชดัเจน รัฐ
ตน้ทางระบวุา่ ตนเองอยูใ่นสถานการณท์ี�กลนืไมเ่ขา้คายไมอ่อก ซึ�งนักวเิคราะหท์ี�น่าเชื�อถอื
หลายคนกเ็ห็นพอ้ง เนื�องจากหากพวกเขาบงัคบัใชน้โยบายที�ใหแ้รงงานไมต่อ้งจา่ย
คา่ธรรมเนยีม ประเทศปลายทางกอ็าจเปลี�ยนไปนําเขา้แรงงานราคาถกูกวา่จากประเทศอื�น
แทน ซึ�งกระทบตอ่ความตอ้งการจํานวนแรงงานและเงนิที�สง่กลบัประเทศ ดงันั�น แน่นอนวา่
ทางออก คอื ประเทศตน้ทางทกุประเทศตอ้งรว่มมอืกนั แต่ ณ ปัจจบุนั ประเทศเหลา่นั�นยงั
ไมไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นถงึศกัยภาพหรอืความตั �งใจในการเจรจาแบบกลุม่อยา่งมปีระสทิธภิาพเพื�อ
สทิธทิี�ดขี ึ�นสําหรับพลเมอืงของตน

นอกจากนโยบายเกี�ยวกบัการเกบ็คา่ธรรมเนยีมแลว้ ผูท้ี�ประกอบธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม
ประสบความยากลําบากในการหาตลาด เพราะตวัแทนที�ปฏบิตัติามหลกัการ “แรงงานเป็นผู ้
จา่ย” แทบไมต่อ้งรับผลที�ตามมาใดๆ ความพยายามของประเทศตน้ทางในการบงัคบัใช ้
กฎหมายเกี�ยวกบัการละเมดิสทิธใินกระบวนการจัดหางานมกัไมส่อดคลอ้งกบัความเขม้ขน้
และขอบเขตของปัญหาและไมส่ามารถป้องกนัแนวปฏบิตัทิี�ไมม่จีรยิธรรมได ้นอกจากนั�น
หน่วยงานออกกฎหมายและบงัคบัใชก้ฎหมายที�มอํีานาจทบัซอ้นกนักม็กัไมม่กีารประสานงา
นอยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึ�งเป็นการสรา้งแนวทางในการนํากฎหมายไปปฏบิตัทิี�ไมป่ะตดิปะตอ่
และทําใหเ้กดิชอ่งวา่งที�ทําใหแ้รงงานเสี�ยงตอ่การถกูละเมดิสทิธแิละไมส่ามารถเอาผดิผู ้
จัดหางานได ้

รัฐบาลควร

4.1. นําคํานยิามเกี�ยวกบัคา่ธรรมเนยีมในการจัดหางานและตน้ทนุที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ ของ ILO
มาใช ้และทํางานรว่มกบัประเทศปลายทาง รวมถงึหากเป็นไปไดร้ว่มกบัประเทศตน้ทาง
อื�นๆ ในการกําหนดวา่ แรงงานไมค่วรตอ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมในการจัดหางานและตน้ทนุ
ที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ สอดคลอ้งกบัหลกัการ “นายจา้งเป็นผูจ้า่ย” และรับประกนัวา่ แรงงานที�
กําลงัจะเดนิทางไปทํางานในอนาคตจะรับทราบถงึขอ้นี�

4.2. กําหนดใหบ้คุคลที�ใหบ้รกิารจัดหางานสําหรับแรงงานขา้มชาตติอ้งขอใบอนุญาต และ
นํากรอบการจัดหางานอยา่งมจีรยิธรรมมาใชใ้นระบบการออกใบอนุญาต เชน่ ให ้
ตวัแทนจัดหางานในอนาคตหรอืปัจจบุนัตอ้งแสดงการปฏบิตัติามแนวทางการจัดหางาน
อยา่งมจีรยิธรรม และใหต้วัแทนตอ้งมกีารยนืยนัและตรวจสอบการปฏบิตัติามโดยบคุคล
ภายนอกที�เป็นอสิระ และรับประกนัวา่ ระบบการออกใบอนุญาตและผลการตรวจสอบ
การปฏบิตัติามมคีวามโปรง่ใสและสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยแรงงานและนายจา้ง

4.3. รับประกนัวา่ หน่วยงานดา้นแรงงานจะไดรั้บคําสั�ง ทรัพยากร และการฝึกอบรบเพื�อตรวจ
สอบการละเมดิ โดยเฉพาะการจัดหางานที�ทจุรติและละเมดิสทิธโิดยตวัแทนจัดหางาน
ที�มใีบอนุญาต

4.4. จัดใหม้กีารประสานงานที�มปีระสทิธภิาพระหวา่งหน่วยงานรัฐบาลอยา่งที�มอํีานาจในการ
กํากบัดแูลตวัแทนจัดหางานกบัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายที�รับผดิชอบการตรวจสอบ
การทจุรติและการละเมดิสทิธโิดยผูเ้ลน่ที�ไมถ่กูควบคมุและความผดิทางอาญาจากการ
บงัคบัใชแ้รงงานและ/หรอืการคา้มนุษย ์โดยมเีป้าหมายเพื�อสง่ตอ่ขอ้มลูเกี�ยวกบั



นายจา้งและตวัแทนจัดหางานที�กระทําความผดิทางอาญา เพื�อนําไปสอบสวนและ
ดําเนนิคดทีางกฎหมายตอ่ไป

4.5. รับประกนัวา่ ทรัพยากรจะถกูจัดสรรสําหรับการตรวจสอบและดําเนนิคดกีารทจุรติในการ
จัดหาแรงงานขา้มชาต ิและเอาผดิเจา้หนา้ที�ที�เรยีกหรอืรับเงนิอยา่งผดิกฎหมาย รวมถงึ
สง่เรื�องตอ่ไปยงัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายและเผยแพรข่อ้มลูเกี�ยวกบัจํานวนและ
ลกัษณะของคดทีี�พบตอ่สาธารณะอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั �ง

4.6. ดําเนนิการและเผยแพรผ่ลการทบทวนเพื�อพจิารณาการนํามาตรการสรา้งแรงจงูใจมาใช ้
สําหรับตวัแทนจัดหางานที�มกีารตรวจสอบอยา่งรอบดา้น มุง่มั�นดําเนนิการจัดหางาน
โดยปราศจากคา่ธรรมเนยีม และแสดงใหเ้ห็นถงึหนา้ที�ในการดแูลแรงงานขา้มชาติ

4.7. ตรวจสอบตวัแทนจัดหางานที�ไมม่ใีบอนุญาตและตวักลางตา่งๆ ในเชงิรกุ และเอาผดิผู ้
ที�ทจุรติและละเมดิสทิธแิรงงานขา้มชาติ

5. รฐัตน้ทางและปลายทางควรออกแบบกระบวนการรอ้งทกุขแ์ละเยยีวยาที�คาํถงึ
นงึความไมส่มดลุทางอาํนาจระหวา่งนายจา้งกบัตวัแทนจดัหางานดา้นหนึ�ง และกบั
แรงงานอกีดา้นหนึ�ง

กระบวนการในการจัดการกบัคํารอ้งทกุขต์อ่ผูจั้ดหางานและนายจา้งที�ถกูออกแบบหรอืถกูนํา
ไปปฏบิตัอิยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพเป็นปัญหาในเชงิปฏบิตัสํิาหรับแรงงานขา้มชาตหิลาย
ประการ ซึ�งในหลายกรณีทําใหแ้รงงานตอ้งจํายอมรับเงนิคนืแบบไมเ่ต็มจํานวนและรับการ
ชดเชยคา่เสยีหายนอ้ยกวา่ที�ควร พลวตัรทางอํานาจระหวา่งผูจั้ดหางาน/นายจา้งกบัแรงงาน
อาจมคีวามเหลื�อมลํ�าเป็นอยา่งมาก ทําใหท้างเลอืกในการเจรจาเพื�อยตุขิอ้พพิาทอาจใชไ้ม่
ไดจ้รงิ สําหรับแรงงาน ความสามารถของนายจา้งในการควบคมุสถานะทางกฎหมายของตน
เป็นสิ�งที�เปลี�ยนแปลงอะไรไดย้าก แรงงานทํางานในบา้นที�ทํางานตวัคนเดยีวในบา้นของ
นายจา้งแทบไมม่ทีางที�จะยื�นขอ้รอ้งเรยีนโดยไมล่าออกกอ่นไดเ้ลย ซึ�งเป็นการเสี�ยงตอ่
การกลายเป็นแรงงานที�ไมม่เีอกสาร นายจา้งหรอืผูจั้ดหางานทราบดวีา่ หากแรงงานขา้มชาติ
ไมย่อมรับขอ้เสนอในกระบวนการไกลเ่กลี�ย แรงงานมกัเหลอืเพยีงทางเลอืกในการใช ้
กระบวนการศาลที�กนิเวลานานและยุง่ยาก ซึ�งยิ�งเป็นการลดอํานาจตอ่รองของพวกเขาลงไป
อกี สําหรับแรงงานขา้มชาตแิลว้ นั�นหมายถงึชว่งเวลาที�ขาดรายไดห้รอืเอกสารตามกฎหมาย
โดยไมท่ราบวา่ผลลพัธจ์ะเป็นเชน่ไร

ทั �งรัฐตน้ทางและปลายทางตอ้งออกแบบกระบวนการรอ้งทกุขแ์ละเยยีวยาที�คํานงึถงึและ
เหมาะสมกบัสถานการณท์ี�เป็นจรงิของแรงงานขา้มชาต ิรัฐตน้ทางและปลายทางตอ้งออก
แบบกลไกที�ใหก้ารเยยีวยาอยา่งเรยีบงา่ยและรวดเร็ว ในกรณีที�เป็นคดทีี�มคีวามตรงไปตรง
มา ในประเทศปลายทาง กลไกรอ้งทกุขค์วรใหว้ธิทีี�ไมยุ่ง่ยากสําหรับแรงงานในการรักษา
สถานะทางกฎหมายของตนและสามารถหางานใหมใ่นระยะเวลาดําเนนิการ นอกจากนั�น
รัฐบาลยงัควรสํารวจการใชเ้ทคโนโลยหีากทําได ้เพื�อขจัดอปุสรรคทางภมูศิาสตรสํ์าหรับ
แรงงานที�เดนิทางกลบัประเทศตน้ทางไปแลว้ในการรอ้งเรยีนนายจา้ง และตั �งสํานักงานใน
ระดบัทอ้งถิ�นเพื�อรับและจัดการคํารอ้งเรยีน แทนที�จะใหแ้รงงานตอ้งเดนิทางขา้มประเทศ
เพื�อยื�นขอ้รอ้งเรยีนในเมอืงหลวง

5.1. จัดใหม้กีระบวนการรอ้งทกุขท์ี�งา่ยและชดัเจน และพจิารณานําการดําเนนิการแบบเรง่
ดว่นมาใช ้เพื�อสะทอ้นถงึความเปราะบางเป็นพเิศษของแรงงานขา้มชาตติอ่ความลา่ชา้
ใดๆ และผลกระทบตอ่ความสามารถของแรงงานขา้มชาตใินการตดิตามการเยยีวยานั�นๆ



5.2. หากรัฐมกีระบวนการไกลเ่กลี�ยอยูแ่ลว้ ใหแ้ตง่ตั �งผูไ้กลเ่กลี�ยที�มทีกัษะ ไดรั้บการฝึก
อบรม และเป็นกลาง และรับประกนัวา่ การบรหิารจัดหารหรอืการสนับสนุนดา้น
งบประมาณของกระบวนการไกลเ่กลี�ยดงักลา่วไมม่นีายจา้งหรอืสมาคมผูจั้ดหางานเขา้
มาเกี�ยวขอ้ง

5.3. รับประกนัวา่ แรงงานขา้มชาต ิรวมถงึแรงงานที�ไมม่เีอกสาร มสีทิธใินการไดรั้บความ
ชว่ยเหลอืทางกฎหมายดว้ยงบประมาณสนับสนุนที�เพยีงพอในคดแีรงงานกบันายจา้ง
และผูจั้ดหางาน และสามารถเขา้ถงึบรกิารใหคํ้าปรกึษาทางกฎหมาย

5.4. รับประกนัวา่ ขอ้มลูสถานะของแรงงานขา้มชาตใินประเทศปลายทางที�ยื�นขอ้รอ้งทกุข์
จะไมถ่กูแบง่ปันใหก้บัเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง

5.5. พัฒนากลไกในการยื�นเรื�องรอ้งเรยีนโดยไมเ่ปิดเผยตวัตน
5.6. จัดศนูยพั์กพงิที�เพยีงพอสําหรับใหแ้รงงานทํางานในบา้น/ผูด้แูลที�อาศยัรว่มบา้นกบั

นายจา้งสามารถเขา้มายื�นเรื�องรอ้งทกุขไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั
5.7. สํารวจความเป็นไปไดใ้นการใชเ้ทคโนโลยวีดีโีอหรอืกลไกความรว่มมอือื�นๆ ในการ

อนุญาตใหแ้รงงานที�เดนิทางกลบัประเทศแลว้สามารถเขา้ถงึกลไกการรอ้งทกุขท์ั �งทาง
ศาลและไมใ่ชท่างศาลในประเทศปลายทาง

6. รฐัตน้ทางและปลายทางควรสาํรวจความเป็นไปไดใ้นการดาํเนนิกจิกรรมจดัหา
งานดว้ยตนเองมากขึ�นอยา่งเต็มที� ในฐานะวธิใีนการลดการทจุรติและการละเมดิ
เชน่ ดว้ยการประเมนิดา้นสทิธมินษุยชน

การมสีว่นรว่มของรัฐบาลทางตรงในฐานะผูจั้ดหาแรงงานขา้มชาต ิ(การจา้งงานระหวา่ง
รัฐบาลกบัรัฐบาล หรอื G2G) แทนที�จะเป็นผูกํ้ากบัดแูลกระบวนการจัดหางาน ไดม้ปีรมิาณ
ลดลง ความรว่มมอืระหวา่งรัฐสว่นใหญใ่นการศกึษานี�อยูใ่นรปูแบบ MOU โดยมภีาคเอกชน
ในแตล่ะประเทศเป็นผูดํ้าเนนิการจัดหางาน ในบางกรณี การที�รัฐทําหนา้ที�แทนผูจั้ดหางาน
ภาคเอกชนอาจสง่ผลด ีโดยเฉพาะตอ่แนวปฏบิตัใินการจัดหางานที�ทจุรติและละเมดิสทิธิ
โครงการแบบ G2G ถกูวพิากษ์วจิารณว์า่มรีะยะเวลาในการดําเนนิการนานและไมส่ามารถ
จัดหางานในวงกวา้ง ขณะที�ผูท้ี�สนับสนุนการจัดหางานในรปูแบบ G2G ไดต้ั �งขอ้สงัเกตวา่
การใหห้น่วยงานรัฐบาลทําหนา้ที�แทนภาคเอกชนไมใ่ชย่าครอบจักรวาล เพราะมนัไมช่ว่ยแก ้
ปัญหาทางโครงสรา้งในแผนการยา้ยถิ�นฐานแบบชั�วคราวที�อาจนําไปสูก่ารเอารัดเอาเปรยีบ
และละเมดิสทิธแิรงงานอยูด่ ีไมว่า่จะเป็น การขาดความยดืหยุน่ในการเคลื�อนยา้ยงานและ
การถกูกดีกนัจากการคุม้ครองแรงงาน แมก้ระนั�นกต็าม เรายงัเสนอแนะใหรั้ฐบาลพจิารณา
อยา่งเหมาะสมวา่ บทบาทของตนในกระบวนการจัดหางานรวมถงึในการทําหนา้ที�แทนภาค
เอกชนมคีวามจําเป็น เป็นไปได ้และมปีระโยชนอ์ยา่งไร รัฐบาลควร

6.1. หากรัฐมกีลไกในการจัดหางานอยูแ่ลว้ ใหรั้ฐดําเนนิการประเมนิผลอยา่งอสิระเพื�อ
ประเมนิประสทิธภิาพในการสรา้งการจัดหางานที�เป็นธรรมและมจีรยิธรรม และ
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในดา้นดงักลา่วกบัการจัดหางานโดยภาคเอกชน หากการ
ประเมนิแสดงผลลพัธท์ี�เป็นประโยชนต์อ่แรงงาน ใหรั้ฐพจิารณาขยบัขยายกระบวนการ
ดงักลา่วเพื�อใหม้แีรงงานและนายจา้งใชบ้รกิารมากขึ�น

6.2. ดําเนนิการประเมนิดา้นสทิธมินุษยชนเพื�อดวูา่ การพัฒนาโครงการยา้ยถิ�นแรงงาน
ระหวา่งรัฐบาลกบัรัฐบาลใหม ่โดยที�หน่วยงานรัฐเป็นผูดํ้าเนนิการจัดหางานเอง จะ
สามารถลดการทจุรติและการละเมดิสทิธไิดห้รอืไม ่และนําขอ้คน้พบของการประเมนินี�
มาพดูคยุในการตกลงดา้นการยา้ยถิ�นแบบทวภิาคแีละการพดูคยุกบัสมาคมนายจา้ง



7. ขอ้ตกลงแบบทวภิาคคีวรมผีลผกูมดัและระบขุอ้กาํหนดการจดัหางานที�นําไป
ปฏบิตัไิดจ้รงิและเป็นธรรม โดยมกีลไกกาํกบัดแูลที�โปรง่ใส

MOU เพื�อการยา้ยถิ�นฐานของแรงงานทั �งในประเทศตน้ทางและปลายทางในการศกึษานี�มี
เป้าหมายหลกัเพื�ออํานวยความสะดวกในการยา้ยถิ�นฐานของแรงงาน โดยมกีารระบขุอ้กงัวล
เกี�ยวกบัการจัดหางานอยา่งเป็นธรรมและการคุม้ครองแรงงาน ขณะที� MOU มกีารรวม
มาตรการและกลไกตา่งๆ ที�มคีวามสําคญัไวใ้นตวั แตม่าตรการและกลไกเหลา่นี�มกัเป็นผล
จากการเจรจาระหวา่งเจา้หนา้ที�ที�ไมเ่ปิดเผย สหภาพแรงงานและองคก์รภาคประชาสงัคมมกั
ไมม่สีว่นรว่มในการเจรจา การกํากบัดแูล หรอืการนําไปปฏบิตั ิ ซ ึ�งทําใหผ้ลกระทบที�คาดหวงั
ในเชงิบวกของขอ้ตกลงขาดประสทิธผิล แมว้า่ขอ้ตกลงไดร้วมมาตรการเกี�ยวกบัการจัดหา
งานอยา่งเป็นธรรมไวแ้ลว้ แตแ่รงงานกไ็มส่ามารถใชง้านมาตรการเหลา่นั�นในการเรยีกรอ้ง
สทิธขิองตนเองไดจ้รงิ ความรับผดิชอบในการนําไปปฏบิตัสิว่นใหญต่กอยูท่ี�เจา้หนา้ที�กงสลุ
ของประเทศตน้ทางที�มงีานลน้มอือยูแ่ลว้ และการที�การนําเขา้แรงงานผา่นระบบ MOU ไมม่ี
ผลผกูมดัทางกฎหมายโดยทั�วไปยิ�งทําใหส้ถานการณย์ากลําบากขึ�นไปอกี

ยิ�ง MOU หรอืขอ้ตกลงแบบทวภิาคมีคีวามโปรง่ใส ครอบคลมุ และมปีระสทิธภิาพขึ�นเทา่ใด
แรงงานจะยิ�งไดรั้บประโยชนม์ากขึ�นเทา่นั�น แมแ้ต ่MOU ที�มหีลกัการดา้นสทิธมินุษยชนที�
เข็มแข็งกไ็มส่ามารถทําใหเ้กดิความแตกตา่งได ้หากไรซ้ ึ�งกลไกในการปฏบิตั ิตวัอยา่งเชน่
MOU ที�ใหบ้ทบาทแกรั่ฐบาลประเทศตน้ทางในการตดิตามและบงัคบัใชข้อ้ตกลง หรอื
อนุญาตใหส้ถานทตูของประเทศตน้ทางเรยีกรอ้งสิ�งใดจากรัฐบาลประเทศปลายทาง จะ
สามารถสรา้งประโยชนแ์กแ่รงงานได ้หากไมม่มีาตรการดงักลา่วแลว้ มนักย็ากที�จะเห็นวา่
MOU จะชว่ยคุม้ครองแรงงานขา้มชาตภิายใตก้รอบกฎหมายของประเทศปลายทางไดห้รอื
ไมแ่ละเพยีงใด นอกจากนั�น ขอ้เท็จจรงิที�วา่ แทบไมม่รัีฐบาลใดใหอ้งคก์รที�สนับสนุนและ
เป็นตวัแทนของแรงงานมสีว่นรว่มในการเจรจาและการบงัคบัใชข้อ้ตกลงเหลา่นี�กเ็ป็นปัจจัย
ที�สําคญัที�สง่ผลให ้MOU ไมม่ปีระสทิธภิาพเทา่ที�ควร สําหรับประเด็นเกี�ยวกบัขอ้ตกลงแบบ
ทวภิาคนีี� รัฐบาลควร

7.1. กดดนัรัฐภาคใีนการเจรจาระดบัทวภิาคใีดๆ ใหล้งนามในขอ้ตกลงที�มผีลผกูมดัตาม
กฎหมาย ซึ�งระบกุลไกในทางปฏบิตัทิี�คุม้ครองสทิธมินุษยชนของแรงงานขา้มชาติ

7.2. รับประกนัวา่ ขอ้ตกลงจะถกูเผยแพรต่อ่สาธารณะ สามารถเขา้ถงึได ้และถกูเผยแพร่
ทางหนา้เว็บไซตข์องสถานทตูในประเทศคูส่ญัญา เป็นภาษาที�แรงงานขา้มชาตเิขา้ใจ
มากที�สดุ

7.3. สรา้งและใชก้ระบวนการทบทวนที�มปีระสทิธภิาพและความสมํ�าเสมอ โดยองคก์ร
แรงงานสามารถมสีว่นรว่มอยา่งแข็งขนัและเต็มที� เพื�อประเมนิผลการดําเนนิการตามขอ้
ตกลงทวภิาคี


