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1. สิ�งที�ประเมนิ: กรอบตวัชี�วดั

การศกึษาเปรยีบเทยีบใดๆ จะตอ้งมกีารรวบรวมหลกัฐานที�สามารถวดัไดแ้ละมคีวาม
สอดคลอ้งกนัใหไ้ดม้ากที�สดุ สําหรับการประเมนิมาตรการเกี�ยวกบัการโยกยา้ยถิ�นฐาน
ของรัฐบาลในหา้พื�นที�นี� เราจําเป็นตอ้งพัฒนากรอบการทํางานรว่มกนัที�สามารถ
ทดสอบและประเมนิผลในแตล่ะบรบิทได ้ในตอนตน้ของโครงการ เราไดพั้ฒนาตวัชี�
วดั 44 ตวัที�ครอบคลมุประเด็นนโยบายรัฐบาลทั �งหมดเกา้ประเด็น รว่มกบัการปรกึษา
หารอืกบัคณะกรรมการที�ปรกึษาผูเ้ชี�ยวชาญของโครงการ ตวัชี�วดัเหลา่นี�เป็นการ
ประเมนิขอ้กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏบิตัขิองรัฐบาลเกี�ยวกบัการจัดหางาน และ
ประเมนิผลกระทบของประเด็นดงักลา่วตอ่แรงงานขา้มชาติ ดงันี�

1. นโยบายดา้นการยา้ยถิ�นของประเทศ (7 ตวัชี�วดั)
2. กรอบขอ้กฎหมายและขอ้บงัคบั (5 ตวัชี�วดั)
3. ขอ้ตกลงทวภิาค ี(5 ตวัชี�วดั)
4. แผนการออกใบอนุญาต การลงทะเบยีน และการรับรอง (5 ตวัชี�วดั)
5. กลไกในการบงัคบัใชก้ฎระเบยีบ (4 ตวัชี�วดั)
6. มาตรการในการป้องกนัการจัดหางานที�ลอ่ลวงและละเมดิสทิธิ (5 ตวัชี�วดั)
7. การบงัคบัใชแ้ละการเขา้ถงึกลไกรับเรื�องรอ้งทกุขแ์ละการเยยีวยา (6 ตวัชี�วดั)
8. มาตรการในการใหข้อ้มลูที�ถกูตอ้งแกแ่รงงาน (5 ตวัชี�วดั)
9. เสรภีาพในการสมาคม (2 ตวัชี�วดั)

พื�นที�การยา้ยถิ�นระหวา่งประเทศประกอบดว้ยพื�นที�สองประเทศที�มรัีฐบาล กรอบ
กฎหมาย และโครงสรา้งองคก์รที�แตกตา่งกนั ซึ�งเป็นสิ�งที�เราศกึษาในงานศกึษาชิ�นนี�
ยกตวัอยา่งเชน่ ในการศกึษากฎหมายและแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัการออกใบอนุญาต
แกต่วัแทนจัดหางาน (ประเด็นที� 4) ทั �งในประเทศตน้ทางและปลายทาง เราพยายาม
ระบผุลกระทบของกฎหมายและแนวปฏบิตัติา่งๆ ในกระบวนการจัดหางานในแตล่ะ
ประเทศตอ่ตวัแรงงาน ผูซ้ ึ�งตอ้งกา้วผา่นระบบที�ทั �งแตกตา่งและไมย่ดืหยุน่เหลา่นี�ใน
กระบวนการยา้ยถิ�นฐานเพื�อไปทํางานของตน

นอกจากนั�น เรายงัพยายามศกึษาสิ�งที�เหมอืนกนัในประเทศตน้ทางและปลายทางให ้
มากที�สดุเทา่ที�จะทําได ้โดยตระหนักวา่ รัฐบาลทั �งสองประเทศตอ้งนํามาตรการที�มี



ประสทิธภิาพมาปฏบิตัเิพื�อทําใหเ้กดิการจา้งงานที�เป็นธรรม ดงันั�น ตวัชี�วดั 40 ตวัจาก
ทั �งหมด 44 ตวัจงึไดถ้กูนํามาใชป้ระเมนิสําหรับทั �งประเทศตน้ทางและปลายทาง และ
มตีวัชี�วดั 2 ตวัที�ใชป้ระเมนิเพยีงในประเทศปลายทางเทา่นั�น สว่นอกี 2 ตวัใชป้ระเมนิ
ในประเทศตน้ทาง ในตวัชี�วดัจํานวน 40 ตวัขา้งตน้ที�เราใชป้ระเมนิทั �งในประเทศ
ตน้ทางและปลายทางนั�น ม ี4 กรณีที�ขอ้ความของตวัชี�วดัมคีวามแตกตา่งกนั ซึ�ง
สะทอ้นบรบิทในกระบวนการจัดหางานที�แตกตา่งกนั (เชน่ นายจา้งอยูใ่นประเทศ
ปลายทางเทา่นั�น) สว่นเนื�อหาของตวัชี�วดั 36 ตวัที�เหลอืไมม่คีวามแตกตา่งกนัทั �งใน
ประเทศตน้ทางและปลายทาง

ประเด็นของนโยบาย
รฐับาล

จาํนวนตวั
ชี�วดั

ใชใ้น
ประเทศ
ตน้ทาง
เทา่น ั�น

ใชใ้น
ประเทศ
ปลายทาง
เทา่น ั�น

ขอ้ความ
แตกตา่งกนั
ในประเทศ
ตน้ทางและ
ปลายทาง

1. นโยบายดา้นการยา้ยถิ�น
ของประเทศ 7 - 2 2

2. กรอบขอ้กฎหมายและขอ้
บงัคบั 5 - - 1

3. ขอ้ตกลงทวภิาคี 5 - - -

4. แผนการออกใบอนุญาต
การลงทะเบยีน และการ
รับรอง

5 - - 1

5. กลไกในการบงัคบัใชก้ฎ
ระเบยีบ 4 - - -

6. มาตรการในการป้องกนั
การจัดหางานที�ลอ่ลวงและ
ละเมดิสทิธิ

5 - - -

7. การบงัคบัใชแ้ละการ
เขา้ถงึกลไกรับเรื�องรอ้งทกุข์
และการเยยีวยา

6 1 - -



8. มาตรการในการใหข้อ้มลู
ที�ถกูตอ้งแกแ่รงงาน 5 1 - -

9. เสรภีาพในการสมาคม 2 - - -

รวม 44 2 2 3

1.1. ความเชื�อมโยงกบัหลกัการทั�วไปและแนวปฏบิตัเิพื�อ
การจัดหางานที�เป็นธรรม ของ ILO และขอ้เสนอแนะมอนท
รอีอล
ตวัชี�วดัยดึโยงกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศที�มอียูแ่ลว้ โดยเฉพาะหลกัการทั�วไปและ
แนวปฏบิตัเิพื�อการจัดหางานที�เป็นธรรมของ ILO (ILO General Principles and
Operational Guidelines on Fair Recruitment) ซึ�งสะทอ้นในตวัชี�วดั 35 ตวัจาก
44 ตวั สว่นตวัชี�วดั 9 ตวัที�เหลอืถกูพัฒนาจากการมสีว่นรว่มและความคดิเห็นของผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีและเกี�ยวขอ้งกบันโยบายของรัฐบาลที�อาจสง่ผลกระทบตอ่สทิธขิอง
แรงงานขา้มชาต ินโยบายดา้นการยา้ยถิ�นของประเทศ ซึ�งประกอบดว้ยตวัชี�วดั 6 ตวั
จาก 9 ตวัที�องคก์ร FairSquare พัฒนา ไมไ่ดส้ะทอ้นมาตรฐานของ ILO มากนัก

มาตรฐานของ ILO แบง่ออกเป็นหลกัการทั�วไประดบัสงูและแนวปฏบิตัทิี�ระบรุาย
ละเอยีดเกี�ยวกบัการนําหลกัการเหลา่นี�ไปปฏบิตัสํิาหรับรัฐบาล การศกึษาการยา้ยถิ�น
หา้พื�นที�มตีวัชี�วดัที�เกี�ยวเนื�องกนัที�นํามาจากแนวปฏบิตั ิ(Operation Guidelines)
มากกวา่หลกัการทั�วไปในระดบัสงู (General Principles) โดยมจํีานวนทั �งหมด 35
ตวั ซึ�งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของโครงการในการศกึษามาตรการและการดําเนนิการ
ของหน่วยงานรัฐบาลโดยเฉพาะ กรอบการทํางานของการศกึษารวมตวัชี�วดัที�สมัพันธ์
กบัแนวปฏบิตั ิ12 ขอ้จากทั �งหมด 14 ขอ้ โดยมเีพยีงแนวปฏบิตัขิอ้ที� 12 และ 14
เทา่นั�นที�ไมไ่ดนํ้ามาใช ้ซึ�งมเีนื�อหาเกี�ยวกบัพื�นที�ที�มคีวามขดัแยง้/สถานการณว์กิฤต
และการจัดซื�อโดยรัฐบาล ตามลําดบั แมว้า่ทั �งสองหวัขอ้นี�จะมคีวามสําคญัอยา่งยิ�ง
แตท่ั �งสองหวัขอ้มรีะดบัความขอ้งเกี�ยวกบัแตล่ะประเทศแตกตา่งกนัอยา่งมนัียยะ
สําคญั และแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัการจัดซื�อโดยรัฐบาลสว่นหนึ�งวา่ดว้ยการที�รัฐบาลซื�อ
สนิคา้จากประเทศปลายทาง ดงันั�น เราจงึไดพั้ฒนาตวัชี�วดั 35 ขอ้ของเราจากแนว
ปฏบิตั ิ12 ขอ้ โดยเฉพาะแนวปฏบิตัทิี�บรรจมุาตรการเฉพาะ



ขอ้เสนอแนะมอนทรอีอลเกี�ยวกบัการจัดหางาน: แผนการไปสูก่ารกํากบัดแูลที�ดยี ิ�งขึ�น
(Montreal Recommendations on Recruitment: A Road Map towards Better
Regulation) ไดรั้บการตพีมิพโ์ดย IOM เมื�อปี 2563 หลายเดอืนหลงัจากการศกึษา
การยา้ยถิ�นหา้พื�นที�ไดเ้ริ�มตน้ขึ�น ดงันั�น ตวัชี�วดัในการศกึษาจงึไดถ้กูพัฒนากอ่นขอ้
เสนอแนะมอนทรอีอลจะถกูประกาศออกมาเพื�อใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิแลว้
อยา่งไรกต็าม ขอ้เสนอแนะมอนทรอีอลและหลกัการทั�วไปและแนวปฏบิตัเิพื�อการ
จัดหางานที�เป็นธรรมของ ILO มคีวามเชื�อมโยงกนัอยา่งใกลช้ดิ และตวัชี�วดัของการ
ศกึษาการยา้ยถิ�นหา้พื�นที�กม็คีวามสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะมอนทรอีอลเป็นอยา่งยิ�ง
ดงัที�ตารางดา้นลา่งแสดงใหเ้ห็น มเีพยีงแคข่อ้เสนอแนะที� 47 (วา่ดว้ยการแบง่ปัน
ทรัพยากรระหวา่งกลุม่ประเทศตน้ทาง) และขอ้เสนอแนะที� 50 – 55 (วา่ดว้ยชมุชน
ระหวา่งประเทศ) เทา่นั�นที�พดูถงึประเด็นนโยบายที�กรอบตวัชี�วดัของการศกึษาการ
ยา้ยถิ�นหา้พื�นที�ไมไ่ดร้ะบ ุขอ้เสนอแนะมอนทรอีอลมเีนื�อหาที�เกี�ยวขอ้งกบัประเด็น
นโยบายของกรอบตวัชี�วดัของการศกึษาการยา้ยถิ�นหา้พื�นที�ทกุประเด็น ยกเวน้ขอ้ที�
เกี�ยวกบันโยบายการยา้ยถิ�นของประเทศและเสรภีาพในการสมาคม

ประเด็นของ
นโยบายรฐับาล

จาํนวนตวัชี�วดั
ท ั�งหมด

นํามาจากหลกัการ
ท ั�วไปและแนวปฏบิตั ิ
เพื�อการจดัหางานที�
เป็นธรรมของ ILO

พฒันาโดย
FairSquare รว่มกบั
การมสีว่นรว่มของผูม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยี

หลกัการท ั�วไป*
และแนวปฏบิตั ิ
ของ ILO ที�
อา้งองิ

ขอ้เสนอแนะ
มอนทรอีอ
ลที�เก ี�ยวขอ้ง

1. นโยบายดา้นการยา้ย
ถิ�นของประเทศ

7 1 6 แนวปฏบิตัทิี� 10 -

2. กรอบกฎหมายและขอ้
บงัคบั

5 5 -
แนวปฏบิตัทิี� 1, 3,
4

1

3. ขอ้ตกลงทวภิาคี 5 5 - แนวปฏบิตัทิี� 13 39 - 42

4. แผนการออกใบ
อนุญาต การลงทะเบยีน
และการรับรอง

5 4 1 แนวปฏบิตัทิี� 4, 5
7 - 14, 18, 28
- 33

5. กลไกในการบงัคบัใช ้
กฎระเบยีบ

4 3 1
แนวปฏบิตัทิี� 2, 5,
9

15 - 17, 18 -
20, 49

6. มาตรการในการป้องกนั
การจัดหางานที�ลอ่ลวง
และละเมดิสทิธิ

5 5 -
หลกัการที� 7, 8
และแนวปฏบิตัทิี�
6, 7

3 - 6, 21 - 24



7. การบงัคบัใชแ้ละการ
เขา้ถงึกลไกรับเรื�อง
รอ้งทกุขแ์ละการเยยีวยา

6 5 1
แนวปฏบิตัทิี� 2, 8,
13

2, 25 - 26, 34
- 38, 43, 48

8. มาตรการในการให ้
ขอ้มลูที�ถกูตอ้งแกแ่รงงาน

5 5 - แนวปฏบิตัทิี� 11 27, 44 - 46

9. เสรภีาพในการสมาคม 2 2 - แนวปฏบิตัทิี� 1 -

*หลกัการทั�วไปจะใชอ้า้งองิตอ่เมื�อตวัชี�วดัไมไ่ดย้ดึโยงกบัแนวปฏบิตัเิทา่นั�น

ตวัชี�วดัทั �งหมดอยูใ่นภาคผนวก 1 พรอ้มคําอธบิายวา่แตล่ะขอ้ตอ้งการประเมนิสิ�งใด

1.2. ไปไกลกวา่กฎหมาย
แมว้า่ตวัชี�วดัในกรอบการทํางานบางขอ้พดูถงึการมหีรอืไมม่กีฎหมายหรอืนโยบาย
อยา่งเฉพาะเจาะจง แตใ่นการศกึษาสว่นใหญ ่เราพยายามที�จะศกึษาไกลกวา่การมี
กฎหมายหรอืเนื�อหาในกฎหมาย นักวจัิยของเราไดรั้บมอบหมายใหคํ้านงึถงึสิ�งตอ่ไปนี�
นอกเหนอืจากกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที�เกี�ยวขอ้ง

จดุประสงคแ์ละเป้าหมายของกฎหมายและนโยบาย: รัฐบาลมเีป้าหมายที�ถกูระบุ
และไมถ่กูระบใุนการดําเนนิการนั�นๆ อยา่งไร

● เป้าหมายดงักลา่วอาจรวมถงึการพัฒนาเศรษฐกจิ การเพิ�มการสง่เงนิกลบับา้น
การจัดการการยา้ยถิ�น การคุม้ครองสทิธมินุษยชน ความมั�นคงของประเทศ การ
ตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ

การนํากฎหมายและนโยบายมาปฏบิตั:ิ รัฐบาลดําเนนิการในการบงัคบัใชม้าตรการ
นั�นๆ อยา่งไร ยกตวัอยา่งเชน่

● รัฐบาลมกีารดําเนนิการดา้นการเงนิและบคุลากรในการบงัคบัใชน้โยบาย
อยา่งไร

● หน่วยงานของรัฐมคีวามเป็นมอือาชพีและการตอบสนองในระดบัใด
● หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งมอํีานาจและหนา้ที�ที�เหมาะสมหรอืไม่
● มหีน่วยงานอสิระในการตรวจสอบและรายงานผลการทํางานหรอืไม่
● รัฐบาลมคีวามโปรง่ใสในการดําเนนินโยบายหรอืไม่



ผลกระทบและผลลพัธข์องกฎหมายและนโยบาย: การดําเนนิการของรัฐบาลสง่
ผลกระทบตอ่แรงงานขา้มชาตอิยา่งไร และรัฐบาลดําเนนิการเป็นการเฉพาะเพื�อทําให ้
เกดิการจัดหางานที�เป็นธรรมอยา่งไร

1.3. ผลลพัธต์อ่แรงงานและหลกัการดกักาเพื�อการยา้ยถิ�น
อยา่งมศีกัดิ�ศรี
เรานําหลกัการดกักาเพื�อการยา้ยถิ�นอยา่งมศีกัดิ�ศรมีาใชเ้ป็นมาตรฐานในการวดัผล
ลพัธใ์นเชงิบวกตอ่แรงงาน1 หลกัการดกักาฯ ระบมุาตรฐานที�อนุญาตใหแ้รงงานยา้ย
ถิ�นอยา่งมศีกัดิ�ศรแีละสามารถอยูอ่าศยัและทํางานในเงื�อนไขที�ปลอดภยัและ
เหมาะสม และไดรั้บการเคารพสทิธใินการเป็นตวัแทน มากกวา่เป็นการจํากดัความ
หมายของการจัดหางานอยา่งเป็นธรรมเป็นเพยีงการไมต่อ้งจา่ยคา่ธรรมเนยีมหรอืการ
ปราศจากการลอ่ลวง

หลกัการดกักาฯ นําแนวทางอยา่งกวา้งมาใชก้บัการจัดหางานอยา่งเป็นธรรม โดย
ครอบคลมุวงจรการจัดหางานทั �งระบบ และรวมประสบการณใ์นการจา้งงานและการ
เดนิทางกลบัประเทศ การศกึษาการยา้ยถิ�นหา้พื�นที�นี�นําแนวทางที�คลา้ยคลงึกนัมาใช ้
โดยมสีมมตฐิานเบื�องตน้วา่ การจัดหางานไมอ่าจเรยีกวา่ “เป็นธรรม” ได ้หากแรงงาน
ถกูจา้งในลกัษณะที�มคีวามเสี�ยงตอ่การถกูเอารัดเอาเปรยีบหรอืการบงัคบัใชแ้รงงาน
สงู แมว้า่ตวัแรงงานนั�นจะไมไ่ดจ้า่ยคา่ธรรมเนยีมหรอืถกูลอ่ลวงในกระบวนการหางาน
กต็าม ดงันั�น งานศกึษาชิ�นนี�จงึมไิดเ้ป็นการศกึษากระบวนการจัดหางานทั �งวงจร แต่
ใหค้วามสนใจในประเด็นกฎหมายและนโยบายที�ใชกํ้ากบัดแูลกระบวนการจัดหางาน
ขา้มประเทศในระยะตน้เป็นพเิศษ เพราะฉะนั�น เราจงึไดป้ระเมนิการบรหิารจัดการและ
แนวปฏบิตัใินการจัดหางาน รวมถงึมติขิองการยา้ยถิ�นบางประการที�ถกูเลอืกมา โดยมี
จดุประสงคใ์นการระบวุา่ นโยบายเหลา่นั�นสนับสนุนหรอืทําลายผลลพัธต์อ่แรงงาน
ระหวา่งและนอกเหนอืจากการจา้งงานมากนอ้ยเพยีงใด

เราไมไ่ดทํ้าการประเมนิเปรยีบเทยีบตวัชี�วดัแตล่ะขอ้ตอ่หลกัการดกักาฯ ในแตล่ะ
ประเทศอยา่งเป็นทางการ ซึ�งการกระทําดงักลา่วจําเป็นตอ้งมกีารทําการประเมนิ
เพิ�มเตมิถงึ 4,140ครั�ง และจะทําใหก้ารวจัิยเสยีบทวเิคราะหท์ี�สามารถนําไปใชไ้ดไ้ป

1 The Dhaka Principles for Migration with Dignity
https://www.ihrb.org/uploads/member-uploads/DPs_-_English_Short_Version.pdf



เราตอ้งการที�จะเนน้ยํ�าถงึความเชื�อมโยงกนัระหวา่งการดําเนนิการของรัฐบาลและ
ผลลพัธต์อ่แรงงาน แทนที�จะมุง่ไปที�รายละเอยีดของประเด็นนโยบายแตล่ะประเด็น

2. การศกึษาการยา้ยถิ�นหา้พื�นที�
การศกึษาการยา้ยถิ�นหา้พื�นที�ศกึษาการจัดหาแรงงานขา้มชาตใินหา้พื�นที� ไดแ้ก่

● เมยีนมาไปไทย (พื�นที� 1)
● เนปาลไปคเูวต (พื�นที� 2)
● เนปาลไปกาตาร ์(พื�นที� 3)
● ฟิลปิปินสไ์ปไตห้วนั (พื�นที� 4)
● เม็กซโิกไปแคนาดา (พื�นที� 5)

แตล่ะพื�นที�ประกอบดว้ยสว่นประกอบที�สําคญั ดงันี�

● การยา้ยถิ�นแบบวงจรของแรงงานขา้มชาตริายไดตํ้�า ซึ�งเป็นสว่นหนึ�งของ
แผนการออกวซีา่ยา้ยถิ�นชั�วคราว โดยมกีารสง่เงนิเป็นจํานวนมากกลบัไป
ประเทศตน้ทาง

● การรายงานถงึการละเมดิแรงงานขา้มชาตโิดยภาคเอกชน ไดแ้ก่ ผูจั้ดหางาน
หรอืนายจา้ง ในกระบวนการจัดหางาน เชน่ การเกบ็คา่ธรรมเนยีมของตวักลาง
จากแรงงานในการจัดหางาน และ/หรอืเงื�อนไขในการทํางานที�เอารัดเอาเปรยีบ
แรงงาน

● ความมุง่มั�นของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ�งหรอืทั �งสองรัฐบาลในการสง่เสรมิการ
จัดหางานอยา่งเป็นธรรม รวมถงึการรว่มงานกบั ILO และ IOM และ/หรอืการ
มคีวามคดิรเิริ�มจากภาคเอกชนหรอืภาคประชาสงัคมเกี�ยวกบัการจัดหางาน
อยา่งเป็นธรรม

พื�นที�ในการศกึษาถกูคดัเลอืกจากกระบวนการปรกึษาหารอือนัเป็นรปูธรรมที�เกดิขึ�นใน
ปี 2562 กบัผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจัดหางานและการโยกยา้ยถิ�นฐาน ผูเ้ชี�ยวชาญจาก
องคก์ารสหประชาชาตแิละองคก์รภาคประชาสงัคม โดยเราไดพ้จิารณาประเทศและ
พื�นที�การยา้ยถิ�นอื�นๆ อกีหลายแหง่



พื�นที�การยา้ยถิ�นทั �งหา้แหง่และประเทศทั �งเกา้ประเทศที�เราไดค้ดัเลอืกมานี�เนน้ไปที�
ทวปีเอเชยีเป็นหลกั โดยครอบคลมุการอพยพยา้ยถิ�นในเอเชยีตะวนัตก เอเชยีใต ้
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้และเอเชยีตะวนัออก และสองประเทศในทวปีอเมรกิา
ประเทศเหลา่นี�มรีะดบัเศรษฐกจิที�แตกตา่งกนั ตั �งแตป่ระเทศตน้ทางที�มรีายไดก้ลาง-
ตํ�าอยา่งเมยีนมา เนปาล และฟิลปิปินส ์และประเทศตน้ทางที�มรีายไดก้ลาง-สงูอยา่ง
เม็กซโิกและประเทศปลายทางอยา่งไทย ไปจนถงึประเทศที�มรีายไดส้งูอยา่ง
แคนาดา คเูวต กาตาร ์และไตห้วนั พื�นที�ดงักลา่วครอบคลมุการยา้ยถิ�นฐานที�รัฐบาล
เป็นผูม้บีทบาทหลกัในการจัดหางาน (เม็กซโิก-แคนาดา) การยา้ยถิ�นฐานที�ตวักลาง
ในภาคเอกชนมบีทบาทนํา (ฟิลปิปินส-์ไตห้วนั เนปาล-คเูวต และเนปาล-กาตาร)์ และ
การยา้ยถิ�นฐานที�แรงงานสว่นใหญข่า้มพรมแดนทางบกดว้ยชอ่งทางที�ไมป่กต ิโดย
ภาคเอกชนมสีว่นเกี�ยวขอ้งในระดบัตา่งๆ กนั (เมยีนมา-ไทย)

3. เราประเมนิตวัชี�วดัอยา่งไร
ในการประเมนิขอ้กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏบิตัใินพื�นที�การยา้ยถิ�นทั �งหา้พื�นที�
(และเกา้ประเทศ) ตามตวัชี�วดัที�กําหนด เราไดทํ้าการทบทวนแหลง่ขอ้มลูทตุยิภมูิ
อยา่งละเอยีด และสํารวจขอ้มลูและมมุมองจากปัจเจกบคุคลที�หลากหลายที�มสีว่น
เกี�ยวขอ้ง หรอืไดรั้บผลกระทบ หรอืมคีวามรูเ้กี�ยวกบัการกํากบัดแูลการยา้ยถิ�นฐาน
และการจัดหางานในพื�นที�นั �นๆ โดยตรง อนัไดแ้ก ่การสมัภาษณต์วัแทนรัฐบาลและ
ตดิตอ่กบัหน่วยงานกระทรวง การพดูคยุกบัแรงงานขา้มชาติ ไมว่า่ที�อยูร่ะหวา่งหรอื
ภายหลงัการยา้ยถิ�นฐาน การสมัภาษณผ์ูท้ี�มสีว่นเกี�ยวขอ้งกบักระบวนการจัดหางาน
และยา้ยถิ�นฐานอื�นๆ เชน่ ผูจั้ดหางานและนายจา้ง การขอความคดิเห็นจาก
สหภาพแรงงาน องคก์รภาคประชาสงัคม และทนายความที�ใหก้ารสนับสนุน เป็น
ตวัแทน และรณรงคด์า้นแรงงานขา้มชาต ิการปรกึษาหารอืกบัผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะดา้น
ในประเด็นเกี�ยวกบัการจัดหางานที�เป็นธรรมในภมูภิาคที�ทําการศกึษา เชน่ ตวัแทน
จาก ILO และ IOM นักวชิาการ และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเทคนคิ และการทบทวน
กฎหมายและนโยบายอยา่งละเอยีด รวมถงึการทําการวจัิยขั �นทตุยิภมูเิกี�ยวกบั
กระบวนการโยกยา้ยถิ�นฐาน โดยรวมแลว้สําหรับงานศกึษาชิ�นนี� เราไดดํ้าเนนิการ
สมัภาษณเ์ชงิลกึทั �งหมด 317 ครั�งและจัดการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพื�อพดูคยุอภปิราย
6 ครั�ง



3.1. แหลง่ขอ้มลูและการประเมนิผล
รฐับาลของท ั�งเกา้ประเทศที�ทาํการศกึษา
โครงการศกึษาการยา้ยถิ�นหา้พื�นที�โดยแกน่แลว้เป็นการศกึษาประสทิธผิลของการ
ดําเนนิงานของรัฐบาล โดยมเีป้าหมายเพื�อเป็นทรัพยากรที�มปีระโยชนสํ์าหรับ
เจา้หนา้ที�ของประเทศนั�นๆ ดงันั�น ระเบยีบวธิใีนการศกึษาของเราจงึจําเป็นตอ้งทํา
งานรว่มกบัรัฐบาลของทั �งเกา้ประเทศที�เกี�ยวขอ้ง พรอ้มเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกี�ยวกบั
ขอ้กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏบิตัขิองแตล่ะประเทศ ระหวา่งเดอืนพฤศจกิายน
2562 ถงึมนีาคม 2563 ในชว่งกอ่นการเกดิการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 เราได ้
เขยีนถงึรัฐบาลของทั �งเกา้ประเทศที�ทําการศกึษาเพื�อแจง้ใหท้ราบเกี�ยวกบัโครงการนี�
และจัดการประชมุพดูคยุรว่มกบัรัฐบาลประเทศฟิลปิปินส์ ไตห้วนั กาตาร ์คเูวต เม็ก
ซโิก แคนาดา และเนปาล หลงัจากนั�น เราตอ้งพึ�งการประชมุทางไกล แมก้ระนั�นแลว้
เจา้หนา้ที�รัฐหลายคนไดร้ะบวุา่ยงัทําไดย้าก เนื�องจากมภีาระงานที�เพิ�มขึ�นจากการ
แพรร่ะบาดของโรคไวรัส ซึ�งสง่ผลกระทบตอ่แรงงานขา้มชาตอิยา่งมาก นอกจากนั�น
เราจะไดส้ง่หนังสอืเพื�อขอขอ้มลูเฉพาะจากเจา้หนา้ที�รัฐอกีดว้ย แมว้า่เราไดเ้ลอืกใช ้
แนวทางที�หลากหลายในการทํางานกบัรัฐบาล ขึ�นอยูก่บับรบิทของแตล่ะประเทศ เรา
พยายามรักษาหลกัการดงัตอ่ไปนี�เพื�อใหโ้ครงการมคีวามคงเสน้คงวา

● เราเริ�มเขา้ไปตดิตอ่กบัรัฐบาลในแตล่ะประเทศผา่นกระทรวงแรงงานหรอืหน่วย
งานเทยีบเทา่กระทรวงแรงงาน

● หากรัฐบาลไมพ่รอ้มที�จะพบปะพดูคยุ เราจะสง่รายการคําถามเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไปยงัเจา้หนา้ที�เกี�ยวขอ้ง

● ในบางกรณี เจา้หนา้ที�ตกลงที�จะพบเราอยา่งไมเ่ป็นทางการเพื�อใหข้อ้มลูที�มี
ประโยชน ์ในขณะเดยีวกนั เรายงัคงพยายามตดิตอ่หน่วยงานรัฐบาลอยา่งเป็น
ทางการตอ่ไป

● เราวางแผนที�จะพบตวัแทนสถานทตู/สถานกงสลุของรัฐประเทศตน้ทางที�
ประจําอยูใ่นประเทศปลายทาง

● รัฐบาลไดรั้บการแบง่ปันขอ้คน้พบหลกัของเราจากการศกึษาในประเทศของตน
เองในเดอืนเมษายน 2564 และไดรั้บโอกาสในการตอบโตเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษรหรอืทางวาจา คําตอบทั �งหมดที�ไดรั้บจะถกูรวมเขา้ไปในรายงานสดุทา้ย



ตารางดา้นลา่งระบรุายละเอยีดอยา่งกวา้งของลกัษณะการปฏสิมัพันธร์ะหวา่งคณะทํา
งานโครงการศกึษาการยา้ยถิ�นหา้พื�นที�และรัฐบาลของเกา้ประเทศที�ทําการศกึษา ราย
ละเอยีดของการประชมุและกระทรวงที�รว่มงานดว้ยจะถกูบรรจใุนการศกึษาของพื�นที�
นั �นๆ ในกรณีที�รัฐบาลไมต่อบรับที�จะพบปะหรอืตอบคําถามของเรา เราไดส้ง่หนังสอื
เพื�อตดิตามและโทรศพัทเ์พื�อยนืยนัวา่ทางรัฐบาลไดรั้บคํารอ้งจากเราแลว้ โดยรวม
เราไดม้กีารพบปะในระดบัที�แตกตา่งกนักบัเจา้หนา้ที�รัฐเป็นจํานวนทั �งหมด 30 ครั�ง

ประเทศ ขอบเขตของปฏสิมัพนัธข์องรฐับาลกบัโครงการศกึษาการยา้ยถิ�นหา้พื�นที�

เมยีนมา
พบกบัเจา้หนา้ที�รัฐที�มคีวามรูเ้กี�ยวกบักระบวนการของแรงงานขา้มชาตเิมยีนมา-
ไทย แตไ่มม่กีารตอบรับใดๆ เพิ�มเตมิตอ่หนังสอืหรอืคํารอ้ง

ไทย
สมัภาษณท์างไกลกบัเจา้หนา้ที�กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน แตไ่มม่กีาร
ตอบรับใดๆ เพิ�มเตมิตอ่หนังสอืหรอืคํารอ้ง

เนปาล

พบกบัเจา้หนา้ที�อาวโุสของกระทรวงแรงงาน การจา้งงาน และการประกนัสงัคม
กรมการจา้งงานในตา่งประเทศ คณะกรรมการการจา้งงานในตา่งประเทศ และ
กระทรวงกฎหมาย ความยตุธิรรม และกจิการรัฐสภา และเจา้หนา้ที�กงสลุใน
ประเทศกาตาร ์แตไ่มม่กีารตอบรับใดๆ เพิ�มเตมิตอ่หนังสอืหรอืคํารอ้ง

คเูวต
พบกบัเจา้หนา้ที�อาวโุสของหน่วยงานรัฐดา้นกําลงัคนในขั �นตน้ แตไ่มม่กีารตอบรับ
ใดๆ เพิ�มเตมิตอ่หนังสอืหรอืคํารอ้ง

กาตาร์
พบกบัเจา้หนา้ที�อาวโุสของกระทรวงการพัฒนาการบรหิาร แรงงาน และกจิการ
สงัคมในขั �นตน้ แตไ่มม่กีารตอบรับใดๆ เพิ�มเตมิตอ่หนังสอืหรอืคํารอ้ง

ฟิลปิปิน
ส์

พบกบัเจา้หนา้ที�กงสลุในประเทศไตห้วนัและพบกบัหน่วยงานดา้นการจา้งงานใน
ตา่งประเทศแหง่ฟิลปิปินส ์แตไ่มม่กีารตอบรับใดๆ เพิ�มเตมิตอ่หนังสอืหรอืคํารอ้ง

ไตห้วนั
พบกบัรองรัฐมนตรวีา่การกระทรวงแรงงาน เจา้หนา้ที�ตอบคํารอ้งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเพื�อขอขอ้มลูเพิ�มเตมิและตอบรับตอ่การแบง่ปันขอ้คน้พบลว่งหนา้

เม็กซโิก
พบกบัเจา้หนา้ที�อาวโุสของ STPS และเจา้หนา้ที�กงสลุในประเทศแคนาดา แตไ่ม่
มกีารตอบรับใดๆ เพิ�มเตมิตอ่หนังสอืหรอืคํารอ้ง

แคนาดา

พบกบัเจา้หนา้ที�ของกระทรวงการจา้งงานและการพัฒนาสงัคมและกระทรวงผูล้ี�ภยั
และสถานะพลเมอืง รวมถงึเจา้หนา้ที�รัฐออนแทรโีอและเจา้หนา้ที�สถานทตู
แคนาดาประจําประเทศเม็กซโิก มกีารตอบรับขอ้คน้พบที�สง่ใหล้ว่งหนา้เป็น
ลายลกัษณอ์กัษร

ปฏสิมัพันธก์บัรัฐบาลแตล่ะประเทศมคีวามแตกตา่งพอสมควร บางรัฐบาลใหท้ั �งเวลา
และขอ้มลูแกเ่รา ขณะที�บางรัฐบาลไมไ่ดใ้หค้วามรว่มมอืกบัเราอยา่งเต็มที�นัก เราได ้
ตดิตอ่องคก์รและปัจเจกที�ทํางานใกลช้ดิกบัรัฐบาลนั�นๆ และมคีวามรูเ้กี�ยวกบันโยบาย
ของรัฐบาลอยา่งลกึซึ�ง พรอ้มวเิคราะหม์มุมองของเจา้หนา้ที�รัฐในแถลงการณแ์ละ



เอกสารสาธารณะ เพื�อใหม้ั�นใจวา่ เราไดร้วมมมุมองของรัฐบาลทกุประเทศในรายงาน
ของเราแลว้

แรงงานขา้มชาติ
เราตั �งเป้าที�จะพดูคยุกบัแรงงานขา้มชาตเิพื�อทําความเขา้ใจกระบวนการจัดหางาน
และยา้ยถิ�นฐานผา่นมมุมองของแรงงาน และเพื�อใหไ้ดข้อ้มลูเกี�ยวกบัการทํางานของ
มาตรการแตล่ะมาตรการในทางปฏบิตั ิการสมัภาษณก์บัแรงงานขา้มชาตขิองเราไมไ่ด ้
ถกูออกแบบเพื�อใหค้รอบคลมุกลุม่ตวัอยา่งของแรงงานทั �งหมด ซึ�งในบางพื�นที�ไดม้ี
งานศกึษาที�ทําไปแลว้ และเราไมไ่ดต้อ้งการทําการสํารวจเชงิปรมิาณกบัแรงงานขา้ม
ชาตใินระดบัใหญ่

ตอนแรก เราตั �งใจที�จะสมัภาษณแ์รงงานตอ่หนา้ ทั �งในแบบกลุม่และรายบคุคล เรา
วางแผนวา่ การสมัภาษณเ์หลา่นี�จะเกดิขึ�นทั �งในประเทศตน้ทาง (ในสถานที�ทั�วไปใน
การจัดหางาน เชน่ อาคารหน่วยงานราชการและพื�นที�ที�ตั �งของสํานักงานตวัแทน
จัดหางาน) และประเทศปลายทาง (ใกลส้ถานที�ทํางาน ที�พักอาศยั และสถานที�
หยอ่นใจของแรงงานขา้มชาต)ิ อยา่งไรกต็าม การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 ทําให ้
เราไมส่ามารถดําเนนิการสมัภาษณใ์นลกัษณะนี�ได ้ยกเวน้การสมัภาษณจํ์านวนหนึ�งที�
เกดิขึ�นกอ่นเดอืนมนีาคม 2563 เพราะฉะนั�น เราจงึไดเ้ลอืกวธิกีารสมัภาษณท์างไกล
แทน โดยรวม เราไดทํ้าการสมัภาษณแ์รงงานขา้มชาตทิั �งหมด 140 คนในพื�นที�ทั �งหา้
พื�นที� ไดแ้ก ่การสมัภาษณต์อ่หนา้กอ่นการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ 19 44 ครั�งใน
ประเทศเนปาล กาตาร ์คเูวต ไทย ไตห้วนั และเม็กซโิก หลงัจากนั�น เราไดทํ้าการ
สมัภาษณก์ลุม่ขนาดยอ่ยเพิ�มเตมิในประเทศไทยกบัแรงงาน 16 คน

ตารางดา้นลา่งแสดงรายละเอยีดเกี�ยวกบัการสมัภาษณแ์รงงานรายบคุคลในแตล่ะ
พื�นที�

ลกัษณะ
1. เมยีนมา
ไปไทย

2. เนปาลไป
คเูวต

3.
เนปาลไป
กาตาร์

4. ฟิลปิปินส์
ไปไตห้วนั

5. เม็กซิ
โกไปแคนา

ดา

จํานวนการสมัภาษณ์
ทั �งหมด

32 27 30 27 24



สดัสว่นหญงิ-ชาย 47% - 53% 59% - 41% 30% - 70% 63 - 37% 38% - 62%

ภาคสว่นในการจา้งงาน

การผลติ,
อาหารทะเล,
เกษตรกรรม.
กอ่สรา้ง

ทํางานใน
บา้น, อาหาร
และคา้ปลกี,
กอ่สรา้ง,
รักษาความ
ปลอดภยั

ทําความ
สะอาด,
กอ่สรา้ง,
รักษาความ
ปลอดภยั

การผลติ,  ทํา
งานในบา้น,
ประมง

เกษตรกรรม

สดัสว่นแรงงานที�อยูใ่น
ประเทศปลายทาง

75% 88% 83% 100% 71%

การสมัภาษณร์ายบคุคลจํานวน 138 จาก 140 ครั�งดําเนนิการโดยเจา้ของภาษาของ
ภาษาที�แรงงานพดูในประเทศตน้ทาง แรงงานถกูสมัภาษณโ์ดยนักวจัิยทั �งชายและ
หญงิคละกนั ผูใ้หส้มัภาษณไ์ดรั้บการอธบิายเป้าหมายและรายละเอยีดในการใช ้
ขอ้มลูจากการสมัภาษณอ์ยา่งครบถว้นกอ่นตกลงที�จะเขา้รว่ม แรงงานไมไ่ดรั้บคา่
ตอบแทนหรอืบรกิารอื�นๆ จากการเขา้รว่มดงักลา่ว ชื�อของแรงงานขา้มชาตทิี�ทําการ
สมัภาษณไ์มถ่กูแบง่ปันกบัผูอ้ื�นนอกเหนอืจากคณะผูว้จัิย

คําถามสําหรับการสมัภาษณข์องเรามุง่เนน้ไปที�กระบวนการจัดหางาน ไดแ้ก ่คําถาม
เกี�ยวกบัประสบการณข์องแรงงานในประเด็นตอ่ไปนี�

● การตดัสนิใจในการยา้ยถิ�น
● การเขา้ถงึและปฏสิมัพันธก์บัตวัแทนจัดหางานและเจา้หนา้ที�รัฐ
● การจา่ยคา่ธรรมเนยีมและหนี� หากมี
● ประสบการณก์อ่นเดนิทาง รวมถงึกระบวนการเซน็สญัญาและโครงการ

ปฐมนเิทศ
● การเดนิทางมาถงึและทํางานในประเทศปลายทาง
● การสนับสนุนหากเกดิปัญหา และ
● การเดนิทางกลบัประเทศ

การแพรร่ะบาดของไวรัสสง่ผลกระทบตอ่จํานวนแรงงานที�เราตอ้งการพดูคยุดว้ย
สําหรับโครงการนี� แมว้า่การสมัภาษณแ์รงงานจํานวนคอ่นขา้งนอ้ยจะเป็นขอ้จํากดั แต่



การสมัภาษณน์ี�กไ็มไ่ดม้เีป้าหมายเพื�อใหค้รอบคลมุหรอืพยายามบนัทกึความซบัซอ้น
ทั �งหมดของประเด็นและความหลากหลายของประสบการณต์ั �งแตแ่รก แตเ่ป็นการ
สํารวจวา่ประเด็นที�ทําการศกึษาอาจสง่ผลกระทบตอ่แรงงานขา้มชาตอิยา่งไร และ
เป็นการรับประกนัวา่ ขอ้คน้พบของเราไดส้ะทอ้นถงึมมุมองของแรงงานขา้มชาตแิลว้

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกัและผูเ้ชี�ยวชาญดา้นกระบวนการยา้ยถิ�น
ในแตล่ะพื�นที� เราไดพ้ดูคยุกบัผูเ้ชี�ยวชาญที�มคีวามรูเ้กี�ยวกบักระบวนการจัดหางาน
และการยา้ยถิ�น อนัไดแ้ก่

● องคก์รภาคเอกชนที�เกี�ยวขอ้งกบัการจัดหางานและการยา้ยถิ�นโดยตรง เชน่ ผู ้
จัดหางาน นายจา้ง และกลุม่อตุสาหกรรม

● กลุม่ที�ใหก้ารสนับสนุน เป็นตวัแทน และรณรงคเ์กี�ยวกบัแรงงานขา้มชาต ิเชน่
สหภาพแรงงาน องคก์รภาคประชาสงัคม และทนายความ และ

● ผูเ้ชี�ยวชาญ เชน่ นักวชิาการ ที�ปรกึษาเชงิเทคนคิ ผูแ้ทนของ ILO และ IOM
อดตีเจา้หนา้ที�รัฐและสถานทตูในประเทศที�สาม

เราไดทํ้าการสมัภาษณผ์ูเ้ชี�ยวชาญสว่นใหญเ่ป็นรายบคุคล และเรายงัไดจั้ดการ
ประชมุเชงิปฏบิตักิารกบัผูเ้ชี�ยวชาญในประเทศเมยีนมา ไทย และไตห้วนั (เรามแีผนที�
จะจัดกจิกรรมเชน่นี�ในประเทศอื�น แตเ่นื�องจากการแพรร่ะบาดของโรคไวรัสในเดอืน
มนีาคม 2563 ทําใหไ้มส่ามารถเดนิทางและจัดกจิกรรมรวมตวัได)้ การสมัภาษณ์
แตล่ะครั �งถกูดดัแปลงใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นความเชี�ยวชาญของผูใ้หส้มัภาษณใ์น
กรอบการทํางานโดยรวมของการศกึษาการยา้ยถิ�นหา้พื�นที� รายชื�อองคก์รที�เราได ้
สมัภาษณถ์กูบรรจอุยูใ่นเอกสารภาคผนวก 2

ประเภท
พื�นที� 1

(เมยีนมา-
ไทย)

พื�นที� 2 และ
3* (เนปาล-
คเูวต และ
เนปาล-
กาตาร)์

พื�นที� 4
(ฟิลปิปิ
นส์ -

ไตห้วนั)

พื�นที� 5
(เม็ก
ซโิก -
แคนาดา

)

รวม

ภาคเอกชน 8 14 12 6 40

กลุม่ที�สนับสนุน เป็นตวัแทน หรอืรณรงค์ 16 28 15 7 66



เกี�ยวกบัแรงงาน

ผูเ้ชี�ยวชาญเชงิเทคนคิ/อื�นๆ 5 21 6 9 41

รวม 29 63 33 22 147

แรงงานขา้มชาติ 32 57 27 24 140

รัฐบาล 2 11 9 8 30

รวมท ั�งหมด 63 131 69 54 317
*พื�นที� 2 และ 3 ถกูนํามารวมกนัเพื�อหลกีเลี�ยงการนับซํ�า: ผูเ้ชี�ยวชาญหลายรายสามารถ

ใหข้อ้มลูเกี�ยวกบัทั �งสองพื�นที�

โดยรวมแลว้ เราไดพ้ดูคยุกบัผูเ้ชี�ยวชาญทั �งหมด 147 คนตลอดระยะเวลาของ
โครงการ โดยในจํานวนดงักลา่ว 66 คนเป็นกลุม่ที�สนับสนุน เป็นตวัแทน หรอืรณรงค์
เกี�ยวกบัแรงงานขา้มชาต ิอนัไดแ้ก ่สหภาพแรงงาน องคก์รภาคประชาสงัคม และ
ทนายความ องคก์รเหลา่นี�มบีทบาทที�สําคญัในการชว่ยใหเ้ราเขา้ใจความหลากหลาย
ของประสบการณใ์นหมูแ่รงงานเป็นอยา่งยิ�ง ทา่มกลางขอ้จํากดัของการแพรร่ะบาด
ของไวรัสตอ่การพดูคยุกบัแรงงานขา้มชาตจํิานวนมาก การสมัภาษณจํ์านวน 40 ครั�ง
เป็นการสมัภาษณน์ายจา้งและผูจั้ดหาแรงงานขา้มชาต ิและตวัแทนภาคเอกชนอื�นๆ
เราพยายามสํารวจความคดิเห็นของผูใ้หส้มัภาษณก์ลุม่นี�เกี�ยวกบัทศันคตแิละแนว
ปฏบิตัทิั�วไปเกี�ยวกบัการจัดหางานที�เป็นธรรมในอตุสาหกรรมนั�นๆ เกี�ยวกบัความเห็น
ตอ่กฎระเบยีบของรัฐบาล และเกี�ยวกบัการดําเนนิขั �นตอนของพวกเขาในการ
รับประกนัการจัดหางานที�เป็นธรรม กลุม่สดุทา้ย ไดแ้ก่ การสมัภาษณก์ลุม่ผูเ้ชี�ยวชาญ
ที�มคีวามรูเ้ฉพาะทางดา้นอื�นๆ เชน่ นักวชิาการและตวัแทนขององคก์รระหวา่งประเทศ
จํานวน 41 ครั�ง การสมัภาษณก์ลุม่นี�ยงัรวมถงึอดตีเจา้หนา้ที�รัฐ ที�ในบางกรณีสามารถ
ใหข้อ้มลูเชงิลกึในเงื�อนไขที�เอื�ออํานวยกวา่เมื�อเปรยีบเทยีบกบัเจา้หนา้ที�รัฐปัจจบุนั

กรอบกฎหมายและนโยบายและแหลง่ขอ้มลูทตุยิภมู ิ
เราไดดํ้าเนนิการทบทวนเอกสารของแตล่ะพื�นที�ที�สมัพันธก์บักรอบตวัชี�วดัอยา่ง
กวา้งขวาง เชน่ กฎหมายและกรอบขอ้บงัคบัและนโยบายภายในประเทศ รวมถงึขอ้
ตกลงแบบทวภิาค ีแถลงการณท์ี�ออกโดยหน่วยงานและเจา้หนา้ที�รัฐ การอภปิรายและ
การพจิารณาประเด็นดา้นการยา้ยถิ�นฐานในสภา คําตดัสนิของศาลเกี�ยวกบันโยบาย
ของรัฐบาล และวรรณกรรมที�เกี�ยวกบัพื�นที�นั �นๆ ไมว่า่จะเป็นงานวจัิยทางวชิาการ
รายงานขององคก์รเอ็นจโีอ และบทความขา่ว ในทกุพื�นที� เราตอ้งเผชญิกบัความ



ขาดแคลนขอ้มลูที�น่าเชื�อถอืและสามารถนําไปเปรยีบเทยีบกนัได ้แมว้า่รัฐบาลมกีาร
เผยแพรข่อ้มลูเกี�ยวกบัแรงงานขา้มชาต ิแตข่อ้มลูเหลา่นั�นมกัขาดรายละเอยีดหรอื
เป็นขอ้มลูเฉพาะชว่งเวลาที�ไมส่ามารถนําไปใชเ้ปรยีบเทยีบกบัภมูภิาคอื�นได ้ยก
ตวัอยา่งเชน่ รัฐบาลประเทศปลายทางประเทศหนึ�งใหข้อ้มลูที�คอ่นขา้งละเอยีดเกี�ยว
กบัจํานวนแรงงานตา่งชาตทิี�สามารถโอนยา้ยนายจา้งได ้ขอ้มลูดงักลา่วชี�วา่ แรงงาน
ขา้มชาตมิกีารเปลี�ยนนายจา้งเป็นปกต ิและสื�อวา่ แรงงานมคีวามยดืหยุน่ในการ
เคลื�อนยา้ยงานในทางปฏบิตั ิแมก้ฎหมายไมไ่ดร้ะบ ุอยา่งไรกต็าม เมื�อเราขอการ
แจกแจงขอ้มลูเพิ�มเตมิไปในภายหลงั เรากลบัไมไ่ดคํ้าตอบใดๆ เราทําการวเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยความชว่ยเหลอืจากผูเ้ชี�ยวชาญที�มคีวามคุน้เคยกบักระบวนการ เพื�อ
ทําความเขา้ใจวา่ ขอ้มลูที�เราไดรั้บนั�นสนับสนุนขอ้อา้งเกี�ยวกบัการเคลื�อนยา้ยงานใน
ทางปฏบิตัมิากเพยีงใด ในประเทศที�ทําการศกึษาสว่นใหญ่ รัฐบาลไมไ่ดใ้หข้อ้มลูที�
เป็นประโยชนท์ี�สามารถวดัได ้ดงันั�น เราจงึตอ้งพึ�งการ
สงัเกตการณ ์และความรูจ้ากผูเ้ชี�ยวชาญและงานวจัิยที�น่าเชื�อถอืที�มอียูก่อ่นหนา้นี�

3.2. การพัฒนาขอ้เสนอแนะหลกั
ในการศกึษาและการวเิคราะหแ์ตล่ะขั �นตอน เราพยายามระบปุระเด็นรว่มที�สง่ผลกระ
ทบทางตรงตอ่ความสามารถของแรงงานในการยา้ยถิ�นเพื�อไปทํางานอยา่งเป็นธรรม
ในทกุพื�นที� ระหวา่งเดอืนพฤษภาคมถงึกรกฎาคม 2563 คณะวจัิยหลกัของโครงการ
ศกึษาการยา้ยถิ�นหา้พื�นที�ไดจั้ดการประชมุประจําสปัดาหจํ์านวน 9 ครั�งดว้ยกนั โดย
แตล่ะครั �งพดูถงึประเด็นนโยบายของการศกึษาแตล่ะขอ้ การประชมุดงักลา่วเป็น
โอกาสในการเปรยีบเทยีบอยา่งเป็นระบบและแบบแผนวา่ ตวัชี�วดัเหลา่นี�สง่ผลกระทบ
ตอ่แรงงานในแตล่ะพื�นที�อยา่งไร สว่นในขั �นตอนการวเิคราะห์ เนื�องจากความทา้ทาย
ในการเชื�อมโยงตวัชี�วดัแตล่ะตวัเขา้กบัผลลพัธเ์ชงิบวกและเชงิลบตอ่แรงงาน (ตวัชี�
วดัหลายตวัสมัพันธแ์ละสง่เสรมิกนัและกนั) และการขาดขอ้มลูที�เป็นรปูธรรมในหลาย
ประเทศที�ทําการศกึษา เราจงึตอ้งมกัพึ�งพาการสงัเกตการณ์ การสะทอ้น และความรู ้
ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลกัและผูเ้ชี�ยวชาญในการหาขอ้สรปุ นักวจัิยของเราได ้
แบง่ปันตวัอยา่งแนวปฏบิตัทิี�ดแีละไมด่ทีี�พบในพื�นที�ของตน กระบวนการดงักลา่วชว่ย
ใหเ้ราพัฒนาขอ้เสนอแนะหลกั โดยดงึมาจากขอ้เสนอแนะระดบัประเทศสําหรับ
รัฐบาลของทั �งเกา้ประเทศในแตล่ะประเด็นตวัชี�วดั ขอ้เสนอแนะหลกับางขอ้ (ไมท่กุ
ขอ้) ที�คณะทํางานการศกึษาการยา้ยถิ�นหา้พื�นที�ไดพั้ฒนาขึ�นมาสมัพันธก์บัตวัชี�วดั
มากกวา่หนึ�งตวั เนื�องจากการกํากบัดแูลและการบงัคบัใชม้าตรการการจัดหางานที�



เป็นธรรมมคีวามเชื�อมโยงกนั กอ่นสรปุในขั �นตอนสดุทา้ย เราไดแ้บง่ปันขอ้เสนอแนะ
หลกัแกผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อทบทวน (ดดูา้นลา่ง) และนําไป
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบังานศกึษาชิ�นอื�นๆ ในประเด็นเดยีวกนั

3.3. ขั �นตอนการทบทวน
เพื�อรับประกนัคณุภาพและความถกูตอ้งของการศกึษาและการวเิคราะหข์องการศกึษา
ชิ�นนี� เราไดนํ้ากระบวนการทบทวนภายนอกมาใชใ้นสามรปูแบบดว้ยกนั ดงันี�

● เชญิรฐับาลใหอ้อกความเห็นตอ่การศกึษาระดบัประเทศของเรา ตามที�กลา่ว
ไปขา้งตน้ เราไดแ้บง่ปันรา่งสรปุขอ้คน้พบหลกักบัรัฐบาลของประเทศที�ทําการ
ศกึษาแตล่ะประเทศในเดอืนเมษายน 2564 โดยไดเ้ชญิใหส้ง่ความคดิเห็นหรอื
คําอธบิายตอ่ขอ้เท็จจรงิหรอืบทวเิคราะหท์ี�เราไดนํ้าเสนอ

● ปรกึษาหารอืกบัคณะผูเ้ชี�ยวชาญที�ปรกึษาของโครงการจํานวนแปดคน
สมาชกิคณะผูเ้ชี�ยวชาญที�ปรกึษาของโครงการไดท้บทวนรา่งรายงานพื�นที�ทกุ
ฉบบั รวมถงึขอ้เสนอแนะหลกั เราไดจั้ดการประชมุกบัคณะที�ปรกึษาในเดอืน
กนัยายนและพฤศจกิายน 2563 เพื�อพดูคยุเกี�ยวกบัขอ้คน้พบของการศกึษา
พื�นที�ทั �งหา้เป็นการเฉพาะและใหโ้อกาสผูเ้ชี�ยวชาญในการวพิากษ์วจิารณแ์ละ
ตั �งคําถามเกี�ยวกบัการวเิคราะหแ์ละขอ้เสนอแนะของเรา

● ขอความเห็นจากผูเ้ชี�ยวชาญอื�นๆ เป็นกรณี เราไดแ้บง่ปันรา่งการทบทวน
การศกึษาพื�นที�และขอ้เสนอแนะหลกัของเรากบัผูเ้ชี�ยวชาญที�ถกูเลอืก ซึ�ง
ไดแ้ก ่ตวัแทนจากหน่วยงานสหประชาชาตทิี�เกี�ยวขอ้ง นักวชิาการแนวหนา้
องคก์รภาคประชาสงัคม และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเทคนคิอื�นๆ เราไดเ้ชญิให ้
ผูเ้ชี�ยวชาญเหลา่นี�แสดงคําวพิากษ์วจิารณต์อ่ขอ้สรปุในภาพรวม โดยเฉพาะใน
การชี�ขอ้เท็จจรงิที�ระบคุาดเคลื�อน จดุที�งานศกึษาของเราสื�อสารไดไ้มถ่กูตอ้ง
หรอืประเด็นที�เราขาดตกบกพรอ่งไป



4. คณะทํางานของโครงการศกึษาการยา้ยถิ�นหา้
พื�นที�

4.1. คณะวจัิยของ FairSquare Projects
โครงการศกึษาการยา้ยถิ�นหา้พื�นที�นําโดย FairSquare Projects ซึ�งเป็นองคก์รไม่
แสวงหาผลกําไรดา้นสทิธมินุษยชนที�ตั �งอยูท่ี�กรงุลอนดอน FairSquare Projects ทํา
การวจัิยและการรณรงคเ์พื�อชว่ยสง่เสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชน โดยมคีวาม
เชี�ยวชาญในประเด็นสทิธแิรงงานขา้มชาติ

คณะทํางานหลกัขององคก์รไดแ้ก ่James Lynch, Nicholas McGeehan, Fabien
Goa และ Isabelle Pereira ซึ�งเป็นผูนํ้าการดําเนนิโครงการในภาพรวม โดยมคีณะ
ทํางานวจัิยในแตล่ะพื�นที� ไดแ้ก่

● เมยีนมา-ไทย: Bikramjeet Batra, Kevin Mcleod, Johny Adikhari และ
สธุาร ีวรรณศริิ

● เนปาล-คเูวต และ เนปาล-กาตาร:์ Fabien Goa, Anurag Devkota,
Magdalena Mughrabi, Shareen Tuladhar และ Abdulrahman Al Turki

● ฟิลปิปินส-์ไตห้วนั: Nicholas McGeehan, William Ragamat, Mina
Chiang, Dana Batnag และ Mary Ann Bayang

● เม็กซโิก-แคนาดา: Jorge Aceytuno, James Lynch, Margarita Maura
Pascal, Ariadna Tovar Ramírez และ Aaráon Mendiburo

● Amira Al-Sayed ไดใ้หก้ารสนับสนุนในการวจัิยในมากกวา่หนึ�งพื�นที�

4.2. ผูเ้ชี�ยวชาญที�ปรกึษาและผูท้บทวนของโครงการศกึษา
การยา้ยถิ�นหา้พื�นที�
คณะทํางานของโครงการศกึษาการยา้ยถิ�นหา้พื�นที�ไดรั้บการสนับสนุนจากเหลา่
ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการจัดหางานอยา่งเป็นธรรม ดงัตอ่ไปนี�

https://fairsq.org/projects


Ambassador Luis DeBaca (เกษยีณ) เป็นหนึ�งในสองที�ปรกึษาอาวโุสของ
โครงการ ทา่นทตู DeBaca เคยดํารงตําแหน่งผูอํ้านวยการสํานักงานเพื�อการตดิตาม
และตอ่ตา้นการคา้มนุษยข์องกระทรวงตา่งประเทศแหง่สหรัฐอเมรกิาภายใตรั้ฐบาล
ของโอบามาและไดเ้ป็นผูป้ระสานงานโครงการตอ่ตา้นแรงงานทาสรว่มสมยัระดบัโลก
เขาเคยเป็นนักวจัิยที� Gilder Lehrman Center for the Study of Slavery,
Resistance, and Abolition ของศนูย ์MacMillan แหง่มหาวทิยาลยัเยล งานดา้น
วชิาการและการใหคํ้าปรกึษาของเขามุง่เนน้ไปที�ประเด็นการบงัคบัใชแ้รงงานและ
แรงงานเด็กในหว่งโซอ่ปุทานวสัดกุอ่สรา้ง แรธ่าต ุนํ�ามนัปาลม์ ยาง โกโก ้และ
แรงงาน

Elizabeth Frantz เป็นผูอํ้านวยการฝ่าย International Migration Initiative ของ
องคก์ร Open Society Foundations และเป็นที�ปรกึษาอาวโุสอกีคนของโครงการ
ของเรา เธอรับผดิชอบกจิกรรมดา้นงานที�เป็นธรรม ซึ�งสนับสนุนความพยายามในการ
ป้องกนัแนวปฏบิตัทิี�เอารัดเอาเปรยีบแรงงานที�กระทบตอ่ผูอ้พยพและผูล้ี�ภยั คณุ
Frantz เคยทํางานเป็นนักวจัิยและนักรณรงคใ์นประเด็นการยา้ยถิ�นเป็นเวลา 15 ปี
เคยทํางานในประเทศจอรแ์ดนในตําแหน่งที�ปรกึษาดา้นการพัฒนายทุธศาสตรเ์พื�อ
สรา้งความเขม้แข็งแกก่ารทํางานของภาคประชาสงัคมในประเด็นแรงงานขา้มชาติ
เคยทํางานที� Cairo’s Center for Migration and Refugee Studies ของ
มหาวทิยาลยัอเมรกินั และเป็นนักวจัิยที�องคก์รการกศุลแหง่หนึ�งในประเทศสหราช
อาณาจักรที�ใหคํ้าปรกึษาทางกฎหมายและชว่ยเหลอืผูอ้พยพและผูข้อลี�ภยั

นอกจากนั�น เรายงัไดรั้บประโยชนจ์ากความเชี�ยวชาญและประสบการณข์องสมาชกิ
คณะที�ปรกึษาโครงการศกึษาการยา้ยถิ�นหา้พื�นที�อกีดว้ย ดงัตอ่ไปนี�

Marie Apostol เป็นผูก้อ่ตั �งและประธาน/ประธานบรหิารของ The FAIR Hiring
Initiative ธรุกจิเพื�อสงัคมที�ทํางานในการพัฒนา ทดสอบ และสง่เสรมิรปูแบการจา้ง
งานที�มจีรยิธรรม และแกไ้ขปัญหาการบงัคบัใชแ้รงงาน แรงงานขดัหนี� และการคา้
มนุษยใ์นวงจรการโยกยา้ยถิ�นฐานเพื�อไปทํางาน ในปี 2547 คณุ Marie ไดก้อ่ตั �ง
องคก์ร Verité Southeast Asia และดํารงตําแหน่งกรรมการบรหิารที�นั�นจนถงึปี
2555 เธอเป็นผูนํ้าการพัฒนาแนวทาง Verité Systems Approach For Social
Responsibility และกลอ่งเครื�องมอื Verité Fair Hiring Toolkit และยกรา่ง
Manpower-Verité Ethical Framework for Cross-Border Recruitment ฉบบัแรก



Bassina Farbenblum, มหาวทิยาลยันวิเซาทเ์วลส ์Bassina เป็นทนายความและ
ผูอํ้านวยการกอ่ตั �งของ UNSW Human Rights Clinic และโครงการสทิธผิูอ้พยพ
และผูล้ี�ภยัของศนูย ์Australian Human Rights Centre คณุ Bassina ไดทํ้างาน
เป็นทนายความและนักวจัิยดา้นสทิธผิูล้ี�ภยัและผูใ้หก้ารศกึษาดา้นกฎหมายในเมอืงนวิ
ยอรค์และซดินยีเ์ป็นเวลาเกอืบสองทศวรรษ เธอทํางานกบัรัฐบาลและภาคภีาคประชา
สงัคมในประเทศอนิโดนเีซยีและประเทศอื�นในทวปีเอเชยีอยา่งใกลช้ดิ เพื�อสง่เสรมิ
ใหแ้รงงานขา้มชาตสิามารถเขา้ถงึความยตุธิรรมและธรรมาภบิาลในการจา้งงานไดด้ี
ขึ�น บทความลา่สดุของเธอสนใจในประเด็นการกํากบัดแูลการจา้งงานแรงงานขา้ม
ชาตบินพื�นฐานของสทิธแิละความรับผดิชอบของภาคเอกชนภายในหว่งโซอ่ปุทาน

Professor Ray Jureidini ศาสตราจารยด์า้นจรยิธรรมและสทิธมินุษยชนในการ
ยา้ยถิ�นฐานที�ศนูยว์จัิย Research Center for Islamic Legislation and Ethics
(CILE) แหง่มหาวทิยาลยัฮาหมดับนิคาลฟิา เมอืงโดฮา ประเทศกาตาร ์ศาสตราจารย์
Jureidini มคีวามเชี�ยวชาญทางวชิาการและประสบการณก์ารทํากจิกรรมในดา้นสทิธิ
มนุษยชนและสทิธแิรงงาน โดยเฉพาะในประเด็นการบงัคบัใชแ้รงงาน การคา้มนุษย์
และการจัดหาแรงงานในภมูภิาคตะวนัออกกลาง เขาเป็นที�ปรกึษาในประเด็นผูล้ี�ภยั
การคา้มนุษย ์การจัดหาแรงงาน การประเมนิหว่งโซอ่ปุทานแรงงาน และการรณรงค์
ดา้นการปฏริปูแรงงานขา้มชาติ

Professor Sara Paoletti เป็นผูก้อ่ตั �งและผูอํ้านวยการของ Transnational Legal
Clinic ภายใตโ้รงเรยีนกฎหมายแหง่มหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนยี งานวจัิยของศาสตร
จารย ์Paoletti มุง่เนน้ไปที�ประเด็นทบัซอ้นระหวา่งสทิธมินุษยชน การอพยพยา้ยถิ�น
กฎหมายแรงงาน และการเขา้ถงึความยตุธิรรม นอกจากเป็นผูเ้ขยีนหนังสอืเพื�อนศาล
หลายฉบบัที�อา้งถงึกฎหมายระหวา่งประเทศแลว้ ศาสตราจารย์ Paoletti ยงัเป็นผู ้
เขยีนรายงานเชงิลกึ “Migrant Workers’ Access to Justice at Home: Nepal”
(2557) และผูร้ว่มเขยีน “Migrant Workers’ Access to Justice at Home:
Indonesia” (2558) อกีดว้ย รายงานทั �งสองฉบบัเป็นสว่นหนึ�งของรายงานชดุ
Migrant Workers’ Access to Justice ขององคก์ร Open Society Foundations

David Schilling, Interfaith Centre on Corporate Responsibility (ICCR)
David ทํางานรว่มกบัภาคธรุกจิในความคดิรเิริ�มแบบขา้มภาคสว่นและหลากหลายผูม้ี



สว่นไดส้ว่นเสยีในประเด็นสทิธมินุษยชนในการดําเนนิธรุกจิและหว่งโซอ่ปุทานโลก
David เป็นผูรั้บผดิชอบโครงการของ ICCR เพื�อตอ่ตา้นการคา้มนุษยแ์ละแรงงาน
ทาสในปัจจบุนัในประเทศสหรัฐอเมรกิาและทั�วโลกเป็นเวลาสบิปีที�ผา่นมา ปัจจบุนันี�
เขาเป็นประธานคณะกรรมการที�ปรกึษาของ Global Social Compliance Program
สมาชกิเครอืขา่ยที�ปรกึษาระหวา่งประเทศของศนูยธ์รุกจิกบัทรัพยากรสทิธมินุษย ชน
(Business and Human Rights Resource Centre) สมาชกิคณะกรรมการที�ปรกึษา
ดา้นการศกึษาของโครงการ RFK Center Compass และสมาชกิคณะที�ปรกึษาของ
UNICEF CSR Advisory Group นอกจากนั�น เขายงัเป็นผูป้ระสานงานของ
Bangladesh Investor Initiative รว่มกบัสมาชกิ ICCR คนอื�นๆ ซึ�งเป็นความรว่มมอื
ระดบัโลกเพื�อสนับสนุนขอ้ตกลงดา้นความปลอดภยัจากอคัคภียัและอาคาร (Accord
for Fire and Building Safety)

ดร. Angela Sherwood, มหาวทิยาลยัออกซฟอรด์ ดร. Angela เป็นนักวจัิยหลงั
ปรญิญาเอกที�โครงการ RefMig ซึ�งใหค้วามสนใจเรื�องหนา้ที�ทางกฎหมายและการ
กํากบัดแูลองคก์รระหวา่งประเทศที�ทํางานเกี�ยวกบัผูล้ี�ภยัและการยา้ยถิ�นฐาน โดย
เฉพาะ IOM เป็นหลกั กอ่นหนา้นี� ดร. Angela ทํางานเป็นนักวจัิยและที�ปรกึษาดา้น
สทิธผิูอ้พยพใหก้บัองคก์รแอมเนสตี� อนิเตอรเ์นชั�นแนล ซึ�งทําใหเ้ธอไดศ้กึษาการ
ละเมดิสทิธมินุษยชนในหว่งโซอ่ปุทานและขอ้บกพรอ่งทางกฎหมายในการคุม้ครอง
แรงงานขา้มชาต ิและกอ่นหนา้นั�น ดร. Angela ไดทํ้างานดา้นมนุษยธรรม การวจัิย
และการพัฒนานโยบายใหก้บั IOM ที�สํานักงานใหญเ่มอืงเจนวีา และสํานักงานใน
ประเทศเฮต ิตมิอรต์ะวนัออก แอฟรกิาใต ้ตนูเีซยี มองโกเลยี และซมิบบัเว



ภาคผนวก 1.ตวัชี�วดัของการศกึษาการยา้ยถิ�น
หา้พื�นที�

1. นโยบายการโยกยา้ยถิ�นฐาน
บทนี�จะเป็นการวเิคราะหว์ธิกีารจัดการการเคลื�อนยา้ยเขา้และออกของประชากรในรัฐตน้ทาง
และปลายทางของรัฐบาลในแตล่ะประเทศ โดยเฉพาะการโยกยา้ยถิ�นฐานเพื�อไปทํางานในงาน
ที�มคีา่แรงตํ�า ในสว่นของรัฐตน้ทาง รายงานจะประเมนิวา่การยา้ยถิ�นฐานออกจากประเทศถกูจัด
เป็นนโยบายที�ถกูใหค้วามสําคญัหรอืไม่ และรัฐบาลสง่เสรมิโอกาสการทํางานในประเทศแก่
พลเมอืงของตนอยา่งแข็งขนัหรอืไม่ อยา่งไร สําหรับรัฐปลายทาง รายงานจะพจิารณาปฏสิมัพัน
ธร์ะหวา่งสถานการณข์องตลาดแรงงาน เชน่ ความตอ้งการแรงงานขา้มชาตขิองภาคธรุกจิ กบั
นโยบายการเขา้เมอืงที�เขม้งวด ซึ�งถกูออกมาเพื�อปกป้องงานสําหรับคนในประเทศ ใหอํ้านาจใน
การควบคมุแกน่ายจา้ง และ/หรอืขจัดความกงัวลของประชากรเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลงทาง
ประชากรในประเทศ นอกจากนั�น รายงานยงัศกึษาขอบเขตวา่ รัฐมกีารกํากบัดแูลกระบวนการ
โยกยา้ยถิ�นฐานมากนอ้ยเพยีงใด และรัฐมกีารบรรจมุติดิา้นเพศในการนโยบายที�เกี�ยวขอ้งมาก
นอ้ยเพยีงใด สดุทา้ย เป็นที�น่าสงัเกตวา่ มาตรฐานขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO)
และองคก์ารระหวา่งประเทศเพื�อการโยกยา้ยถิ�นฐาน (IOM) เกี�ยวกบัการโยกยา้ยถิ�นฐานและ
การจา้งงานเป็นการใหแ้นวทางสําหรับการออกและบงัคบัใชน้โยบายการโยกยา้ยถิ�นฐานระดบั
ประเทศอยา่งจํากดัเทา่นั�น เนื�องจากทั �งสององคก์รมองวา่เป็นสทิธขิองรัฐบาลแตล่ะประเทศ

ความสอดคลอ้งของนโยบาย (1.1)
ตามแนวทางที� 10.1 ของหลกัการทั�วไปและแนวทางปฏบิตักิารเพื�อการจัดหางานที�เป็นธรรม
ของ ILO (ILO General Principles and Operational Guidelines on Fair Recruitment:
ILO GPOG) รัฐบาลควร “พยายามประเมนิความตอ้งการของตลาดและทําใหเ้กดิความ
สอดคลอ้งกนัระหวา่งนโยบายการจัดหาแรงงาน นโยบายการโยกยา้ยถิ�นฐาน นโยบายการจา้ง
งาน และนโยบายระดบัชาตอิื�นๆ โดยตระหนักถงึผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมในวงกวา้ง
จากการจา้งแรงงานและการโยกยา้ยถิ�นฐาน และเพื�อสง่เสรมิใหเ้กดิงานที�ดสํีาหรับทกุคน”
แรงงานขา้มชาตอิาจประสบปัญหาจากความไมต่อ่เนื�องกนัของนโยบายอพยพเขา้เมอืงและ
สถานการณค์วามเป็นจรงิของตลาดแรงงาน รัฐตน้ทางมกัมองการโยกยา้ยถิ�นฐานขนาดใหญใ่น
ฐานะวธิกีารพัฒนาเศรษฐกจิและหนทางในการบรรเทาภาวะขาดแคลนโอกาสในการจา้งงานใน
เศรษฐกจิประเทศของตน สําหรับรัฐตน้ทางแลว้ บทยอ่ยนี�เป็นการศกึษาวา่ รัฐบาลมกีาร
สนับสนุนและสง่เสรมิพลเมอืงใหโ้ยกยา้ยถิ�นฐานเพื�อไปหางานในตา่งประเทศเป็นเป้าหมาย
หลกัหรอืไม่ อยา่งไร และการใหค้วามสําคญักบัการสง่เสรมิการทํางานในตา่งประเทศสง่ผลตอ่
การคุม้ครองแรงงานมากนอ้ยเพยีงใด สว่นรัฐปลายทาง บทยอ่ยนี�จะศกึษาความขดัแยง้ระหวา่ง



ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ซึ�งมภีาวะขาดแคลนอยา่งรนุแรงในภาคของเศรษฐกจิสําคญั
กบัความกงัวลใจของประชาชนเกี�ยวกบัอตัราการอพยพเขา้ประเทศของแรงงานขา้มชาตแิละ
การเปลี�ยนแปลงทางประชากร ซึ�งบางครั �งถกูโหมกระพอืโดยพรรคการเมอืง

ขอ้จาํกดัของการโยกยา้ยถิ�นฐาน (1.2)
รัฐตน้ทางบางประเทศมกีารหา้มแรงงานขา้มชาตไิมใ่หทํ้างานบางประเภทในรัฐปลายทางบาง
ประเทศ และในหลายๆ กรณี การหา้มดงักลา่วถกูอา้งวา่เป็นไปเพื�อคุม้ครองสทิธขิองแรงงาน
บทยอ่ยนี�จะศกึษาวา่ รัฐมกีารบงัคบัใชข้อ้หา้มดงักลา่วจรงิหรอืไม่ และการกระทําดงักลา่ว
สง่เสรมิหรอืจํากดัสทิธขิองแรงงานขา้มชาตอิยา่งไร

การจา้งงานระหวา่งรฐับาลตอ่รฐับาล (Government-to-Government (G2G)) (1.3)
การจา้งแรงงานขา้มชาตสิว่นมากกระทําโดยภาคเอกชน โดยรัฐบาลมกัมบีทบาทที�จํากดัในการ
กํากบัดแูลกระบวนการจัดหางานและวธิปีฏบิตัใินการจา้งงาน อยา่งไรกต็าม รัฐบาลบางประเทศ
ปรับรับบทบาทในเชงิรกุมากขึ�นและเลอืกใชก้ระบวนการที�เรยีกวา่ การจา้งงานระหวา่งรัฐบาลตอ่
รัฐบาล หรอื Government-to-Government (G2G) รปูแบบการจา้งงานแบบ G2G มคีวาม
หลากหลาย แตโ่ดยรวมแลว้มกัหมายถงึ การที�ขั �นตอนการจา้งงานหลกัสว่นใหญห่รอืทั �งหมด
ไมว่า่จะเป็นการคดักรอง การคดัเลอืก และการจับคูแ่รงงานที�สมคัรเขา้มากบันายจา้ง ถกูดําเนนิ
การโดยหน่วยงานรัฐบาลแทนที�ภาคเอกชน ผา่นกระบวนการที�ตกลงรว่มกนัในกลไกแบบ
ทวภิาคี บทยอ่ยนี�จะดวูา่ รัฐบาลในงานศกึษานี�มสีว่นเกี�ยวขอ้งและมคีวามจรงิจังตอ่กระบวนการ
G2G มากนอ้ยเพยีงใด และการมสีว่นรว่มในกระบวนการจัดหางานของรัฐบาลมผีลที�เป็น
รปูธรรมตอ่แรงงานหรอืไม่

เพศ (1.4)
รัฐมหีนา้ที�ปฏบิตัติามกฎหมายสทิธมินุษยชนระหวา่งประเทศ เพื�อทําใหม้ั�นใจวา่แรงงานขา้ม
ชาตจิะไมต่อ้งเผชญิการเลอืกปฏบิตัใินการเขา้ถงึงานเนื�องจากเพศหรอือตัลกัษณท์างเพศของ
ตน และจะไดรั้บการคุม้ครองจากความเสี�ยงใดๆ ที�อาจเกดิจากเพศหรอือตัลกัษณท์างเพศของ
ตน ปัจจัยตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นสมมตฐิานวา่ เพศใดสามารถหรอืควรทํางานในภาคเศรษฐกจิใด
ความคาดหวงัทางประเพณีตอ่บทบาทของผูช้ายและผูห้ญงิในครอบครัวในประเทศตน้ทาง
และขอ้กงัวลเกี�ยวกบัความปลอดภยัของผูห้ญงิในวงจรการโยกยา้ยถิ�นฐานลว้นมอีทิธพิลตอ่
ความเปราะบางและความเสี�ยงตอ่การถกูละเมดิของแรงงานขา้มชาตไิด ้ บทยอ่ยนี�จะวเิคราะห์
ขอบเขตการพจิารณาปัจจัยดา้นเพศหรอือตัลกัษณท์างเพศของรัฐบาลในนโยบายดา้นการ
โยกยา้ยถิ�นฐานของตน

กระบวนการขอเอกสารเดนิทาง (1.5)



กระบวนการโยกยา้ยถิ�นฐานของแรงงานและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้งอาจมคีวามสลบัซบัซอ้นสงู
นั�นหมายความวา่ แรงงานมกัตอ้งพึ�งตวักลางเพื�อชว่ยเหลอืในการอพยพไปทํางาน และแรงงาน
ถกูลดทอนอํานาจในการดําเนนิการดว้ยตนเอง ซึ�งเป็นการเพิ�มโอกาสใหต้วักลางในการแสวงหา
กําไรจากแรงงาน กระบวนการที�มคีวามสลบัซบัซอ้นเหลา่นี�ยงัอาจสง่ผลใหช้อ่งทางการยา้ยถิ�น
ฐานอยา่งเป็นทางการเป็นตวัเลอืกที�น่าดงึดดูนอ้ยกวา่ชอ่งทางที�ไมเ่ป็นทางการ อนัไดแ้กก่าร
โยกยา้ยถิ�นฐานอยา่งผดิกฎหมาย นายจา้งในประเทศปลายทางที�ตอ้งการหลกีเลี�ยงกระบวนการ
จัดหาแรงงานตา่งชาตขิองรัฐบาลที�กนิเวลานานมกัไปจา้งตวัแทนจัดหางานที�อาจไมไ่ด ้
มาตรฐานเสมอไป บทยอ่ยนี�จะศกึษาขอบเขตวา่ ขอ้กําหนดทางกฎหมายที�มคีวามซบัซอ้นเหลา่
นี� ซ ึ�งบางครั �งถกูออกแบบเพื�อคุม้ครองแรงงาน มผีลที�เป็นรปูธรรมตอ่สถานการณแ์รงงานขา้ม
ชาตอิยา่งไร

ความยดืหยุน่ในการเคลื�อนยา้ยงาน (1.6)
ในสองสามทศวรรษที�ผา่นมา การโยกยา้ยถิ�นฐานแบบชั�วคราวหรอืแบบวงจร ซึ�งหมายถงึรปู
แบบการยา้ยถิ�นที�แรงงานเดนิทางกลบัประเทศบา้นเกดิหลงัจากหมดสญัญา ไดก้ลายเป็นรปู
แบบการยา้ยถิ�นของแรงงานที�พบเจอไดบ้อ่ยที�สดุ โครงการการยา้ยถิ�นฐานชั�วคราวมกัผกูมดั
แรงงานเขา้กบันายจา้งรายเดยีวในระยะเวลาที�เอกสารเดนิทาง (วซีา่) กําหนด นโยบายดงักลา่ว
จํากดัความยดืหยุน่ของแรงงานขา้มชาตใินการเปลี�ยนงานและเชื�อมโยงกบัการละเมดิสทิธิ
มนุษยชนในหลายประเทศ บทยอ่ยนี�จะเป็นการศกึษาวา่ กฎหมายอนุญาตใหแ้รงงานขา้มชาติ
สามารถเปลี�ยนนายจา้งไดห้รอืไม่ หากได ้ แรงงานมคีวามยากงา่ยในการปฏบิตัอิยา่งไร และ
ความยดืหยุน่ในการเคลื�อนยา้ยงานนั�นสง่ผลในเชงิบวกหรอืลบตอ่แรงงานขา้มชาตอิยา่งไร

หนทางสูก่ารขอถิ�นที�อยูถ่าวรและการขอสญัชาติ (1.7)
บางประเทศใหโ้อกาสแรงงานขา้มชาตใินการขอถิ�นที�อยูถ่าวรและ/หรอืสญัชาตหิลงัการทํางาน
เป็นเวลาที�กําหนด หรอืในฐานะหนึ�งในเงื�อนไขที�สําคญัของการจา้งงานตั �งแตต่น้ บทยอ่ยนี�
ศกึษาวา่ หนทางในการไดส้ญัชาตนิี� (หากม)ี มผีลในเชงิบวกตอ่สถานการณแ์รงงานขา้มชาติ
อยา่งไร



2. กรอบกฎหมาย
ในบทนี�จะเป็นการวเิคราะหก์รอบกฎหมายและกฎระเบยีบที�มผีลตอ่กระบวนการจัดหางานใน
แตล่ะประเทศ โดยจะเป็นการศกึษาวา่ กรอบกฎหมายครอบคลมุทกุขั �นตอนกระบวนการจัดหา
งานหรอืไม่ บงัคบัใชไ้ดก้บัแรงงานทกุคนหรอืไม่ และแตล่ะประเทศมกีลไกใหผู้ม้ี
สว่นไดส้ว่นเสยีไดม้สีว่นรว่มในการรา่งหรอืทบทวนกฎหมายตา่งๆ ไดห้รอืไม่ นอกจากนั�น ใน
สว่นนี�ยงัชี�ถงึชอ่งวา่งทางกฎหมายที�ทําใหแ้รงงานมคีวามเปราะบางอกีดว้ย

อนสุญัญาระหวา่งประเทศ (2.1)
แนวทางที� 1.2 ของหลกัการทั�วไปและแนวทางปฏบิตักิารเพื�อการจัดหางานที�เป็นธรรมของ ILO
(ILO GPOG) เสนอแนะใหรั้ฐ “พจิารณาในการใหส้ตัยาบนัและนํากลไกระหวา่งประเทศที�
เกี�ยวขอ้งมาปรับใช”้ ในบทยอ่ยนี�จะใหร้ายละเอยีดเกี�ยวกบัอนุสญัญาหลกัของ UN และ ILO ที�
รัฐบาลไดใ้หส้ตัยาบนัไว ้ และขอบเขตที�รัฐไดนํ้ากระบวนการและกลไกที�เกี�ยวขอ้งดงักลา่วมา
ปรับใช ้

การบงัคบัใชก้บัข ั�นตอนการจดัหางานตา่งๆ (2.2)
แนวทางที� 4.1 ของ ILO GPOG มุง่หวงัใหก้ฎหมายครอบคลมุ “ทกุขั �นตอนของกระบวนการ
จัดหางานและของฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง รวมถงึเกี�ยวกบัการโฆษณา การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสาร การ
คดัเลอืก การเดนิทาง การบรรจงุาน และ ... การกลบัประเทศตน้ทาง” บทยอ่ยนี�เป็นการใหภ้าพ
รวมเกี�ยวกบัเครื�องมอืหลกัทางกฎหมายในแตล่ะประเทศ และเครื�องมอืดงักลา่วระบรุายละเอยีด
เกี�ยวกบักระบวนการจัดหางานในทกุขั �นตอนหรอืไม่

การบงัคบัใชก้บัแรงงานทกุคน (2.3)
แนวทางที� 4 ของ ILO GPOG มุง่หวงัใหก้ฎหมายและกฎระเบยีบเกี�ยวกบัการจัดหางานที�เป็น
ธรรมมผีลบงัคบัใชก้บั “แรงงานทกุคน โดยเฉพาะแรงงานที�อยูใ่นสถานการณเ์ปราะบาง”
แรงงานบางกลุม่ เชน่ แรงงานทํางานในบา้น แรงงานเกษตรกรรม หรอืแรงงานประมง มกัถกู
กดีกนัออกจากกฎหมายแรงงาน หรอืถกูกํากบัโดยกฎหมายคนละฉบบัที�ใหค้วามคุม้ครองดอ้ย
กวา่ นอกจากนั�น แรงงานที�ไมม่เีอกสารอาจถกูกดีกนัออกจากกฎหมายคุม้ครองทั �งในประเทศ
ตน้ทางและปลายทางอกีดว้ย บทยอ่ยนี�เป็นการศกึษาขอบเขตของกฎหมายเกี�ยวกบัการจัดหา
งานที�เป็นธรรม

การมสีว่นรว่มขององคก์รแรงงาน (2.4)
แนวทางที� 3.1 ของ ILO GPOG มุง่หวงัใหรั้ฐอนุญาตใหแ้รงงานเขา้มามสีว่นรว่มในการ
พัฒนากรอบกฎหมาย บทยอ่ยนี�เป็นการศกึษาวา่ องคก์รแรงงานสามารถมสีว่นรว่มกบักฎหมาย
ที�เกี�ยวขอ้งอยา่งมคีวามหมายไดห้รอืไม่ เชน่ ผา่นกระบวนการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะหรอื
กระบวนการทบทวนทางรัฐสภา



การมสีว่นรว่มขององคก์รของตวัแทนจดัหางานและองคก์รนายจา้ง (2.5)
แนวทางที� 3.1 ILO GPOG มุง่หวงัใหรั้ฐอนุญาตใหอ้งคก์รของตวัแทนจัดหางานและนายจา้งมี
สว่นรว่มในการพัฒนากรอบกฎหมาย บทยอ่ยนี�เป็นการศกึษาวา่ องคก์รของตวัแทนจัดหางาน
และนายจา้งสามารถมสีว่นรว่มกบักฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอยา่งมคีวามหมายไดห้รอืไม่ เชน่ ผา่น
กระบวนการรับฟังความคดิเห็นสาธารณะหรอืกระบวนการทบทวนทางรัฐสภา



3. การจดัการแบบทวภิาคี
รัฐตน้ทางและปลายทางมกัใชก้ระบวนการทางการในการจัดการประเด็นแรงงาน ไมว่า่จะ
เป็นการทําบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) ที�ไมม่ผีลผกูมดัหรอืขอ้ตกลงดา้นแรงงานแบบทวภิาคทีี�มี
ผลผกูมดั การจัดการเหลา่นี�ในหลายกรณีเป็นเพยีงเอกสารพื�นฐานที�ใหก้รอบขอ้ตกลงครา่วๆ
สําหรับภาคเอกชนในการจา้งแรงงานในภมูภิาคเทา่นั�น ซึ�งในกรณีดงักลา่ว เอกสารเหลา่นี�ไม่
สามารถสง่ผลตอ่แรงงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สว่นในกรณีอื�นๆ กลไกแบบทวภิาคเีป็นการ
สรา้งพื�นฐานสําหรับการจา้งงานระหวา่งรัฐบาลตอ่รัฐบาล หรอืบรรจกุลไกเฉพาะอื�นๆ ที�ระบุ
ขอ้กําหนดและเงื�อนไขการจา้งงานสําหรับแรงงานขา้มชาติ ในบทนี�จะเป็นการศกึษาวา่ รัฐบาล
ของแตล่ะประเทศในงานศกึษาชิ�นนี�ใชก้ารจัดการแบบทวภิาคอียา่งไร การจัดการเหลา่นั�น
สอดคลอ้งกบัหลกัการการจา้งงานอยา่งเป็นธรรมหรอืไม่ และการจัดการดงักลา่วใหค้วาม
คุม้ครองตอ่แรงงานในวงจรการจา้งงานมากนอ้ยเพยีงใด

การเขา้ถงึ (3.1)
บทยอ่ยนี�เป็นศกึษาความสามารถในการเขา้ถงึขอ้ตกลงดา้นแรงงานแบบทวภิาคี แนวทางที�
13.1 ของหลกัการทั�วไปและแนวทางปฏบิตักิารเพื�อการจัดหางานที�เป็นธรรมของ ILO (ILO
GPOG) ระบวุา่ การตกลงแบบทวภิาคนีี� “ควรเปิดเผยตอ่สาธารณะ และแรงงานขา้มชาตคิวรรับ
ทราบขอ้กําหนดตา่งๆ ภายใตก้ารตกลงเหลา่นั�น” MOU เกี�ยวกบัการยา้ยถิ�นของแรงงานหลาย
ฉบบัไมถ่กูเผยแพรต่อ่สาธารณะ ซึ�งทําใหแ้รงงานและองคก์รที�ทํางานเป็นตวัแทนและสนับสนุน
แรงงานไมส่ามารถใชข้อ้กําหนดเกี�ยวกบัการจัดหางานที�เป็นธรรมไดโ้ดยงา่ย

การจดัหางานที�เป็นธรรมในการเจรจา (3.2)
การเจรจาตา่งๆ มกัจะใหค้วามสําคญัตอ่การเคลื�อนยา้ยประชากรอยา่งเป็นระบบมากกวา่ความ
ปลอดภยัและการคุม้ครองบคุคลเหลา่นั�น ขอ้เท็จจรงิดงักลา่วบอ่ยครั �งสะทอ้นถงึลําดบัความ
สําคญัทางการเมอืงทั �งในประเทศตน้ทางและปลายทางที�ตอ้งการสนับสนุนการอพยพยา้ยถิ�น
เพื�อผลประโยชนท์างเศรษฐกจิเป็นหลกั บทยอ่ยนี�เป็นการศกึษาวา่ รัฐบาลใหค้วามสําคญัตอ่
การจัดหางานอยา่งเป็นธรรมในการเจรจาและการรา่งขอ้ตกลงแบบทวภิาคมีากนอ้ยเพยีงใด

มาตรฐานระหวา่งประเทศ (3.3)
ขอ้ตกลงแบบทวภิาคคีวรบรรจหุรอืมคีวามสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสทิธมินุษยชนและแรงงานที�
เป็นที�ยอมรับในระดบัสากล ซึ�งตรงกบัแนวทางที� 13 ของ ILO GPOG ในหลายกรณี ประเด็น
เกี�ยวกบัสทิธแิรงงานมกัไมถ่กูพดูถงึ บทยอ่ยนี�เป็นการศกึษาความสอดคลอ้งของขอ้ตกลงดา้น
แรงงานแบบทวภิาคขีองแตล่ะรัฐบาลกบัแนวทางของหลกัการดงักลา่ว

กลไกในขอ้ตกลง (3.4)



บทยอ่ยนี�ศกึษาวา่ ขอ้ตกลงแบบทวภิาคบีรรจกุลไกเกี�ยวกบัการจัดหางานอยา่งเป็นธรรมโดย
เฉพาะหรอืไม่ (ตรงกบัแนวทางที� 13.1 ของ ILO GPOG) กลไกดงักลา่วอาจรวมถงึการ
คุม้ครองทางกงสลุ การทํางานรว่มกนัในการบงัคบัใช ้ และการประสานงานเพื�ออดุชอ่งวา่งทาง
กฎหมาย

การนําไปปฏบิตัแิละการควบคมุดแูล (3.5)
ขอ้ตกลงดา้นแรงงานแบบทวภิาคหีลายฉบบัขาดมาตรการตอ่เนื�องเพื�อใหม้ั�นใจวา่จะเกดิการนํา
ไปปฏบิตัทิี�มปีระสทิธภิาพ บทยอ่ยนี�เป็นการศกึษาวา่ การจัดการแบบทวภิาคมีมีาตรการในการ
บงัคบัใชแ้ละการทบทวนที�มปีระสทิธภิาพควบคูก่นัหรอืไม่ รวมถงึกลไกในการควบคมุดแูลที�
โปรง่ใส โดยทํางานรว่มกบัองคก์รนายจา้งและแรงงาน



4. การออกใบอนญุาตแกต่วัแทนจดัหางาน
การจัดหาแรงงานขา้มชาตเิป็นกจิกรรมทางเศรษฐกจิที�มคีวามเสี�ยงสงู รัฐจงึควรใชอํ้านาจใน
การกํากบัดแูลผูท้ี�ประกอบธรุกจิดา้นดงักลา่วอยา่งเครง่ครัด โดยการใชแ้ผนการออกใบอนุญาต
เป็นวธิดํีาเนนิการหลกัในการบรรลวุตัถปุระสงคด์งักลา่ว บทนี�เป็นการวเิคราะหว์า่ แผนดงักลา่ว
มคีวามครอบคลมุ โปรง่ใส และสรา้งการมสีว่นรว่มมากเพยีงใด และรัฐบาลไดส้รา้งสภาพ
แวดลอ้มเพื�อเอื�อใหเ้กดิแนวปฏบิตัใินการจัดหางานที�ถกูตอ้งตามหลกัจรยิธรรมหรอืไม่

การออกใบอนญุาตอยา่งครอบคลมุ (4.1)
บทยอ่ยนี�จะศกึษาวา่ แผนในการออกใบอนุญาตของรัฐบาลมสีว่นในการกํากบัดแูลการดําเนนิ
การขององคก์รและปัจเจกบคุคลที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการจัดหางานทั �งในประเทศตน้ทาง
หลายประเทศมากนอ้ยเพยีงใด บรษัิทตวัแทนจัดหางานที�จัดตั �งขึ�นในเมอืงใหญส่ว่นมากมใีบ
อนุญาตของรัฐบาลในการประกอบกจิการ ในขณะที�ในพื�นที�ชนบน ตวัแทนจัดหางานอยา่งไม่
เป็นทางการมกัประกอบกจิการนอกกรอบการออกใบอนุญาต ซึ�งทําใหห้น่วยงานกํากบัดแูลที�
เกี�ยวขอ้งมคีวามยากลําบากในการตรวจสอบหรอืเรยีกรอ้งเอาผดิจากตวัแทนเหลา่นั�น แนวทาง
ที� 4.3 ของหลกัการทั�วไปและแนวทางปฏบิตักิารเพื�อการจัดหางานที�เป็นธรรมของ ILO (ILO
GPOG) ระบวุา่ กฎหมายเกี�ยวกบัตวัแทนจัดหางานจะตอ้งมผีลบงัคบั “ไมเ่พยีงแตต่วัแทนจัดหา
งานบางประเภทเทา่นั�น แตต่อ้งรวมถงึตวัแทนจัดหางานทั �งหมดที�ประกอบกจิการนอกกรอบ
กฎหมายดว้ย”

โปรง่ใสและเขา้ถงึงา่ย (4.2)
แนวทาง 4.2 ของ ILO GPOG ระบวุา่ ระบบการออกใบอนุญาตควรจะ “มคีวามโปรง่ใสและควร
อนุญาตใหแ้รงงานและฝ่ายอื�นๆ ที�สนใจสามารถตรวจสอบความชอบธรรมของตวัแทนจัดหางาน
และขอ้เสนอในการบรรจงุาน” บทยอ่ยนี�เป็นการสรปุแหลง่ขอ้มลูสาธารณะเกี�ยวกบัตวัแทน
จัดหางานที�แรงงานขา้มชาตสิามารถเขา้ถงึได ้ และศกึษาวา่ แหลง่ขอ้มลูดงักลา่วใหเ้นื�อหาที�
เป็นประโยชนเ์กี�ยวกบัความน่าไวว้างใจและความน่าเชื�อถอืของตวัแทนจัดหางานเหลา่นั�นหรอื
ไม่

องคก์รแรงงาน ตวัแทนจดัหางาน และนายจา้ง (4.3)
บทยอ่ยนี�เป็นการศกึษาขอบเขตวา่ รัฐบาลมกีารปรกึษาหารอืกบัองคก์รแรงงาน ตวัแทนจัดหา
งาน และนายจา้งเกี�ยวกบัการออกแบบและการปฏบิตัใิชแ้ผนการออกใบอนุญาตอยา่งสอดคลอ้ง
กบัแนวทางที� 4.2 ของ ILO GPOG มากนอ้ยเพยีงใด

การจดัหางานอยา่งมจีรยิธรรม (4.4)
ตวับง่ชี�ขอ้นี�เป็นการสํารวจขอบเขตวา่ รัฐบาลมนีโยบายและแนวปฏบิตัใินการใหแ้รงจงูใจตอ่การ
จัดหางานอยา่งมจีรยิธรรมมากนอ้ยเพยีงใด ซึ�งอาจรวมถงึการใหค้ะแนนดา้นจรยิธรรมแกต่วั



แทนจัดหางานอยา่งเป็นสาธารณะ การเผยแพรผ่ลการตรวจสอบประเมนิองคก์ร และที�สําคญั
ที�สดุ การมแีรงจงูใจเชงิพาณชิย์ (หรอืการกําจัดสิ�งที�ไมจ่งูใจ) สําหรับตวัแทนที�ไมค่ดิ
คา่ธรรมเนยีมการจัดหางานตอ่แรงงานขา้มชาติ



5. หนว่ยงานที�รบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน
การวเิคราะหใ์นสว่นนี�เป็นการพยายามทําความเขา้ใจขอบเขตวา่ รัฐบาลไดป้ฏบิตัแิละบงัคบัใช ้
กฎหมายกํากบัการจา้งแรงงานขา้มชาตมิากนอ้ยเพยีงใด โดยศกึษาความรว่มมอืระหวา่งหน่วย
งานรัฐ ประสทิธภิาพของการตรวจแรงงาน (เจา้หนา้ที�ตรวจแรงงานมจํีานวนและทกัษะที�
เหมาะสมหรอืไม่ และไดรั้บมอบหมายใหต้รวจสอบการทจุรติหรอืละเมดิสทิธใินการจา้งงาน
อยา่งเพยีงพอหรอืไม)่ ประสทิธภิาพของระบบยตุธิรรมในการจัดการกบัการละเมดิสทิธขิั �นรนุแรง
ในกระบวนการจัดหางาน และมาตรการปราบปรามทจุรติคอรรั์ปชนัของรัฐ

ความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานรฐั (5.1)
แนวทางที� 9.1 ของหลกัการทั�วไปและแนวทางปฏบิตักิารเพื�อการจัดหางานที�เป็นธรรมของ ILO
(ILO GPOG) เสนอแนะใหรั้ฐ “ทําใหม้ั�นใจวา่ กระทรวง กรม หน่วยงาน และสถาบนัอื�นๆ ของรัฐ
ที�มหีนา้ที�ในการกํากบัดแูลการจัดหางานและการดําเนนิธรุกจิจะทํางานรว่มกนัอยา่งใกลช้ดิ” ใน
รัฐตน้ทาง การดําเนนิการดงักลา่วมกัจําเป็นตอ้งมคีวามรว่มมอือยา่งใกลช้ดิระหวา่งกระทรวง
แรงงานและกระทรวงการตา่งประเทศ ขณะที�ในประเทศปลายทาง อํานาจหนา้ที�ในการกํากบั
ดแูลใหเ้กดิการจา้งงานที�เป็นธรรมมกัตกเป็นของกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทย
นอกจากนั�น การบงัคบัใชก้ฎหมายและหน่วยงานดา้นความยตุธิรรมทั �งในรัฐตน้ทางและ
ปลายทางกค็วรมบีทบาทดว้ย เพื�อใหก้ารเขา้ถงึความยตุธิรรมและการดําเนนิคดทีางอาญาใน
กรณีที�จําเป็น บางประเทศยงัมกีารแบง่ความรับผดิชอบระหวา่งรัฐบาลกลางและรัฐบาล
สว่นภมูภิาคอยา่งชดัเจน บทยอ่ยนี�เป็นการสํารวจผลกระทบของรปูแบบความรว่มมอืระหวา่ง
หน่วยงานรัฐที�สําคญัในแตล่ะพื�นที�ที�มกีารโยกยายถิ�นฐาน

การตรวจแรงงานที�มปีระสทิธภิาพ (5.2)
ผูต้รวจแรงงานมกัละเลยประเด็นเกี�ยวกบัการจัดหางาน โดยเนน้ใหค้วามสนใจประเด็นการจา้ง
งานมากกวา่ แนวทางที� 5.1 ของ ILO GPOG มุง่หวงัใหรั้ฐจัดให ้ “การตรวจแรงงานมี
ประสทิธภิาพและมทีรัพยากรที�เพยีงพอ [ซึ�ง] ไดรั้บการสง่เสรมิศกัยภาพและฝึกอบรมเพื�อตรวจ
สอบและแทรกแซงกระบวนการจัดหางานในทกุขั �นตอนสําหรับแรงงานทกุคนและผูป้ระกอบการ
ทกุราย และเพื�อตรวจตราและประเมนิการทํางานของตวัแทนจัดหางานทกุบรษัิท” บทยอ่ยนี�
เป็นการศกึษาวา่ การตรวจแรงงานในรัฐตน้ทางและปลายทางมสีว่นชว่ยกํากบัดแูลพฤตกิรรม
ของฝ่ายตา่งๆ ที�มสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการจัดหางานขา้มพรมแดนอยา่งมปีระสทิธภิาพเพยีงใด เชน่
โดยการใชม้าตรการลงโทษทางปกครองหรอืการดําเนนิคดอีาญา

หนว่ยงานที�ดาํเนนิการสบืสวนอาชญากรรม (5.3)
แนวทางที� 2.1 ของ ILO GPOG กลา่ววา่ รัฐบาลควร “สบืสวน [และ] ลงโทษ ... การละเมดิ
สทิธิ [โดยตวัแทนจัดหางานและผูป้ระกอบการทกุประเภท รวมถงึนายจา้งและตวัแทนจัดหางาน
เอกชน]” บทยอ่ยนี�จะเป็นการดวูา่ หน่วยงานที�รับผดิชอบในการสบืสวนและดําเนนิคดอีาญาได ้



รับการอบรมทกัษะและไดรั้บการจัดสรรทรัพยากรในการสบืสวนและดําเนนิคดกีารทจุรติและ
ละเมดิสทิธใินการจัดหางานหรอืไม่ การดําเนนิการดงักลา่วเกดิขึ�นเป็นปกตใินทางปฏบิตัหิรอืไม่
และการดําเนนิการดงักลา่วมปีระสทิธภิาพในการปกป้องการละเมดิ ซึ�งนําไปสูค่วามคุม้ครอง
แรงงานขา้มชาตทิี�สงูขึ�นหรอืไม่

มาตรการการปราบปรามทจุรติคอรร์ปัชนั (5.4)
บทยอ่ยนี�จะศกึษาวา่ รัฐบาลมมีาตรการที�มปีระสทิธภิาพในการแกปั้ญหาการทจุรติภายในหน่วย
งานรัฐที�เกี�ยวขอ้งกบักระบวนการจัดหางานขา้มพรมแดนหรอืไม่ โดยเฉพาะเจา้หนา้ที�ที�มหีนา้ที�
ในการคุม้ครองแรงงานขา้มชาต ิรวมถงึการทจุรติโดยตวัแทนจัดหางานและนายจา้ง

ความรบัผดิชอบรว่ม (5.5)
แนวทางที� 5.2 ของ ILO GPOG ระบใุหรั้ฐสง่เสรมิแผนการที�กําหนดใหน้ายจา้งตอ้งรับผดิรว่ม
เชน่ “ความคดิรเิริ�มเกี�ยวกบัความรับผดิชอบรว่ม” บทยอ่ยนี�เป็นการศกึษาขอบเขตวา่ นายจา้ง
และตวัแทนจัดหางานสามารถแบง่ความรับผดิชอบรว่มกนัในการคุม้ครองสทิธแิรงงานไดม้าก
นอ้ยเพยีงใด และแผนการดงักลา่วมผีลตอ่แรงงานอยา่งไร



6. การจดัการการทจุรติและการละเมดิสทิธิ
บทนี�จะเป็นการวเิคราะหม์าตรการที�รัฐบาลบงัคบัใชใ้นการแกป้ระเด็นปัญหาหลกัในการจัดหา
งานที� “ผดิจรยิธรรม” อนัไดแ้ก่ การเรยีกเกบ็คา่ธรรมการบรกิารจัดหางานจากแรงงานขา้มชาติ
และการหลอกลวงเกี�ยวกบัขอ้กําหนดและเงื�อนไขของการจา้งงานในประเทศปลายทาง บทนี�จะ
ศกึษากฎหมายเกี�ยวกบัคา่ธรรมเนยีมในการจัดหางานและการทดแทนสญัญาจา้ง พรอ้มดวูา่
กฎหมายดงักลา่วถกูนําไปปฏบิตัแิละบงัคบัใชอ้ยา่งไร ผลลพัธท์ี�ไดแ้สดงถงึความเชื�อมโยงและ
ทบัซอ้นกบัประเด็นที�ทําการศกึษาอื�นๆ อยา่งมนัียยะสําคญั โดยเฉพาะประเด็นที� 2 และ 5

การหา้มเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีม (6.1)
หลกัการทั�วไปและแนวทางปฏบิตักิารเพื�อการจัดหางานที�เป็นธรรมของ ILO (ILO GPOG)
ยนืยนัอยา่งชดัเจนวา่ “คา่ธรรมเนยีมในการจัดหางานหรอืคา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ จะตอ้งไมถ่กู
เรยีกเกบ็จากหรอืตกเป็นภาระของแรงงานหรอืผูห้างาน” ในบทยอ่ยนี�จะเป็นการศกึษาวา่ รัฐบาล
มกีารหา้มเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมในการจัดหางานและคา่ใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้งจากแรงงานทกุคน
อยา่งเต็มที�และชดัเจนหรอืไม่ (โดยองิตามคํานยิามของ ILO) กฎหมายครอบคลมุการจา่ยเงนิที�
เกดิขึ�นนอกเหนอืจากเขตอํานาจของตนหรอืไม่ และกฎหมายหา้มดงักลา่วมกีารนําไปปฏบิตัจิรงิ
หรอืไม่ นอกจากนั�น บทยอ่ยนี�ยงัศกึษาวา่ แรงงงานตอ้งจา่ยเงนิในการยา้ยถิ�นในทางปฏบิตั ิ
เทา่ใด ใครเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ และตวัแทนจัดหางานและนายจา้งใชช้อ่งวา่งใดในการหลกี
เลี�ยงกฎหมายหา้มเกบ็คา่ธรรมเนยีมหรอืเพดานคา่ธรรมเนยีมจัดหางาน

ความโปรง่ใสเกี�ยวกบัคา่ใชจ้า่ยในการจดัหางาน (6.2)
แนวทางที� 6.2 ของ ILO GPOG เสนอแนะวา่ “ขอบเขตและลกัษณะของคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด เชน่
ตน้ทนุที�นายจา้งจา่ยใหต้วัแทนจัดหางาน ควรมคีวามโปรง่ใสต่อ่ผูท้ี�จา่ยเงนินั�น” แนวทางดงั
กลา่วมจีดุมุง่หมายเพื�อใหน้ายจา้งและผูอ้ื�นตระหนักอยา่งเต็มที�วา่ พวกเขาจา่ยเงนินั�นไปเพื�อ
อะไร เพื�อป้องกนัมใิหต้น้ทนุในการจัดหางานถกูสง่ตอ่ไปยงัแรงงานขา้มชาติ และเพื�อสนับสนุน
หน่วยงานกํากบัดแูลและบงัคบัใชก้ฎหมายในการตรวจสอบ บทยอ่ยนี�จะเป็นการศกึษาขอบเขต
วา่ ตวัแทนจัดหางานตอ้งแสดงความโปรง่ใสเกี�ยวกบัคา่ใชจ้า่ยในการจัดหางานมากนอ้ยเพยีง
ใด

สญัญาจา้ง (6.3)
แนวทางที� 7.1 ของ ILO GPOG ไดร้ะบมุาตรการตา่งๆ ที�ถกูออกแบบเพื�อทําใหม้ั�นใจวา่
แรงงานจะไดรั้บสญัญาจา้งในภาษาของตนเอง ในเวลาที�เหมาะสม และที�บรรจขุอ้กําหนดและ
เงื�อนไขที�เกี�ยวขอ้งอยา่งครบถว้น บทยอ่ยนี�จะเป็นการศกึษาวา่ กฎหมายมขีอ้กําหนดเกี�ยวกบั
สญัญาจา้งของแรงงานอยา่งไร และบทบญัญัตดิงักลา่วถกูนําไปปฏบิตัแิละบงัคบัใชม้ากนอ้ย
เพยีงใด



การทดแทนสญัญาจา้ง (6.4)
หลกัการที� 8 ของ ILO GPOG เรยีกรอ้งใหรั้ฐนํา “มาตรการเพื�อป้องกนัการทดแทนสญัญาจา้ง” 
มาปฏบิตัใิช ้ การทดแทนสญัญาจา้งหมายถงึ แนวปฏบิตัใินการทดแทนสญัญาจา้งที�ไดรั้บการ
ตกลงรว่มกนัเรยีบรอ้ยแลว้ดว้ยสญัญาอกีฉบบัหนึ�ง ไมว่า่จะกอ่นการยา้ยถิ�นฐานหรอืหลงัจาก
เดนิทางมาถงึประเทศปลายทางแลว้กต็าม ตวับง่ชี�ขอ้นี�เป็นการศกึษาวา่ รัฐมกีระบวนการเฉพาะ
ในการพยายามแกปั้ญหาการทดแทนสญัญาจา้งและแนวปฏบิตัทิี�เกี�ยวขอ้งหรอืไม่ และแรงงาน
พบวา่ขอ้กําหนดและเงื�อนไขของงานแตกตา่งจากที�ตกลงกนัในประเทศตน้ทางบอ่ยเพยีงใด

สญัญาจา้งทางวาจา (6.5)
แรงงานบางคนที�ถกูจา้งงานในตา่งประเทศไมเ่คยไดรั้บสญัญาจา้งอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร
ซึ�งนําไปสูค่วามเสี�ยงตอ่การละเมดิที�เพิ�มขึ�นและมกัเป็นการลดความสามารถในการเขา้ถงึชอ่ง
ทางเยยีวยาที�พวกเขาพงึมี ในบรบิทดงักลา่ว แนวทางที� 7.2 ของ ILO GPOG กไ็ดร้ะบไุวว้า่
“ในกรณีที�ไมม่สีญัญาจา้งอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร รัฐบาลจะตอ้งรับผดิชอบในการทําให ้
มั�นใจวา่ แรงงานที�ถกูจา้งจะไดรั้บการคุม้ครองสทิธอิยา่งสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบยีบ
ที�มอียู”่ บทยอ่ยนี�จะดบูทบญัญัตทิี�ใหก้ารคุม้ครองแรงงานที�ไมไ่ดรั้บสญัญาจา้งอยา่งเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร



7. การรอ้งทกุขแ์ละการเยยีวยา
เมื�อมกีารละเมดิเกดิขึ�น ทั �งประเทศตน้ทางและปลายทางจะตอ้งจัดใหม้กีลไกรอ้งทกุขท์ี�มี
ประสทิธภิาพสําหรับแรงงานขา้มชาติ รัฐบาลจะตอ้งจัดใหม้กีลไกรอ้งทกุขแ์ละเยยีวยาในชอ่ง
ทางตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นการชว่ยเหลอืจากสถานกงสลุของประเทศตน้ทาง สายดว่นของกระทรวง
แรงงาน กระบวนการไกลเ่กลี�ย และศาลแพง่ที�มคีวามเชี�ยวชาญในคดแีรงงานและการจา้งงาน
โดยเฉพาะ ในบทนี�จะเป็นการวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของกลไกดงักลา่วเหลา่นี�กบัมาตรฐาน
ระหวา่งประเทศเกี�ยวกบักลไกรอ้งทกุขแ์ละสทิธใินการเยยีวยาที�เป็นที�ยอมรับโดยทั�วไป

การเขา้ถงึอยา่งครอบคลมุ (7.1)
บทยอ่ยนี�จะเป็นการศกึษาขอบเขตของการเขา้ถงึกลไกรอ้งทกุขท์ี�มี ในบางบรบิท การเขา้ถงึ
กลไกรอ้งทกุขข์องแรงงานจะขึ�นอยูก่บัอตุสาหกรรมที�แรงงานนั�นทํางานอยู่ ยกตวัอยา่งเชน่
แรงงานทํางานในบา้นในบางประเทศไมส่ามารถเขา้ถงึชอ่งทางในการรอ้งทกุขข์องรัฐได ้
นอกเหนอืจากการแจง้ความกบัตํารวจ แรงงานที�ไมม่เีอกสารกม็กัถกูกดีกนัออกจากการยื�นขอ้
รอ้งเรยีนโดยสิ�นเชงิ บทยอ่ยนี�จะศกึษาขอบเขตวา่ การเขา้ถงึกลไกรอ้งทกุขข์องแรงงานสอด
กลอ้งกบัแนวทางที� 8 ของหลกัการทั�วไปและแนวทางปฏบิตักิารเพื�อการจัดหางานที�เป็นธรรม
ของ ILO (ILO GPOG) หรอืไม่ อยา่งไร ซึ�งแนวทางดงักลา่วระบวุา่ แรงงานตอ้งสามารถเขา้ถงึ
กลไกเหลา่นั�นได ้ “โดยไมคํ่านงึถงึการตอ้งแสดงตนหรอืสถานะทางกฎหมายของพวกเขาใน
ประเทศนั�นๆ”

ความสามารถในการเขา้ถงึ (7.2)
บทยอ่ยนี�เป็นการศกึษาวา่ แรงงานสามารถเขา้ถงึกลไกและกระบวนการรอ้งทกุขใ์นทางปฏบิตั ิ
ไดห้รอืไม่ และกลไกดงักลา่วมคีวามรวดเร็วและปราศจากขั �นตอนทางราชการที�ซบัซอ้นหรอืไม่
โดยสอดคลอ้งกบัแนวทางที� 8.1 ของ ILO GPOG

การเยยีวยาและการชดเชย (7.3)
แรงงานที�เผชญิการละเมดิในวงจรการยา้ยถิ�นควรสามารถเขา้ถงึการเยยีวยาที�มปีระสทิธภิาพ ซึ�ง
อาจรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัเพยีงการชดเชยตามแนวทางที� 8.1 ของ ILO GPOG ประเทศปลายทาง
บางประเทศจัดการเรื�องรอ้งทกุขโ์ดยอนุญาตใหแ้รงงานสามารถเปลี�ยนนายจา้งได ้ นอกจากนั�น
การเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากผูก้ระทําความผดิโดยใชก้ารกระบวนการทางอาญากอ็าจจะนํา
ไปสูก่ารเยยีวยาในบางกรณีไดเ้ชน่เดยีวกนั บทยอ่ยนี�เป็นการศกึษาบทบญัญัตขิองรัฐเกี�ยวกบั
การเยยีวยา โดยเฉพาะการชดเชยความเสยีหาย

การคุม้ครองจากการถกูโตก้ลบั (7.4)
ตามแนวทางที� 8.1 ของ ILO GPOG แรงงานที�ยื�นขอ้รอ้งทกุขค์วรจะไดรั้บความคุม้ครองจาก
การถกูโตก้ลบั โดยเฉพาะจากนายจา้งและตวัแทนจัดหางาน บทยอ่ยนี�จะประเมนิวา่ แรงงาน



รูส้กึปลอดภยัในการยื�นขอ้รอ้งเรยีนเพยีงใด และมาตรการที�ประกาศใชใ้นการป้องกนัพวกเขา
จากการโตก้ลบัมปีระสทิธภิาพมากเพยีงใด

การใหค้าํปรกึษาดา้นกฎหมาย (7.5)
การจัดใหม้กีารใหคํ้าปรกึษาดา้นกฎหมายที�เป็นอสิระสง่ผลอยา่งมากตอ่การตดัสนิใจของ
แรงงานวา่จะใชต้วัเลอืกที�มอียูใ่ดในการยื�นขอ้รอ้งเรยีนของตนใหป้ระสบความสําเร็จ บทยอ่ยนี�
จะดกูารใหคํ้าปรกึษาที�ถกูจัดใหแ้กแ่รงงาน

ความชว่ยเหลอืทางกงสลุ (7.6)
บทยอ่ยนี�จะศกึษาวา่ ประเทศตน้ทางไดใ้หก้ารสนับสนุนทางกงสลุอยา่งมปีระสทิธภิาพและใน
เวลาที�เหมาะสมสําหรับพลเมอืงของตนในตา่งประเทศที�ประสบปัญหาการจา้งงานที�ทจุรติหรอื
ละเมดิสทิธหิรอืไม่



8. ขอ้มลูสาํหรบัแรงงาน
รัฐบาลมกีารดําเนนิโครงการเพื�อใหข้อ้มลูในประเด็นตา่งๆ แกแ่รงงาน เชน่ สทิธทิางกฎหมาย
วธิกีารหลกีเลี�ยงการเอาเปรยีบแรงงานในกระบวนการจัดหางานหรอืการจา้งงาน และ
กระบวนการรอ้งทกุขสํ์าหรับแรงงาน ในกรณีของประเทศตน้ทาง โครงการดงักลา่วอาจรวมถงึ
กจิกรรมปฐมนเิทศอยา่งเป็นทางการกอ่นออกเดนิทางและการรว่มงานกบัองคก์รภาคประชา
สงัคมในการจัดกจิกรรมสรา้งความตระหนักรูใ้นชมุชนแรงงานขา้มชาติ บทนี�จะเป็นการศกึษา
สมรรถภาพของรัฐบาลในดา้นดงักลา่ว โดยใชแ้นวทางที� 11.1 ของหลกัการทั�วไปและแนวทาง
ปฏบิตักิารเพื�อการจัดหางานที�เป็นธรรมของ ILO (ILO GPOG) เป็นฐานอา้งองิสําหรับการ
วเิคราะห์ และดวูา่ การใหข้อ้มลูแกแ่รงงานนั�นชว่ยคุม้ครองพวกเขาจากการละเมดิสทิธหิรอืชว่ย
ใหพ้วกเขาเขา้ถงึการเยยีวยามากนอ้ยเพยีงใด

เว็บไซตข์องรฐับาล (8.1)
บทยอ่ยนี�จะเป็นการวเิคราะหข์อ้มลูเกี�ยวกบันโยบาย กฎหมาย กฎระเบยีบ และกระบวนการเกี�ยว
กบัการจัดหางานอยา่งเป็นธรรมที�ถกูเผยแพรท่างอนิเตอรเ์น็ตผา่นเว็บไซตข์องรัฐบาลสําหรับ
แรงงาน

การปฐมนเิทศกอ่นการออกเดนิทาง (8.2)
บทยอ่ยนี�จะเป็นการศกึษาประสทิธภิาพของการปฐมนเิทศกอ่นออกเดนิทางในประเทศตน้ทาง
หากมกีารจัดกจิกรรมดงักลา่ว

กจิกรรมเชงิรกุ (8.3)
บทยอ่ยนี�เป็นการประเมนิวา่ รัฐบาลมกีารสนับสนุนใหน้ายจา้ง องคก์รแรงงาน ตวัแทนจัดหางาน
และกลุม่ภาคประชาสงัคมปรับใชก้จิกรรมเชงิรกุกบัแรงงานหรอืไม่

การเผยแพรข่อ้มลูเกี�ยวกบัตลาดแรงงาน (8.4)
บทยอ่ยนี�เป็นการศกึษาขอบเขตวา่ รัฐบาลไดเ้ผยแพรข่อ้มลูเกี�ยวกบัตลาดแรงงานอยา่งเป็น
สาธารณะเพื�อชว่ยใหแ้รงงานทําการตดัสนิใจ
มากนอ้ยเพยีงใด

การจดัการอบรมและการสรา้งความตระหนกั (8.5)
บทยอ่ยนี�เป็นการสํารวจขอบเขตวา่ รัฐบาลไดร้ว่มงานกบั ILO และองคก์รนายจา้งและแรงงาน
ในการใหก้ารศกึษาและการฝึกอบรมและ/หรอืการรณรงคเ์พื�อสรา้งความตระหนักมากนอ้ยเพยีง
ใด



9. องคก์รแรงงาน
ความสามารถในการจัดตั �งและเขา้รว่มสหภาพแรงงานเป็นสทิธมินุษยชนขั �นพื�นฐาน และ
สหภาพแรงงานมบีทบาทที�สําคญัในการเป็นตวัแทนและสนับสนุนแรงงานขา้มชาติ
อยา่งไรกต็าม สหภาพมกัเผชญิขอ้จํากดัตา่งๆ ทั �งในทางกฎหมายและทางปฏบิตั ิ ซ ึ�งขดัขวางไม่
ใหส้หภาพสามารถแสดงบทบาทดงักลา่วไดอ้ยา่งเต็มที�และสรา้งความยากลําบากแกแ่รงงาน
ขา้มชาตใินการเขา้ถงึการคุม้ครองในประเด็นเกี�ยวกบัสหภาพแรงงานในระดบัเดยีวกบัพลเมอืง
ของประเทศ บทนี�เป็นการวเิคราะหว์า่ รัฐบาลไดส้รา้งพื�นใหส้หภาพแรงงานมบีทบาทที�แข็งขนั
ในการคุม้ครองแรงงานขา้มชาตมิากนอ้ยเพยีงใด และการดําเนนิการดงักลา่วสง่ผลตอ่แรงงาน
อยา่งไร หลกัการทั�วไปและแนวทางปฏบิตักิารเพื�อการจัดหางานที�เป็นธรรมของ ILO (ILO
GPOG) เนน้ยํ�าถงึความจําเป็นขององคก์รแรงงานและ “ภาคทีางสงัคม” (ซึ�งรวมถงึ
สหภาพแรงงาน) ในการมสีว่นรว่มในกระบวนการกํากบัดแูลที�สําคญัทั �งหมด และความจําเป็น
ของขอ้ตกลงแบบทวภิาคใีนการเคารพความรว่มมอืที�มอียู่

เสรภีาพในการสมาคมในตวับทกฎหมาย (9.1)
บทยอ่ยนี�เป็นการประเมนิวา่ แรงงานมสีทิธทิางกฎหมายในการจัดตั �งและเขา้รว่มสหภาพหรอืไม่
และพวกเขาสามารถนัดหยดุงานและเจรจาตอ่รองรว่มไดห้รอืไม่ ในบางประเทศ แรงงานขา้ม
ชาตถิกูกดีกนัไมใ่หเ้ขา้รว่มสหภาพแรงงานโดยสิ�นเชงิ ขณะที�ในบางประเทศ แรงงานขา้มชาติ
ในบางภาคสว่นถกูจํากดัสทิธใินการจัดตั �งสหภาพแรงงานของตนเอง

เสรภีาพในการสมาคมในทางปฏบิตั ิ(9.2)
บทยอ่ยนี�เป็นการประเมนิวา่ สหภาพแรงงานสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในทาง
ปฏบิตัหิรอืไม่ และกจิกรรมของสหภาพเป็นอสิระจากการแทรกแซงและการคกุคามหรอืไม่
รัฐบาลบางประเทศอนุญาตใหม้สีหภาพแรงงานตามกฎหมาย แตรั่ฐฉกฉวยสหภาพแรงงานเพื�อ
ลดทอนกจิกรรมสหภาพแรงงานใหร้นุแรงนอ้ยลง ขณที�นักเคลื�อนไหวและสมาชกิสหภาพอาจ
ตอ้งเผชญิทั �งการกดดนั การขม่ขู ่หรอืแยก่วา่นั�น จากทั �งนายจา้งและรัฐบาล


