ผูเ้ สียหายของแรงงานเกณฑ์จาํ นวน 21 ล้านคนของประชากรมากกว่าครึง่ ของประชากรโลกถูกพบในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิค ภารกิจหลักของเศรษฐกิจในระบบ คือ
การผลิตเสือ้ ผ้าทีเ่ ราสวมใส่ การเพาะปลูกอาหารทีเ่ รารับประทาน และการผลิตสินค้าทีเ่ ราใช้ในชีวติ ประจําวัน ผูเ้ สียหายหลายคนดังกล่าวนัน้ เป็ นแรงงานย้ายถิน่
บริษทั ต่างๆ อยูใ่ นสภาวะกดดันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เพือ่ แสดงให้เห็นว่า สินค้าและบริการทีบ่ ริษทั ได้ผลิตและจัดสรรขึน้ นัน้ ปราศจากการค้ามนุ ษย์และแรงงานทาส การล้มเหลวทีจ่ ะ
กระทําการดังกล่าวสามารถนําไปสูก่ ารทําลายชือ่ เสียง การขาดทุนทางการเงิน และการดําเนินคดีทางกฎหมายทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ในทางกลับกัน การทํางานเชิงรุกต่อการ
สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานสามารถนําไปสูก่ าํ ลังคนทีม่ คี วามจูงใจและความเข้มแข็งมากยิง่ ขึน้
จากข้อมูลผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแรงงานย้ายถิน่ ศูนย์โครงการความรับผิดชอบขององค์กรต่อการขจัดการค้ามนุ ษย์และการเป็ นทาส (Corporate Responsibility in Eliminating
Slavery and Trafficking: CREST) มีบทบาทในภาคสนามอย่างแข็งขัน กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ 350 คน ใน 11 สํานักงานโครงการทัวประเทศไทย
่
และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั
กระทรวงแรงงานของรัฐบาลไทย โดยมี 3 เสาหลักของการทํางาน และได้ออกแบบเพือ่ ช่วยเหลือบริษทั ในการเพิม่ ประโยชน์สงู สุดของแรงงานย้ายถิน่ ในห่วงโซ่อุปทาน

เสาหลักที่ 3

เสาหลักที่ 2

เสาหลักที่ 1

การอบรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการเป็ นทาส
ไอโอเอ็มจัดการอบรมทีม่ เี ป้าหมายสําหรับผูบ้ ริหารบริษทั และแรงงานเกีย่ วกับวิธใี นการลดความเสีย่ ง
ของการค้ามนุ ษย์และการเป็ นทาสในการดําเนินงานประจําวันและการบริหารห่วงโซ่อปุ ทาน ซึง่ รวมถึง
ข้อแนะนําเกีย่ วกับวิธปี ฎิบตั ติ ่อระเบียบการต่อต้านการค้ามนุ ษย์ฉบับใหม่ และข้อกําหนดการค้า
รวมถึงข้อปฏิบตั ทิ ท่ี าํ ได้จริงเกีย่ วกับวิธดี าํ เนินการสรรหาจ้างงานอย่างมีจริยธรรม และตรวจสอบผูผ้ ลิต
ในระดับทีต่ ่าํ กว่าให้ดขี น้ึ โครงการดังกล่าวสามารถปรับให้เหมาะสมตามความต้องการเฉพาะของ
บริษทั และภาคธุรกิจ

การจัดอบรมก่อนการเดิ นทางและหลังเดิ นทางมาถึง
สําหรับบริษทั ทีใ่ ช้แรงงานย้ายถิน่ ภายในห่วงโซ่อุปทาน ไอโอเอ็มจัดการอบรมก่อนการเดินทางและ
หลังเดินทางมาถึงสําหรับแรงงานย้ายถิน่ ทีม่ งุ่ หวังไว้ การอบรมนี้ให้ขอ้ มูลกับแรงงานเกีย่ วกับการใช้
ชีวติ และการทํางานทีเ่ กีย่ วข้องกับเงือ่ นไข ข้อตกลงสัญญาจ้าง การตระหนัOUR
กรูใ้ นสิAPPROACH
ทธิมนุ ษยชน ทักษะ
ทางสังคม และรายชื่อติดต่อทีส่ าํ คัญเมือ่ อยูต่ ่างประเทศ โครงการดังกล่าวช่วยให้บริษทั มันใจว่
่ า
แรงงานทีม่ าทํางานนัน้ มาจากการตัดสินใจคัดเลือกของบริษทั เองและมีความพร้อมในการทํางาน

ผังห่วงโซ่อปุ ทานและการสนับสนุนการสรรหาแรงงานอย่างมีจริ ยธรรม
ด้วยความมุง่ เน้นเกีย่ วกับการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมและการบริหารจัดการแรงงานย้ายถิน่
ไอโอเอ็มสามารถช่วยบริษทั ในการวางผังห่วงโซ่อุปทานเพือ่ ระบุถงึ ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ และเพือ่
พัฒนากลยุทธ์การบรรเทาความเสีย่ ง ไอโอเอ็มได้สนับสนุ นบริษทั ในการตรวจสอบสัญญาจ้างงานและ
การดําเนินหลักการจ่ายค่านายจ้างสําหรับการสรรหาแรงงาน หลักการดังกล่าวคุม้ ครองแรงงานทีเ่ ป็ น
กลุม่ เสีย่ งจากนายหน้าแรงงานและตัวแทนการสรรหาแรงงานทีไ่ ม่มจี ริยธรรม ขณะทีม่ กี ารส่งเสริมการ
สรรหาแรงงานให้ดขี น้ึ กว่าเดิม ซึง่ แรงงานเองจะได้รบั การจับคูท่ ต่ี รงกับบทบาทหน้าทีม่ ากยิง่ ขึน้
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กรณี ศึกษาทางธุรกิ จสําหรับการสรรหาแรงงานอย่างมีจริ ยธรรมและการบริ หารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
5 เหตุผลว่าทําไมธุรกิจจึงดําเนินการอย่างมีจริยธรรมและวิธกี ารทีช่ ว่ ยประหยัดรายจ่ายของบริษทั
เหตุผลที่ 1: สร้างและคุ้มครองตราบริ ษทั และชื่อเสียงอุตสาหกรรม
บริษทั ทีล่ งทุนดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีแนวโน้มทีจ่ ะได้รบั ผลลัพธ์ในเชิงบวกในแง่ของลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ และความเชือ่ ใจของนักลงทุน ซึง่ สามารถช่วยเพิม่
มูลค่าทางตลาดของบริษทั ได้
เหตุผลที่ 2: บรรลุความคาดหวังของลูกค้าและผูซ้ ื้อระหว่างประเทศ
ลูกค้ามีความเข้าใจมากยิง่ ขึน้ เกีย่ วกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ทซ่ี อ้ื ธุรกิจทีม่ งุ่ เน้นการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมและอย่างยังยื
่ นนัน้ สามารถได้รบั ประโยชน์จาก
ส่วนแบ่งทางการตลาดการทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และสามารถรักษาความจงรักภักดีต่อตราสินค้า
เหตุผลที่ 3: หลีกเลี่ยงคดีแพ่งและคดีอาญา
หลากหลายประเทศมีกฎหมายเกีย่ วกับมาตรฐานแรงงานทีข่ ยายไปยังห่วงโซ่อุปทาน บริษทั ต่างๆทีม่ คี วามเสีย่ งมากเกินกว่าค่าปรับ การดําเนินคดีทางอาญา
หรือทางแพ่งนัน้ อาจเกิดขึน้ ได้ถา้ หากพบว่ามีการได้รบั ประโยชน์จากการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน

เหตุผลที่ 4: การเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขัน
บริษทั ทีท่ าํ ตามมาตรฐานแรงงานและสิทธิมนุ ษยชนมีแนวโน้มทีจ่ ะมีประสิทธิภาพในการทํางานเนื่องจากมีจรรยาบรรณทีส่ งู กว่า มีอตั ราการลาออกของพนักงาน
ทีต่ ่าํ กว่า อุบตั กิ ารณ์ในทีท่ าํ งานนัน้ ลดน้อยลง และต้นทุนสําหรับการดูแลพนักงานใหม่ทล่ี ดลง ลูกจ้างทีไ่ ด้รบั การอบรมและได้รบั การจับคูท่ เ่ี หมาะสมกับบทบาท
หน้าทีใ่ ห้ดยี งิ่ ขึน้ สามารถเห็นผลได้จากการเพิม่ ขึน้ ในคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลิตภาพ
เหตุผลที่ 5: ลดความเสี่ยงทางธุรกิ จ
บริษทั ทีไ่ ม่ได้วางผังห่วงโซ่อุปทานและตรวจสอบการดําเนินงานของผูผ้ ลิตและผูร้ บั จ้างเองในแง่ของการสรรหาแรงงานและการรับมือกับความเสีย่ งในสวัสดิภาพ
ของแรงงานขณะทีร่ ะเบียบข้อบังคับได้ดาํ เนินการกับผูผ้ ลิตเหล่านี้

เกี่ยวกับเรา
องค์การระหว่างประเทศเพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐาน (International Organization for Migration:
IOM) ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2494 ซึง่ มีสถานะเป็ นหน่วยงานด้านการโยกย้ายถิน่ ฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไอโอเอ็มประกอบด้วยประเทศสมาชิก 165 ประเทศ และมีประเทศ
ผูส้ งั เกตการณ์ 8 ประเทศ นอกจากนี้ยงั มีสาํ นักงานทีต่ งั ้ มากกว่า 100 ประเทศทัวโลก
่
ไอโอเอ็มยึดมันในหลั
่
กการทีว่ า่ การย้ายถิน่ ทีม่ มี นุ ษยธรรมและเป็ นประโยชน์เรียบร้อยจะเป็ น
ประโยชน์กบั ทุกคน
ในประเทศไทย ไอโอเอ็มมีบทบาทอย่างแข็งขัน และเป็ นหนึ่งในสํานักงานใหญ่ทส่ี ดุ ของ
ไอโอเอ็มทัวโลก
่
ประกอบด้วยบุคลากรมากกว่า 440 คน ดําเนินโครงการต่างๆมากกว่า 35
โครงการ ใน 11 พืน้ ที่ ไอโอเอ็ม ประเทศไทย มีสาํ นักงานใหญ่ตงั ้ อยูท่ ก่ี รุงเทพฯ และมี
สํานักงานย่อย 10 แห่งตัง้ อยูท่ วประเทศไทย
ั่
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Tel: +66 2 343 9301

โครงการ CREST เป็ นความคิดริเริม่ ของไอโอเอ็ม เวียดนาม
และได้รบั การสนับสนุ นโดยกองทุนการพัฒนาของไอโอเอ็ม
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