การส่ งเสริมการสรรหาแรงงานอย่ างมีจริยธรรม
และการคุ้มครองแรงงานย้ ายถิ่นในประเทศไทย

องค์การระหว่างประเทศเพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐาน (International Organization for Migration : IOM) ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2494 เป็ นองค์การระหว่างประเทศซึง่ เป็ นผูน้ ําในประเด็นด้าน
การย้ายถิน่ และยึดมันในหลั
่
กการทีว่ า่ การย้ายถิน่ ทีม่ มี นุ ษยธรรมและเป็ นระเบียบเรียบร้อยจะเป็ นประโยชน์กบั ทุกคน ไอโอเอ็มทํางานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรเพือ่ บรรลุการ
ดําเนินงานที่ ท้าทายมากยิง่ ขึน้ เพิม่ ความเข้าใจเกีย่ วกับประเด็นด้านการอพยพย้ายถิน่ ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจผ่านการโยกย้ายถิน่ ฐาน รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวติ
และสิทธิมนุ ษยชนของผูย้ า้ ยถิน่
ห่วงโซ่อุปทานโลกนัน้ มีความซับซ้อนและเกีย่ วข้องกับผูม้ บี ทบาททีห่ ลากหลาย ดําเนินงานในหลายพืน้ ที่ โดยมีสนิ ค้าและแรงงานข้ามกันในหลายชายแดน แรงงานข้ามชาติในห่วงโซ่
อุปทานนี้มคี วามเสีย่ งสูงต่อสภาพการทํางานทีไ่ ม่ดี การข่มเหงและการแสวงหาประโยชน์ และเกิดการค้ามนุ ษย์ขน้ึ ในบางครัง้ สําหรับแรงงานเกณฑ์ ไอโอเอ็มมีสว่ นร่วมอย่างยิง่ ในการ
จัดการกับประเด็นปญั หาเหล่านี้ และได้พฒ
ั นาผูเ้ ชีย่ วชาญในการให้ความช่วยเหลือรัฐบาลและองค์กรภาคีในการส่งเสริมแรงงานอย่างเป็ นธรรมและการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม

การพัฒนานโยบายองค์การและการสนับสนุนร่วมมือในการตรวจสอบ

สํานักงานโครงการ
จ.แม่ฮ่องสอน

สํานักงานโครงการ
จ.เชียงใหม่

ผังห่วงโซ่อุปทานและการสนับสนุ นการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม
สํานักงานโครงการ
อ. แม่สะเรียง

การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างเสริมศักยภาพด้านการค้ามนุ ษย์และการเป็ นทาส

สํานักงานโครงการ
อ.แม่สอด

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวโน้มของแรงงานย้ายถิน่
สํานักงานกรุงเทพฯ
ที่ตงั ้ สํานักงานไอโอเอ็ม กรุงเทพฯ

การบรรเทาความเสี่ยงและการช่วยเหลือแรงงานที่ถกู แสวงหาประโยชน์

* อาคารรัจนาการ ถ.สาทรใต้ สํานักงานใหญ่
* อาคารเกษมกิ จ ถ.สีลม ศูนย์คดั กรอง

โครงการปฐมนิเทศน์ก่อนการเดินทางและหลังเดินทางมาถึงสําหรับแรงงานย้ายถิน่

สํานักงานโครงการ

สุขภาพเพื่อการย้ายถิ่ น
* กระทรวงแรงงาน

จ.ระนอง
สํานักงานโครงการ

การจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลสําหรับผูย้ า้ ยถิน่

จ. พังงา

สํานักงานโครงการ
อ. หาดใหญ่

การเตรียมการช่วยเหลือโดยตรงต่อแรงงานทีถ่ กู ค้ามนุ ษย์ ทีถ่ กู แสวงหาประโยชน์
และทีถ่ กู ข่มเหง

ไอโอเอ็ม ประเทศไทย ประกอบด้วยบุคลากรประมาณ 350 คน
ดําเนินโครงการต่างๆ มากกว่า 35 โครงการ ใน 11 พืน้ ทีท่ วั ่
ประเทศไทย มีสาํ นักงานใหญ่ตงั ้ อยูท่ ก่ี รุงเทพฯ และมี
สํานักงานย่อย 10 แห่ง ตัง้ อยู่ ณ เชียงใหม่ อ.หาดใหญ่
แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง อ.แม่สอด พังงา และระนอง
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Featured Projects
โครงการรณรงค์ข้อมูลข่าวสารในภูมิภาคเพื่อระบุถึง
การย้ายถิ่ นแบบผิ ดปกติ
ความร่วมมือกับ Grant Thornton เพื่อส่งเสริ ม
การสรรหาแรงงานอย่างมีจริ ยธรรม
ในปี พ.ศ. 2559 ไอโอเอ็มได้เซ็นต์บนั ทึกความเข้าใจ
(MOU) ร่วมกับ Grant Thornton ซึง่ เป็ นผูน้ ําทีป่ รึกษา
ทางธุรกิจทีม่ คี วามชํานาญทางเทคนิคในการประเมินผล
การรับรอง และการตรวจสอบเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ่อ
แรงงานย้ายถิน่ อย่างมีจริยธรรม ภายใต้ความร่วมมือ
ดังกล่าว ทัง้ สององค์กรจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
กันและกัน และมีสว่ นร่วมกับบริษทั ข้ามชาติและบริษทั
ท้องถิน่ ในการช่วยให้มนใจว่
ั ่ า แรงงานย้ายถิน่ นัน้ ได้บรรลุ
มาตรฐานสากล การประสานความร่วมมือจะช่วยให้
ผูบ้ ริโภคมันใจว่
่ า สินค้าทีซ่ อ้ื มานัน้ มาจากบริษทั ทีม่ ี
แรงงานย้ายถิน่ และห่วงโซ่อุปทานอย่างมีจริยธรรม

หลักสูตรอบรมสําหรับผูย้ ้ายถิ่ นหลังเดิ นทางมาถึง
ไอโอเอ็มได้พฒ
ั นาและได้ดาํ เนินหลักสูตรอบรมหลัง
เดินทางมาถึงสําหรับแรงงานย้ายถิน่ ทีเ่ ข้ามาในประเทศ
ไทย ครอบคลุมเรือ่ งต่างๆ อาทิ สิทธิแรงงาน กฎหมายที่
เกีย่ วข้อง วิธกี ารขอความช่วยเหลือ การเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขและบริการทางสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมไทย ซึง่ ได้ดาํ เนินการ
ประสานงานอย่างใกล้ชดิ ร่วมกับภาคีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ทีจ่ ดั ขึน้
โดยหน่วยงานไอโอเอ็มในประเทศต้นทาง
หลังจากการเปิดให้ลงทะเบียนสําหรับแรงงานย้ายถิน่
ผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Centres)
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557 ไอโอเอ็มได้รว่ มมือกับ
องค์กรท้องถิน่ ในกลุ่มจังหวัดเป้าหมายเพือ่ ดําเนินการ
อบรมสําหรับผูย้ า้ ยถิน่ ผ่านกระบวนการลงทะเบียน

การส่งเสริ มการสรรหาแรงงานอย่างมีจริ ยธรรมและ
เป็ นธรรมต่อแรงงานในห่วงโซ่อปุ ทานเอเชียของ IKEA
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2558 เป็ นต้นมา ไอโอเอ็มได้รว่ มกับ IKEA
ในการพัฒนานโยบายจัดซือ้ และขัน้ ตอนการจัดหาแรงงาน
เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมและมี
การปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมต่อแรงงานย้ายถิน่ ในห่วงโซ่อุปทาน
เอเชียของ IKEA
ประกอบด้วยหลักสูตรการสร้างเสริมศักยภาพและการ
สนับสนุ นเพือ่ การพัฒนาระบบสรรหาแรงงานแบบบูรณา
การสากล (IRIS) ขัน้ ตอนการรับรองผูร้ ว่ มโครงการโดย
สมัครใจ ซึง่ จะระบุตวั กลางในการสรรหาแรงงานอย่างมี
จริยธรรมและสนับสนุ นหลักการจ่ายค่านายจ้างสําหรับการ
สรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม
ไอโอเอ็มอยูใ่ นกระบวนการขัน้ สุดท้ายของการริเริม่ ด้วย
เพือ่ ช่วย IKEA ในการตรวจสอบและเพิม่ ประสิทธิภาพ
กระบวนการสรรหาแรงงานของแรงงานไทยในงานเก็บผล
เบอร์รใ่ี นประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์ ความร่วมมือ
ดังกล่าวจะให้ความเข้าใจทีม่ ากขึน้ เกีย่ วกับกระบวนการสรร
หาแรงงานภายในห่วงโซ่อุปทานทีก่ ว้างขึน้ ของ IKEA ว่าจะ
สามารถพัฒนาได้อย่างไร

การสรรหาแรงงานอย่างมีจริ ยธรรมและการอบรม
การตรวจสอบมาตรฐานแรงงานสําหรับสมาชิ กของ
องค์กร BSCI
ปจั จุบนั ไอโอเอ็มให้การสนับสนุ นองค์กร Business Social Compliance Initiative ขององค์กร Foreign Trade
Association (FTA) ในการพัฒนาแนวทางสําหรับการเข้า
ร่วมอบรมของสมาชิก FTA ในประเทศไทย
การร่วมจัดงานโดยไอโอเอ็ม การอบรมจะมุง่ เน้นเกีย่ วกับ
การสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานแรงงาน และการตรวจสอบมาตรฐาน
แรงงานโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและอาหารทะเล

ไอโอเอ็มได้ทาํ งานร่วมกับรัฐบาลไทยในการดําเนิน
โครงการรณรงค์ขอ้ มูลข่าวสารเพือ่ เพิม่ ความตระหนักรู้
เกีย่ วกับการย้ายถิน่ ทีป่ ลอดภัยในสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มาเลเซีย และ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์
โครงการรณรงค์แบบมัลติมเี ดียจะทําให้ผรู้ บั ประโยชน์และ
ภาคีได้เข้ามามีสว่ นร่วม และได้รบั การเสริมโดยกิจกรรม
เกษตรกรรมซึง่ ออกแบบภายใต้การปรึกษาและการ
ร่วมงานอย่างใกล้ชดิ กับไอโอเอ็มของประเทศและรัฐบาล
คูส่ ญ
ั ญา ตลอดจนการดําเนินการตามบริบทและความ
ต้องการเฉพาะของประเทศ

การสนับสนุนแรงงานย้ายถิ่ นของเกษตรกรไทย
ไปยังประเทศอิ สราเอล
ไอโอเอ็มได้สนับสนุ นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับ
รัฐบาลในการจัดหาแรงงานไทยทีเ่ หมาะสมไปทํางานใน
ภาคการเกษตรของประเทศอิสราเอลตัง้ แต่ปี พ.ศ.2554
โครงการครอบคลุมกระบวนการสรรหาแรงงานและการ
จัดหาแรงงานทัง้ หมด และประสบผลสําเร็จในการสร้าง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และระบบจัดการทีด่ สี าํ หรับการ
จัดหาแรงงานไทยอย่างมีจริยธรรมไปทํางานในภาค
การเกษตรในต่างแดน
แรงงานไทยได้รบั ประโยชน์จากต้นทุนการย้ายถิน่ ทีล่ ดลง
หลักสูตรพัฒนาทักษะ ตลอดจนการปฐมนิเทศน์ก่อนการ
เดินทางเพือ่ ให้ทราบถึงสิทธิและข้อบังคับในประเทศ
อิสราเอล การให้ความช่วยเหลือในประเทศอิสราเอลนัน้
ดําเนินการโดยการเยีย่ มตรวจพืน้ ทีแ่ ละโทรศัพท์สายด่วน
เป็ นภาษาไทย ซึง่ ดําเนินการโดยองค์กรไม่แสวงผลกําไร
เพือ่ รับข้อร้องเรียนและความกังวลต่างๆ
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