
โครงการส่งเสริมการย้ายถ่ินท่ีปลอดภยั การพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน
และการจ้างงานในประเทศกมัพชูา สปป.ลาว เมียนมา และไทย 

ข้ อ มู ล โ ค ร ง ก า ร

ภาพรวม

การย้ายถิน่เพื่อการจา้งงานและสรา้งรายได้เป็นกลยุทธส์ าคญัในการส่งเสรมิความเป็นอยู่และบรรเทาความยากจนของประชากรและครวัเรอืนจ านว นมากในเอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้ประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางทีส่ าคญัของแรงงานขา้มชาตริาว 3.9 ลา้นคน จากประเทศกมัพูชา สปป.ลาว เมยีนมา (CLM) และเวยีดนาม การ
บรหิารจดัการการยา้ยถิน่ทีม่ปีระสทิธภิาพจะเป็นประโยชน์ต่อประชากร ครวัเรอืน ภาคธรุกจิ และเศรษฐกจิโดยรวม แต่ชอ่งว่างดา้นนโยบายและการด าเนินงานอาจส่งผล
ใหค้วามเหลื่อมล ้าทีม่อียู่รนุแรงขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากการจา้งงานทีไ่มเ่ป็นธรรม การแสวงหาผลประโยชน์ การล่วงละเมดิสทิธ ิและหนี้สิน แรงงานขา้มชาตหิญงิตอ้งเผชญิ
กบัความทา้ทายมากกว่าปกตใินการเขา้ถงึการยา้ยถิน่ทีถู่กกฎหมายและปลอดภยั การไดร้บัค่าจา้งทีน้่อยกว่า และมกัถูกกดีกนัจากมาตรการคุ้มครองทางสงัคม

การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 และผลกระทบทางเศรษฐกจิส่งผลใหส้ภาพความเปราะบางของแรงงานขา้มชาตแิละการกดีกนัทางสงัคมทวคีวามรุนแรงขึน้ อา้งองิจา ก
ขอ้มลู IOM เดอืนกรกฎาคม 2563 พบว่าแรงงานขา้มชาตมิากกว่า 310,000 คนจากกลุ่มประเทศ CLM เดนิทางกลบัไปยงัประเทศตน้ทาง โดยส่วนใหญ่กลบัจากประเทศ
ไทย แรงงานขา้มชาตติอ้งเผชญิกบัการสูญเสยีอาชพีและขาดแคลนรายได ้อย่างไรกต็ามแรงงานขา้มชาตมิคีวามส าคญัต่อการปรบัตวัและการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิทัว่ทัง้
ภูมภิาค ทัง้ยงัสามารถเป็นก าลงัขบัเคลื่อนหลกัในการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ หากไดร้บัการสนบัสนุนและโอกาสทีเ่หมาะสม

โครงการส่งเสริมการย้ายถ่ินท่ีปลอดภยั การพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน และการจ้างงานในประเทศกมัพชูา สปป.ลาว เมียนมา และไทย  (พรอมมิส) เป็น
โครงการทีด่ าเนินการโดยองคก์ารระหว่างประเทศเพื่อการโยกยา้ยถิน่ฐาน ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากหน่วยงานดา้นการพฒันาและประสานความรว่มมอื
ของสวิตเซอร์แลนด์ มเีป้าหมายในการส่งเสรมิโอกาสในการท างานและสภาพการท างานของแรงงานขา้มชาติทัง้หญิงและชายที่พ านักอยู่ในประเทศไทย ให้ดีขึ้น 
โดยเฉพาะแรงงานขา้มชาตจิากประเทศกมัพูชา สปป. ลาว และเมยีนมา ผ่านการยกระดบัทกัษะและการคุ้มครองแรงงาน อนัจะน าไปสู่การบรรเทาความยากจนตาม
เป้าหมายความส าเรจ็ดงัต่อไปนี้:

ผูใ้หก้ารสนบัสนุนงบประมาณ: หน่วยงานดา้นการพฒันาและประสานความรว่มมอืของสวติเซอรแ์ลนด ์
(เอสดซี)ี Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
ระยะเวลาด าเนินการ: กนัยายน 2560  – สงิหาคม 2564
พืน้ทีโ่ครงการครอบคลุม: ประเทศกมัพูชา สปป.ลาว เมยีนมา และไทย (CLMT)
บรหิารโครงการโดย: ไอโอเอม็ ประเทศไทย 
ผูร้บัผลประโยชน์จากโครงการ: ผูท้ีต่อ้งการเป็นแรงงานขา้มชาต ิแรงงานขา้มชาตใินปัจจุบนัและแรงงาน
ขา้มชาตทิีเ่ดนิทางกลบัไปยงัประเทศตน้ทางใน CLMT  
ภาคเีครอืขา่ยโครงการ: ภาคเอกชน สถานฝึกอบรม บรษิทัน าเขา้แรงงาน ผูว้่าจา้งแรงงาน หน่วยงาน
ภาครฐั แรงงานขา้มชาต ิองคก์รภาคประชาสงัคม และนกัวชิาการ

องคก์ารระหว่างประเทศเพือ่การโยกยา้ยถิน่ฐานไอโอเอ็ม ส านักงานประเทศไทย

ช ัน้ 18 อาคารรจันาการ เลขที ่3 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
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ตอบสนอง ครอบคลมุ คุ้มครอง

ใหแ้รงงานขา้มชาตโิดยเฉพาะเพศหญิงสามารถ
เขา้ถงึการจา้งงานทีด่แีละการยา้ยถิน่ทีป่ลอดภยั 
ผา่นการท างานรว่มกนัระหวา่งผูว้่าจา้ง ภาคสว่น
ทีเ่กีย่วขอ้ง และสถาบนัฝึกอบรมทกัษะ

แรงงานขา้มชาตโิดยเฉพาะเพศหญงิสามารถเขา้ถึง
การพัฒนาทักษะในกลุ่มกิจการเป้าหมาย เพื่ อ
น าไปสู่โอกาสในการท างานทีด่ขี ึน้อย่างครอบคลุม
ทัง้ในต่างประเทศและประเทศของตนเอง

ได้ร ับความคุ้มครองผ่านกรอบนโยบายที่
แขง็แกร่ง สามารถเขา้ถงึช่องการทางช่วยเหลือ
ต่ า งๆ และได้ร ับข้อมูล เ รื่ องการย้ายถิ่น ที่
ปลอดภยัในวงจรของการยา้ยถิน่ทัง้กระบวนการ

รายละเอยีดโครงการ



ผลลพัธก์ารด าเนินงาน: กนัยายน 2560  – สิงหาคม 2563

ส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ รวมถึงการกลบัภมิูล าเนา
และคืนสู่สงัคม

คนทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืโดยตรง

รวมทัง้การไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัการยา้ยถิน่ทีป่ลอดภยั การปฐมนิเทศก่อนและ
หลงัเดนิทาง

ส่งเสริมการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงาน

แรงงานขา้มชาตใินประเทศ CLMT ไดเ้ขา้ถงึการพฒันาทกัษะแรงงานและการ
จา้งงาน

ผา่นการฝึกอบรมเชงิเทคนิคและทกัษะดา้นการด าเนินชวีติ  
การแนะน าการท างาน ประกาศนียบตัรและการรบัรองทกัษะการเรยีนรู้

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนท่ีเพ่ิมมากขึน้

ภาคภีาคเอกชน

มสี่วนรว่มในโครงการพรอมมสิในการส่งเสรมิการท างานทีเ่หมาะสม
การพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงาน และการจา้งงานทีเ่ป็นเป็นธรรมกบัแรงงานขา้ม
ชาตใินประเทศ CLMT

การจดัตัง้คณะกรรมการขบัเคลื่อนการว่างจา้งแรงงานขา้มชาตริะหวา่งภาครฐักบั
เอกชน (Public-Private Steering Committee on Migrant Employment) เป็น
แหง่แรกของประเทศไทย เพื่อสนบัสนุนการด าเนินโครงการพรอมมสิ

ปรบัปรงุกฎหมายและกรอบนโยบาย

นโยบายและกฎหมาย

ทีเ่กีย่วกบัแรงงานขา้มชาตแิละการคุม้ครองแรงงานทีถู่กจดัท าขึน้ และ/หรอืผา่น
การพจิารณาโดยค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญจากโครงการพรอมมสิ

เสริมสร้างขีดความสามารถแรงงานข้ามชาติ
ด้วยการส่งเสริมเข้าถึงข้อมลูข่าวสาร

MitrThai.com ศนูยข้์อมูลเก่ียวกบัแรงงานข้ามชาติแห่งแรกของประเทศ
ไทย เปิดให้บรกิารเพื่อส่งเสรมิการเขา้ถงึขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบันในภาษาของ
แรงงานข้ามชาติ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับข้อมูลการจ้างงานที่เกี่ ยวข้องกับ
แรงงานข้ามชาติ ลักษณะการท างานและการใช้ชวีิตในประเทศไทย เพื่อ
เสรมิสร้างประสบการณ์ที่ดีในประเทศไทยผ่านการย้ายถิน่ที่ปลอดภัย การ
พฒันาทกัษะ และการจา้งงานทีเ่หมาะสม

ข้อมลูการรบัมือกบัโควิด-19

ส าหรบัแรงงานข้ามชาติ

• เพื่อรบัมอืต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 โครงการพรอมมสิจงึจดัประชุม
ร่วมกบัภาคีเครอืข่ายเพื่อสนับสนุนและจดัท าขอ้เสนอแนะด้านนโยบายต่อ
รฐับาลไทยเกีย่วกบัการสรรหาและว่าจา้งงานแรงงานขา้มชาติ

• จดัท าขอ้ควรรูส้ าหรบัแรงงานขา้มชาตทิีไ่ด้รบัผลกระทบจากการระบาดของ 
โควดิ-19 รวมถงึขอ้แนะน าส าหรบันายจา้งทีม่ลีูกจา้งท างานบ้านในช่วงการ
ระบาดของโควิด-19 พร้อมจดัท าวีดิโอค าแนะน าเกี่ยวกบัโควดิ-19 ส าหรบั
แรงงานขา้มชาตแิละค าแนะน าในการปฏบิตัตินในการป้องกนัการตดิเชื้อเป็น
ภาษาของแรงงานขา้มชาตเิอง

• เครอืขา่ยภาคเอกชนจ านวน 268 แห่ง องค์กรภาคประชาสงัคมจ านวน 123
แหง่ รวมทัง้หน่วยงานภาครฐัและองคก์รระหว่างประเทศไดร้บั ขอ้มลูทีท่นัต่อ
สถานการณ์ (flash update) จ านวน 20 ชุด เป็นขอ้มูลส าหรบัแรงงานขา้ม
ชาตแิละนายจา้งเกี่ยวกบัมาตรการและขอ้ก าหนดของรฐับาลที่เกี่ยวขอ้งกบั
แรงงานขา้มชาตใิน CLMT ในชว่งทีม่กีารแพรร่ะบาดของโควดิ-19

• องคก์ารเพื่อสตรแีหง่สหประชาชาติ (UN Women) ได้ร่วมพฒันาแนวปฏิบตั:ิ 
การรบัมอืกับผลกระทบรูปแบบใหม่ที่เกิดจากการระบาดของโควิด -19 ต่อ
แรงงานขา้มชาตเิพศหญงิในเอเชยีและแปซฟิิกเพื่อการฟ้ืนตวัโดยค านึงถงึมติิ
หญงิชาย และจดัท าชุดวดิโีอเกี่ยวกบัผลกระทบของโควดิ-19 เพื่อเสรมิสรา้ง
ความตระหนกัรูต้่อแรงงานขา้มชาตเิพศหญงิในประเทศไทย

แรงงานขา้มชาติ

https://www.mitrthai.com/
https://thailand.iom.int/sites/default/files/Infosheets/Info%20Sheet-%20Employers%20of%20domestic%20workers_ENG.pdf
https://mitrthai.com/information/covid-19/
https://thailand.iom.int/iom-thailand-covid-19-response
https://thailand.iom.int/iom-thailand-covid-19-response
https://thailand.iom.int/iom-thailand-covid-19-response
https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/guidance-for-action-addressing-the-emerging-impacts-of-the-covid-19-pandemicnder-responsive-recovery

