
การพฒันานโยบายองคก์ารและการสนับสนุนร่วมมือในการตรวจสอบ 

การบรรเทาความเส่ียงและการช่วยเหลือแรงงานท่ีถกูแสวงหาประโยชน์ 

โครงการปฐมนิเทศน์ก่อนการเดนิทางและหลงัเดนิทางมาถงึสาํหรบัแรงงานยา้ยถิน่ 

การจดัตัง้ศนูยข์อ้มลูสาํหรบัผูย้า้ยถิน่ 

การเตรยีมการชว่ยเหลอืโดยตรงต่อแรงงานทีถ่กูคา้มนุษย ์ทีถ่กูแสวงหาประโยชน์                          

และทีถ่กูขม่เหง 

ผงัหว่งโซ่อุปทานและการสนบัสนุนการสรรหาแรงงานอยา่งมจีรยิธรรม 

การประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่สรา้งเสรมิศกัยภาพดา้นการคา้มนุษยแ์ละการเป็นทาส 

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวโน้มของแรงงานยา้ยถิน่ 
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ไอโอเอม็ ประเทศไทย ประกอบดว้ยบุคลากรประมาณ 350 คน  

ดาํเนินโครงการต่างๆ มากกวา่ 35 โครงการ ใน 11 พืน้ทีท่ ัว่

ประเทศไทย  มสีาํนกังานใหญ่ตัง้อยูท่ีก่รุงเทพฯ และมี

สาํนกังานยอ่ย 10 แหง่ ตัง้อยู ่ณ เชยีงใหม ่อ.หาดใหญ่ 

แมฮ่่องสอน อ.แมส่ะเรยีง อ.แมส่อด พงังา และระนอง 

องคก์ารระหวา่งประเทศเพือ่การโยกยา้ยถิน่ฐาน (International Organization for Migration : IOM) ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2494 เป็นองคก์ารระหวา่งประเทศซึง่เป็นผูนํ้าในประเดน็ดา้น

การยา้ยถิน่และยดึมัน่ในหลกัการทีว่า่ การยา้ยถิน่ทีม่มีนุษยธรรมและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยจะเป็นประโยชน์กบัทุกคน  ไอโอเอม็ทาํงานรว่มกบัหน่วยงานพนัธมติรเพือ่บรรลุการ

ดาํเนินงานที ่ทา้ทายมากยิง่ขึน้  เพิม่ความเขา้ใจเกีย่วกบัประเดน็ดา้นการอพยพยา้ยถิน่ สง่เสรมิการพฒันาทางสงัคมและเศรษฐกจิผา่นการโยกยา้ยถิน่ฐาน รวมถงึสง่เสรมิคุณภาพชวีติ

และสทิธมินุษยชนของผูย้า้ยถิน่  

หว่งโซ่อุปทานโลกนัน้มคีวามซบัซอ้นและเกีย่วขอ้งกบัผูม้บีทบาททีห่ลากหลาย ดาํเนินงานในหลายพืน้ที ่โดยมสีนิคา้และแรงงานขา้มกนัในหลายชายแดน แรงงานขา้มชาตใินหว่งโซ่

อุปทานน้ีมคีวามเสีย่งสงูต่อสภาพการทาํงานทีไ่มด่ ี การขม่เหงและการแสวงหาประโยชน์ และเกดิการคา้มนุษยข์ึน้ในบางครัง้สาํหรบัแรงงานเกณฑ ์ ไอโอเอม็มสีว่นรว่มอยา่งยิง่ในการ

จดัการกบัประเดน็ปญัหาเหลา่น้ี  และไดพ้ฒันาผูเ้ชีย่วชาญในการใหค้วามชว่ยเหลอืรฐับาลและองคก์รภาคใีนการสง่เสรมิแรงงานอยา่งเป็นธรรมและการสรรหาแรงงานอยา่งมจีรยิธรรม 

สาํนักงานโครงการ  

จ.แม่ฮ่องสอน 

สาํนักงานโครงการ  

จ.เชียงใหม่ 

สาํนักงานโครงการ  

อ. แม่สะเรียง 

สาํนักงานโครงการ 

อ.แม่สอด 

สาํนักงานกรงุเทพฯ 

สาํนักงานโครงการ   

จ.ระนอง 

สาํนักงานโครงการ          

จ. พงังา 
สาํนักงานโครงการ         

อ. หาดใหญ่ 

ท่ีตัง้สาํนักงานไอโอเอม็ กรงุเทพฯ 

* อาคารรจันาการ ถ.สาทรใต้ สาํนักงานใหญ่ 

* อาคารเกษมกิจ ถ.สีลม ศนูยค์ดักรอง 

    สุขภาพเพื่อการย้ายถ่ิน  

* กระทรวงแรงงาน  

การส่งเสริมการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม  

และการคุ้มครองแรงงานย้ายถิ่นในประเทศไทย 



การส่งเสริมการสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมและ           

เป็นธรรมต่อแรงงานในห่วงโซ่อปุทานเอเชียของ IKEA 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นตน้มา ไอโอเอม็ไดร้ว่มกบั IKEA 

ในการพฒันานโยบายจดัซือ้และขัน้ตอนการจดัหาแรงงาน 

เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่มกีารสรรหาแรงงานอยา่งมจีรยิธรรมและมี

การปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมต่อแรงงานยา้ยถิน่ในหว่งโซ่อุปทาน

เอเชยีของ IKEA  

ประกอบดว้ยหลกัสตูรการสรา้งเสรมิศกัยภาพและการ

สนบัสนุนเพือ่การพฒันาระบบสรรหาแรงงานแบบบรูณา

การสากล (IRIS) ขัน้ตอนการรบัรองผูร้ว่มโครงการโดย

สมคัรใจ ซึง่จะระบุตวักลางในการสรรหาแรงงานอยา่งมี

จรยิธรรมและสนบัสนุนหลกัการจา่ยคา่นายจา้งสาํหรบัการ

สรรหาแรงงานอยา่งมจีรยิธรรม  

ไอโอเอม็อยูใ่นกระบวนการขัน้สดุทา้ยของการรเิริม่ดว้ย 

เพือ่ชว่ย IKEA ในการตรวจสอบและเพิม่ประสทิธภิาพ

กระบวนการสรรหาแรงงานของแรงงานไทยในงานเกบ็ผล

เบอรร์ีใ่นประเทศสวเีดนและประเทศฟินแลนด ์ความรว่มมอื

ดงักลา่วจะใหค้วามเขา้ใจทีม่ากขึน้เกีย่วกบักระบวนการสรร

หาแรงงานภายในห่วงโซ่อุปทานทีก่วา้งขึน้ของ IKEA วา่จะ

สามารถพฒันาไดอ้ยา่งไร 

โครงการรณรงคข้์อมูลข่าวสารในภมิูภาคเพ่ือระบถึุง

การย้ายถ่ินแบบผิดปกติ 

ไอโอเอม็ไดท้าํงานร่วมกบัรฐับาลไทยในการดาํเนิน

โครงการรณรงคข์อ้มลูขา่วสารเพือ่เพิม่ความตระหนกัรู้

เกีย่วกบัการยา้ยถิน่ทีป่ลอดภยัในสาธารณรฐัประชาชน

บงักลาเทศ สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี มาเลเซยี และ

สาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมา่ร ์

โครงการรณรงคแ์บบมลัตมิเีดยีจะทาํใหผู้ร้บัประโยชน์และ

ภาคไีดเ้ขา้มามสีว่นรว่ม และไดร้บัการเสรมิโดยกจิกรรม

เกษตรกรรมซึง่ออกแบบภายใตก้ารปรกึษาและการ

รว่มงานอยา่งใกลช้ดิกบัไอโอเอม็ของประเทศและรฐับาล

คูส่ญัญา ตลอดจนการดาํเนินการตามบรบิทและความ

ตอ้งการเฉพาะของประเทศ 

การสนับสนุนแรงงานย้ายถ่ินของเกษตรกรไทย              

ไปยงัประเทศอิสราเอล 

ไอโอเอม็ไดส้นบัสนุนความรว่มมอืระหวา่งรฐับาลกบั

รฐับาลในการจดัหาแรงงานไทยทีเ่หมาะสมไปทาํงานใน

ภาคการเกษตรของประเทศอสิราเอลตัง้แต่ปี พ.ศ.2554

โครงการครอบคลุมกระบวนการสรรหาแรงงานและการ

จดัหาแรงงานทัง้หมด และประสบผลสาํเรจ็ในการสรา้ง

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และระบบจดัการทีด่สีาํหรบัการ

จดัหาแรงงานไทยอยา่งมจีรยิธรรมไปทาํงานในภาค

การเกษตรในต่างแดน 

แรงงานไทยไดร้บัประโยชน์จากตน้ทุนการยา้ยถิน่ทีล่ดลง 

หลกัสตูรพฒันาทกัษะ ตลอดจนการปฐมนิเทศน์ก่อนการ

เดนิทางเพือ่ใหท้ราบถงึสทิธแิละขอ้บงัคบัในประเทศ

อสิราเอล  การใหค้วามชว่ยเหลอืในประเทศอสิราเอลนัน้

ดาํเนินการโดยการเยีย่มตรวจพืน้ทีแ่ละโทรศพัทส์ายดว่น 

เป็นภาษาไทย ซึง่ดาํเนินการโดยองคก์รไมแ่สวงผลกาํไร

เพือ่รบัขอ้รอ้งเรยีนและความกงัวลต่างๆ 
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  Featured Projects 

การสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรมและการอบรม

การตรวจสอบมาตรฐานแรงงานสาํหรบัสมาชิกของ

องคก์ร BSCI 

ปจัจุบนัไอโอเอม็ใหก้ารสนบัสนุนองคก์ร Business So-

cial Compliance Initiative ขององคก์ร Foreign Trade 

Association (FTA) ในการพฒันาแนวทางสาํหรบัการเขา้

รว่มอบรมของสมาชกิ FTA ในประเทศไทย 

การรว่มจดังานโดยไอโอเอม็ การอบรมจะมุง่เน้นเกีย่วกบั

การสรรหาแรงงานอยา่งมจีรยิธรรม การบรหิารจดัการ

หว่งโซ่อุปทานแรงงาน และการตรวจสอบมาตรฐาน

แรงงานโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสตัวปี์กและอาหารทะเล 

ความร่วมมือกบั Grant Thornton เพ่ือส่งเสริม          

การสรรหาแรงงานอย่างมีจริยธรรม 

ในปี พ.ศ. 2559 ไอโอเอม็ไดเ้ซน็ตบ์นัทกึความเขา้ใจ 

(MOU) รว่มกบั Grant Thornton ซึง่เป็นผูนํ้าทีป่รกึษา

ทางธุรกจิทีม่คีวามชาํนาญทางเทคนิคในการประเมนิผล 

การรบัรอง และการตรวจสอบเกีย่วกบัการปฏบิตัติ่อ

แรงงานยา้ยถิน่อยา่งมจีรยิธรรม  ภายใตค้วามรว่มมอื

ดงักลา่ว ทัง้สององคก์รจะเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของ

กนัและกนั และมสีว่นรว่มกบับรษิทัขา้มชาตแิละบรษิทั

ทอ้งถิน่ในการชว่ยใหม้ัน่ใจวา่ แรงงานยา้ยถิน่นัน้ไดบ้รรลุ

มาตรฐานสากล การประสานความรว่มมอืจะชว่ยให้

ผูบ้รโิภคมัน่ใจวา่ สนิคา้ทีซ่ือ้มานัน้มาจากบรษิทัทีม่ ี

แรงงานยา้ยถิน่และหว่งโซ่อุปทานอยา่งมจีรยิธรรม 

หลกัสตูรอบรมสาํหรบัผูย้้ายถ่ินหลงัเดินทางมาถึง 

ไอโอเอม็ไดพ้ฒันาและไดด้าํเนินหลกัสตูรอบรมหลงั

เดนิทางมาถงึสาํหรบัแรงงานยา้ยถิน่ทีเ่ขา้มาในประเทศ

ไทย ครอบคลุมเรือ่งต่างๆ อาท ิสทิธแิรงงาน กฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง วธิกีารขอความชว่ยเหลอื การเขา้ถงึบรกิาร

สาธารณสขุและบรกิารทางสงัคม ตลอดจน

ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรมไทย ซึง่ไดด้าํเนินการ

ประสานงานอยา่งใกลช้ดิรว่มกบัภาคทีีเ่กีย่วขอ้งกบั

หลกัสตูรการเตรยีมความพรอ้มก่อนการเดนิทาง ทีจ่ดัขึน้

โดยหน่วยงานไอโอเอม็ในประเทศตน้ทาง 

หลงัจากการเปิดใหล้งทะเบยีนสาํหรบัแรงงานยา้ยถิน่

ผา่นศนูยบ์รกิารเบด็เสรจ็ (One Stop Service Centres) 

ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557  ไอโอเอม็ไดร้ว่มมอืกบั

องคก์รทอ้งถิน่ในกลุ่มจงัหวดัเป้าหมายเพือ่ดาํเนินการ

อบรมสาํหรบัผูย้า้ยถิน่ผา่นกระบวนการลงทะเบยีน 


