โครงการส่งเสริ มการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การพัฒนาทักษะฝี มือแรงงาน
และการจ้างงานในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และไทย

ข้ อ มู ล โ ค ร ง ก า ร
ภาพรวม
การย้ายถิน่ เพื่อการจ้างงานและสร้างรายได้เป็ นกลยุทธ์สาคัญในการส่งเสริมความเป็ นอยู่และบรรเทาความยากจนของประชากรและครัวเรือนจานว นมากในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยเป็ นประเทศปลายทางทีส่ าคัญของแรงงานข้ามชาติราว 3.9 ล้านคน จากประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา (CLM) และเวียดนาม การ
บริหารจัดการการย้ายถิน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะเป็ นประโยชน์ต่อประชากร ครัวเรือน ภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวม แต่ชอ่ งว่างด้านนโยบายและการดาเนินงานอาจส่งผล
ให้ความเหลื่อมล้าทีม่ อี ยู่รนุ แรงขึน้ ซึง่ เป็ นผลมาจากการจ้างงานทีไ่ ม่เป็ นธรรม การแสวงหาผลประโยชน์ การล่วงละเมิดสิทธิ และหนี้สิ น แรงงานข้ามชาติหญิงต้องเผชิญ
กับความท้าทายมากกว่าปกติในการเข้าถึงการย้ายถิน่ ทีถ่ ูกกฎหมายและปลอดภัย การได้รบั ค่าจ้างทีน่ ้อยกว่า และมักถูกกีดกันจากมาตรการคุ้ มครองทางสังคม
การแพร่ระบาดของโควิด-19 และผลกระทบทางเศรษฐกิจส่งผลให้สภาพความเปราะบางของแรงงานข้ามชาติและการกีดกันทางสังคมทวีความรุนแรงขึน้ อ้างอิงจา ก
ข้อมูล IOM เดือนกรกฎาคม 2563 พบว่าแรงงานข้ามชาติมากกว่า 310,000 คนจากกลุ่มประเทศ CLM เดินทางกลับไปยังประเทศต้นทาง โดยส่วนใหญ่กลับจากประเทศ
ไทย แรงงานข้ามชาติตอ้ งเผชิญกับการสูญเสียอาชีพและขาดแคลนรายได้ อย่างไรก็ตามแรงงานข้ามชาติมคี วามสาคัญต่อการปรับตัวและการฟื้ นตัว ทางเศรษฐกิจทัวทั
่ ง้
ภูมภิ าค ทัง้ ยังสามารถเป็ นกาลังขับเคลื่อนหลักในการฟื้ นฟูเศรษฐกิจ หากได้รบั การสนับสนุนและโอกาสทีเ่ หมาะสม
โครงการส่ งเสริ มการย้ายถิ่ นที่ ปลอดภัย การพัฒนาทักษะฝี มือแรงงาน และการจ้างงานในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และไทย (พรอมมิ ส) เป็ น
โครงการทีด่ าเนินการโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิน่ ฐาน ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนด้านงบประมาณจากหน่วยงานด้านการพัฒนาและประสานความร่วมมือ
ของสวิตเซอร์แลนด์ มีเป้ าหมายในการส่งเสริม โอกาสในการทางานและสภาพการทางานของแรงงานข้ามชาติทงั ้ หญิงและชายที่พานักอยู่ในประเทศไทย ให้ดีข้นึ
โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และเมียนมา ผ่านการยกระดับทักษะและการคุ้มครองแรงงาน อันจะนาไปสู่การบรรเทาความยากจนตาม
เป้ าหมายความสาเร็จดังต่อไปนี้:

ตอบสนอง

ครอบคลุม

ให้แรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเพศหญิงสามารถ
เข้าถึงการจ้างงานทีด่ แี ละการย้ายถิน่ ทีป่ ลอดภัย
ผ่านการทางานร่วมกันระหว่างผูว้ ่าจ้าง ภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้อง และสถาบันฝึกอบรมทักษะ

แรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเพศหญิงสามารถเข้าถึง
การพัฒ นาทัก ษะในกลุ่ ม กิจ การเป้ าหมาย เพื่ อ
นาไปสู่โอกาสในการทางานทีด่ ขี น้ึ อย่างครอบคลุม
ทัง้ ในต่างประเทศและประเทศของตนเอง

คุ้มครอง
ได้ ร ั บ ความคุ้ ม ครองผ่ า นกรอบนโยบายที่
แข็งแกร่ง สามารถเข้าถึงช่องการทางช่วยเหลื อ
ต่ า งๆ และได้ ร ั บ ข้ อ มู ล เรื่ อ งการย้ า ยถิ่ น ที่
ปลอดภัยในวงจรของการย้ายถิน่ ทัง้ กระบวนการ

รายละเอียดโครงการ
ผูใ้ ห้การสนับสนุนงบประมาณ: หน่วยงานด้านการพัฒนาและประสานความร่วมมือของสวิตเซอร์แลนด์
(เอสดีซ)ี Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
ระยะเวลาดาเนินการ: กันยายน 2560 – สิงหาคม 2564
พืน้ ทีโ่ ครงการครอบคลุม: ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และไทย (CLMT)
บริหารโครงการโดย: ไอโอเอ็ม ประเทศไทย
ผูร้ บั ผลประโยชน์จากโครงการ: ผูท้ ต่ี อ้ งการเป็ นแรงงานข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติในปั จจุบนั และแรงงาน
ข้ามชาติทเ่ี ดินทางกลับไปยังประเทศต้นทางใน CLMT
ภาคีเครือข่ายโครงการ: ภาคเอกชน สถานฝึกอบรม บริษทั นาเข้าแรงงาน ผูว้ ่าจ้างแรงงาน หน่ วยงาน
ภาครัฐ แรงงานข้ามชาติ องค์กรภาคประชาสังคม และนักวิชาการ
่
่
องค ์การระหว่างประเทศเพือการโยกย
้ายถินฐานไอโอเอ็
ม สานักงานประเทศไทย
้
่
ชัน 18 อาคารรจั นาการ เลขที 3 ถนนสาทรใต ้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
โทร: (+66) 2-343-9300 | โทรสาร: (+66) 2-343-9399 | เว็บไซต ์: thailand.iom.int | อีเมล ์: iomthailand@iom.int

ผลลัพธ์การดาเนิ นงาน: กันยายน 2560 – สิ งหาคม 2563
ส่งเสริ มการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ รวมถึงการกลับภูมิลาเนา
และคืนสู่สงั คม

เสริ มสร้างขีดความสามารถแรงงานข้ามชาติ
ด้วยการส่งเสริ มเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

แรงงานข้ามชาติ

คนทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือโดยตรง
รวมทัง้ การได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับการย้ายถิน่ ทีป่ ลอดภัย
หลังเดินทาง

การปฐมนิเทศก่อนและ

ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะฝี มือแรงงาน

แรงงานข้ามชาติในประเทศ CLMT ได้เข้าถึงการพัฒนาทักษะแรงงานและการ
จ้างงาน
ผ่านการฝึกอบรมเชิงเทคนิคและทักษะด้านการดาเนินชีวติ
การแนะนาการทางาน ประกาศนียบัตรและการรับรองทักษะการเรียนรู้

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่ เพิ่ มมากขึน้
ภาคีภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในโครงการพรอมมิสในการส่งเสริมการทางานทีเ่ หมาะสม
การพัฒนาทักษะฝีมอื แรงงาน และการจ้างงานทีเ่ ป็ นเป็ นธรรมกับแรงงานข้าม
ชาติในประเทศ CLMT
การจัดตัง้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการว่างจ้างแรงงานข้ามชาติระหว่างภาครัฐกับ
เอกชน (Public-Private Steering Committee on Migrant Employment) เป็ น
แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการดาเนินโครงการพรอมมิส

ปรับปรุงกฎหมายและกรอบนโยบาย
นโยบายและกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วกับแรงงานข้ามชาติและการคุม้ ครองแรงงานทีถ่ ูกจัดทาขึน้ และ/หรือผ่าน
การพิจารณาโดยคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญจากโครงการพรอมมิส

MitrThai.com ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ แห่งแรกของประเทศ
ไทย เปิ ดให้บริการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลทีเ่ ป็ นปั จจุบ ันในภาษาของ
แรงงานข้า มชาติ ให้ค าแนะน าเกี่ย วกับ ข้อมูล การจ้า งงานที่เ กี่ ย วข้องกับ
แรงงานข้า มชาติ ลัก ษณะการทางานและการใช้ชวี ิต ในประเทศไทย เพื่อ
เสริมสร้างประสบการณ์ ท่ดี ีในประเทศไทยผ่านการย้ายถิน่ ที่ปลอดภั ย การ
พัฒนาทักษะ และการจ้างงานทีเ่ หมาะสม

ข้อมูลการรับมือกับโควิ ด-19
สาหรับแรงงานข้ามชาติ
• เพื่อรับมือต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 โครงการพรอมมิสจึงจัดประชุม
ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุ นและจัดทาข้อเสนอแนะด้านนโยบายต่อ
รัฐบาลไทยเกีย่ วกับการสรรหาและว่าจ้างงานแรงงานข้ามชาติ
• จัดทาข้อควรรูส้ าหรับแรงงานข้ามชาติทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของ
โควิด-19 รวมถึงข้อแนะนาสาหรับนายจ้างทีม่ ลี ูกจ้างทางานบ้า นในช่วงการ
ระบาดของโควิด -19 พร้อมจัดทาวีดิโอคาแนะนาเกี่ยวกับโควิด -19 สาหรับ
แรงงานข้ามชาติและคาแนะนาในการปฏิบตั ติ นในการป้ องกันการติดเชื้อเป็ น
ภาษาของแรงงานข้ามชาติเอง
• เครือข่ายภาคเอกชนจานวน 268 แห่ง องค์กรภาคประชาสังคมจานวน 123
แห่ง รวมทัง้ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศได้รบั ข้อมูลทีท่ นั ต่อ
สถานการณ์ (flash update) จานวน 20 ชุด เป็ นข้อมูลสาหรับแรงงานข้า ม
ชาติและนายจ้างเกี่ยวกับมาตรการและข้อกาหนดของรัฐบาลที่เกี่ย วข้องกับ
แรงงานข้ามชาติใน CLMT ในช่วงทีม่ กี ารแพร่ระบาดของโควิด-19
• องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ได้ร่วมพัฒนาแนวปฏิบตั :ิ
การรับมือกับผลกระทบรูปแบบใหม่ท่เี กิดจากการระบาดของโควิด -19 ต่ อ
แรงงานข้ามชาติเพศหญิงในเอเชียและแปซิฟิกเพื่อการฟื้ นตัวโดยคานึงถึงมิติ
หญิงชาย และจัดทาชุดวิดโี อเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด -19 เพื่อเสริมสร้าง
ความตระหนักรูต้ ่อแรงงานข้ามชาติเพศหญิงในประเทศไทย

