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I.

เกริ่นน�ำ

บริบทโดยรวม
1. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เป็นตลาดแรงงานระดับ
ภูมิภาคอันมีแรงงานต่างด้าวหลายล้านคนที่เคลื่อนย้ายทั้งภายในและภายนอก
ภูมภิ าค แรงงานส่วนใหญ่ทยี่ า้ ยถิน่ เป็นแรงงานทักษะต�ำ่ ทีอ่ พยพมาท�ำงานชัว่ คราว
ด้วยสัญญาจ้างระยะสั้น ดังนั้น ในแต่ละปี จึงมีผู้ย้ายถิ่นกลับประเทศต้นทางเป็น
จ�ำนวนมาก ทัง้ นี้ การขาดกรอบการให้บริการสนับสนุนอย่างรอบด้านท�ำให้แรงงาน
ต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศอาจประสบปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสามารถ
ของแรงงานต่างด้าวในการคืนสูช่ มุ ชนบ้านเกิด ในการรับมือกับปัญหาทางจิตสังคม
ในการแสวงหาโอกาสการด�ำรงชีวติ ทีย่ งั่ ยืน หรือในการกลับเข้าสูต่ ลาดแรงงาน ทัง้ นี้
การขาดนโยบายและทางเลือกในการคืนสูส่ งั คมทีเ่ หมาะสมก่อผลเสียให้แก่แรงงาน
ต่างด้าว ชุมชน และสังคมโดยรวม
2. ตราสารว่าด้วยการย้ายถิน่ ของอาเซียนได้ระบุถงึ ค�ำมัน่ สัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน
เกีย่ วกับการเดินทางกลับประเทศและคืนสูส่ งั คมของแรงงานต่างด้าว โดยเน้นถึงหน้าที่
รับผิดชอบของประเทศผูส้ ง่ แรงงาน
2.1 มาตรา 13 ของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของ
แรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2550 (จากนี้ไปจะเรียกว่า “ปฏิญญาเซบู”) ก�ำหนด
ให้ประเทศผู้ส่งแรงงาน
“ก�ำหนดนโยบายและขัน้ ตอนปฏิบตั เิ พือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้กบั การ
ย้ายถิ่นของแรงงานในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดหางาน การเตรียมการ
เพือ่ การเข้าท�ำงานในต่างประเทศ และการให้ความคุม้ ครองแก่แรงงาน
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ต่างด้าว เมื่อออกนอกประเทศ ตลอดจนการส่งกลับและคืนสู่สังคมใน
ประเทศต้นทาง”
มาตรา 16 ของปฏิญญาเซบูก�ำหนดให้อาเซียน
“จัดท�ำและด�ำเนินแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแผนการกลับ
คืนสู่สังคมส�ำหรับแรงงานต่างด้าว ในประเทศต้นทาง”
2.2 มาตรา 26 ของฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุม้ ครองและส่งเสริมสิทธิแรงงาน
ต่างด้าว (จากนี้ไปจะเรียกว่า “ฉันทามติอาเซียน”) ระบุว่า:
“ประเทศผู้ส่งแรงงานจะพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการคืนสู่สังคมที่มี
ความครอบคลุมส�ำหรับแรงงานต่างด้าวและครอบครัวของพวกเขาที่
เดินทางกลับประเทศ ตลอดจนโครงการเกี่ยวกับการจ้างงานส�ำหรับ
แรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศ โดยค�ำนึงถึงทักษะของพวก
เขาที่ได้รับจากต่างประเทศ”
นอกจากนี้ มาตรา 28 ของฉันทามติอาเซียนระบุว่า:
“ประเทศผู้ส่งแรงงานจะด�ำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานต่างด้าว
ที่เดินทางกลับประเทศมีสิทธิในการเข้าร่วมและจัดตั้งสมาคม การมี
ส่วนร่วมในการจัดท�ำนโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
แรงงานต่างด้าว รวมถึงการเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ส�ำหรับแรงงาน
ต่างด้าวและสมาชิกในครอบครัวที่ได้เดินทางกลับประเทศ โดย
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ
ผู้ส่งแรงงาน”
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3. การประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานต่างด้าว (ASEAN Forum on Migrant Labour
- AFML) ส่วนใหญ่โดยเฉพาะ AFML ครั้งที่ 4 มีข้อเสนอแนะจ�ำนวนมากเกี่ยวกับ
การกลับประเทศและคืนสู่สังคม AFML ครั้งที่ 4 (จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม
พ.ศ. 2554 ณ บาหลี อินโดนีเซีย) ได้เรียกร้องให้มีการจัดท�ำ “แนวทางอาเซียน
ว่าด้วยการเดินทางกลับประเทศมาตุภูมิและการคืนสู่สังคมของแรงงานต่างด้าว
อย่างมีประสิทธิภาพ” (ข้อเสนอแนะ 14)
4. หลังข้อเสนอแนะจาก AFML ครัง้ ที่ 4 โครงการภายใต้แผนงานปี พ.ศ. 2559-2563
ของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ACMW) ซึ่งน�ำโดยประเทศ
อินโดนีเซียจึงได้เกิดขึ้น อินโดนีเซียได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนว่าด้วย
แผนการคืนสู่สังคมส�ำหรับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศในวันที่ 27–28
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ยอกยาการ์ตา เพื่อร่างแนวทางอาเซียนว่าด้วยการเดินทาง
กลับประเทศมาตุภูมิและการคืนสู่สังคมของแรงงานต่างด้าวอย่างมีประสิทธิภาพ
(จากนี้ไปจะเรียกว่า “แนวทางฯ”) ร่างดังกล่าวได้รับการพิจารณาและเห็นชอบ
จากรัฐบาล องค์กรนายจ้าง องค์กรแรงงาน และองค์กรประชาสังคมในการประชุม
เชิงปฏิบัติการครั้งนั้น
5. การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารอาเซียนว่าด้วยแผนการคืนสูส่ งั คมส�ำหรับแรงงานต่างด้าว
ที่เดินทางกลับประเทศดังกล่าว ให้การรับรองรายละเอียดของร่างแนวทางฯ ซึ่ง
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นของรัฐบาล องค์กรนายจ้าง องค์กรแรงงาน และองค์กร
ประชาสังคมในการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น
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6. แนวทางฯ ฉบับนี้มุ่งเน้นหลักการส�ำคัญ ค�ำมั่นสัญญาที่ปฏิบัติได้ และแนวปฏิบัติ
ที่ดีเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศและคืนสู่สังคม โดยมีเอกสารประกอบ
ที่ใช้เป็นฐานคือ “การเดินทางกลับประเทศและคืนสู่สังคมของแรงงานต่างด้าว
โดยเน้นทีป่ ระเทศสมาชิกอาเซียน” ทีไ่ ด้รบั การแจกจ่ายในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร

II. วัตถุประสงค์ของแนวทางฯ
7. วัตถุประสงค์ของแนวทางฯ มีดังต่อไปนี้:
7.1 อธิบายหลักการชี้แนะส�ำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับนโยบาย กลไก
เชิงสถาบัน และแผนการและบริการต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นในการดูแลให้การเดินทาง
กลับประเทศและคืนสู่สังคมของแรงงานต่างด้าวมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศและมาตรฐานไอแอลโอ ตลอดจน
สอดคล้องกับหลักการที่ระบุในฉันทามติอาเซียน ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
กฎระเบียบ และนโยบายของประเทศสมาชิกอาเซียน
7.2 เป็ น แนวทางให้ แ ก่ ป ระเทศสมาชิ ก อาเซี ย นและทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
การก�ำหนดรายละเอียดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกรอบการปฏิบตั ทิ รี่ อบด้าน
เกี่ยวกับการคืนสู่สังคมที่ยั่งยืนในระดับประเทศ ทวิภาคี และภูมิภาค
7.3 กระชั บความร่ว มมื อในหมู่ ป ระเทศสมาชิ กอาเซีย นในด้า นนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศและคืนสู่สังคม
7.4 เพือ่ สนับสนุนและผลักดันเชิงรุกอย่างต่อเนือ่ งกับรัฐบาล องค์กรนายจ้าง องค์กร
แรงงาน และภาคประชาสังคมและฝ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้ผนวกแนวทางเหล่านี้
เข้าไปในการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการกลับประเทศและคืนสู่สังคม
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III.   ผู้ที่พึงน�ำแนวทางฯ ไปใช้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
8. แนวทางฯ นี้มุ่งที่จะเป็นหลักการชี้แนะให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินทางกลับประเทศและคืนสู่สังคมในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง:
รัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนในส่วนกลางและท้องถิ่น
องค์กรนายจ้าง
องค์กรแรงงาน
แรงงานต่างด้าวและครอบครัว
องค์กรประชาสังคม
บริษัทจ้างงานและจัดหางานเอกชน
ภาคเอกชน (รวมถึงกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง) และนายจ้างในประเทศ
ผู้ส่งและประเทศผู้รับแรงงาน
คู่เจรจาอาเซียน (ASEAN Dialogue Partners) และ
ภาคีหุ้นส่วนด้านการพัฒนา (เช่น ผู้บริจาค)

IV.   แหล่งที่มาและการอ้างอิงของแนวทางฯ
9. ตราสารและแหล่งที่มาต่อไปนี้เป็นประโยชน์ส�ำหรับการจัดท�ำแนวทางฯ และ
การน�ำไปปฏิบัติโดยประเทศสมาชิกอาเซียนและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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9.1 ตราสารอาเซียน:
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงาน
ต่างด้าว พ.ศ. 2550 (ปฏิญญาเซบู)
ฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการคุม้ ครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานต่างด้าว
พ.ศ. 2560 (ฉันทามติอาเซียน)
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับความ
คุ้มครองทางสังคม และกรอบแนวทางและแผนปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาค
อนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรี
และเด็ก (ACTIP)
ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน
กฎบัตรอาเซียน
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025
แนวทางอาเซียนเพื่อความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของ
บรรษัท (ASEAN Guidelines for Corporate Social Responsibility
for Labour)
ข้อเสนอแนะจากประชุมอาเซียนว่าด้วยแรงงานต่างด้าว (AFML)
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9.2 ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและไอแอลโอโดยเฉพาะทีเ่ กีย่ ว
กับแรงงานต่างด้าว :
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบ
(CEDAW);
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้าม
ชาติและสมาชิกในครอบครัว (ICRMW);
มาตรฐานแรงงานหลักของไอแอลโอเกี่ยวกับเสรีภาพในการสมาคม
แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการเลือกปฏิบัติ
9.3 มาตรฐานแรงงานและกรอบการด�ำเนินการที่ไม่ผูกมัดของไอแอลโอที่มีความ
เกี่ยวข้อง:
อนุ สั ญ ญาไอแอลโอว่ า ด้ ว ยการย้ า ยถิ่ น เพื่ อ การจ้ า งงาน (แก้ ไ ข)
พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 97)
อนุ สั ญ ญาไอแอลโอว่ า ด้ ว ยแรงงานต่ า งด้ า ว (บทบั ญ ญั ติ เ สริ ม )
พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 143)
อนุสัญญาไอแอลโอว่าด้วยบริษัทจัดหางาน พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 181)
อนุสญั ญาไอแอลโอว่าด้วยแรงงานท�ำงานบ้าน พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 189)
อนุสัญญาไอแอลโอว่าด้วยการท�ำงานในภาคประมง พ.ศ. 2550
(ฉบับที่ 188)
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มาตรฐานแรงงานอื่น ๆ ทั้งหมดของไอแอลโอที่เกี่ยวกับการจ้างงาน
เช่น มาตรฐานการประกันสังคม สภาพการท�ำงาน นโยบายการจ้างงาน
การตรวจแรงงาน ความปลอดภัยในการท�ำงานและอาชีวอนามัย ฯลฯ
กรอบการด�ำเนินการพหุภาคีของไอแอลโอว่าด้วยการย้ายถิ่นของ
แรงงาน
หลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติของไอแอลโอส�ำหรับการจัดหา
งานที่เป็นธรรมและการก�ำหนดค่าธรรมเนียมในการจัดหางานและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
วาระงานที่มีคุณค่าของไอแอลโอ
ปฏิญญาหนึ่งศตวรรษแห่งอนาคตของงานของไอแอลโอ
ปฏิญญาบาหลี รับรองในการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ครั้งที่ 16 ที่บาหลี อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559
9.4 กรอบการด�ำเนินการว่าด้วยการพัฒนาและการย้ายถิ่นระดับโลก:
วาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 2030 และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศเพื่ อ การโยกย้ า ยถิ่ น ฐานที่ ป ลอดภั ย
เป็นระเบียบ และปกติ พ.ศ. 2561 (GCM)
หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
พ.ศ. 2554: การปฏิบัติตามกรอบความ “คุ้มครอง เคารพ และ
เยียวยา” ของสหประชาชาติ
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V.   หลักการชี้แนะทั่วไป
10. ถือเป็นแนวปฏิบตั มิ าตรฐานทีจ่ ะวางหลักการทัว่ ไปก่อนทีจ่ ะลงรายละเอียดแนวทาง
ปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ซึง่ ต้องตัง้ อยูบ่ นหลักการดังกล่าว หลักการทัว่ ไปมีทมี่ าจากหลายแหล่ง
เช่น ตราสารระหว่างประเทศ มาตรฐานและกรอบการด�ำเนินการของไอแอลโอ
กรอบการด�ำเนินการระดับโลกและอาเซียน ตามที่ระบุในส่วน IV หลักการชี้แนะ
ทั่วไปข้างล่างนี้เป็นกรอบการด�ำเนินการและพื้นฐานร่วมส�ำหรับแนวทางฯ และ
ยุทธศาสตร์หนุนเสริมตามที่ระบุในส่วน VI และ VII การยึดถือปฏิบัติตามหลักการ
ทั่วไปจะท�ำให้มั่นใจได้ว่ามาตรการต่าง ๆ ที่ระบุในแนวทางฯ นี้จะมีความเสมอต้น
เสมอปลายและสอดคล้องทางนโยบาย แนวทางฯ นีแ้ สดงให้เห็นถึงมาตรการระดับ
ปฏิบตั กิ ารและการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิผลทีส่ ามารถพัฒนาขึน้ ภายใต้กรอบ
มาตรฐานระหว่างประเทศและภูมิภาคได้
V.1. ยึดหลักสิทธิ
11. นโยบายและแผนการทั้งหมดควรยึดอยู่บนฐานหลักการสิทธิในแง่ของการเคารพ
สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานของแรงงานต่างด้าวทั้งหญิงและชายตลอดจน
ครอบครัวของแรงงาน นโยบายและแผนการจะต้องสอดคล้องกับตราสารระหว่าง
ประเทศและอาเซียน หลักการทั่วไปข้อที่ 4 ของปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนระบุว่า:
“สิทธิของสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน กลุ่มเปราะบาง
และกลุม่ คนชายขอบ เป็นสิทธิทไี่ ม่อาจเพิกถอนและเป็นส่วนเดียวกันของสิทธิ
มนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้”
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12. หลักการทั่วไปข้อแรกของปฏิญญาเซบู พ.ศ. 2550 ระบุว่า:
“ทั้งประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่งจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับเสาหลัก
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประชาคมอาเซียน ด้วยการส่งเสริม
ศักยภาพและศักดิ์ศรีของแรงงานต่างด้าวอย่างเต็มที่ ภายใต้บรรยากาศของ
เสรีภาพ ความเท่าเทียม และเสถียรภาพทีส่ อดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และนโยบายของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศ”
ฉันทามติอาเซียนระบุให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยึดมั่นในสิทธิขั้นพื้นฐานและ
ศักดิ์ศรีของแรงงานต่างด้าว และดูแลให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมในสถานที่
ท�ำงาน
13. AFML ครั้งที่ 4 เสนอแนะให้ “จัดการดูแลแผนการเดินทางกลับประเทศมาตุภูมิ
และคืนสู่สังคมให้มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และยึดหลักสิทธิ และมีการมีส่วนร่วมของ
หุ้นส่วนไตรภาคีและองค์กรประชาสังคม”
14. การให้สัตยาบันตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานต่างด้าวฉบับต่าง ๆ
จะยิ่งเป็นการตอกย�้ำการให้ค�ำมั่นที่จะจัดการให้มีการก�ำกับดูแลการย้ายถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพและการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว หลักการส�ำคัญ
ของตราสารเหล่านีค้ อื การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม โอกาสทีเ่ ท่าเทียม และการไม่เลือก
ปฏิบัติ ประเทศฟิลิปปินส์ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงาน
ต่างด้าวทัง้ สามฉบับและอนุสญั ญาไอแอลโอว่าด้วยแรงงานท�ำงานบ้าน พ.ศ. 2554
(ฉบับที่ 189) ประเทศอินโดนีเซียให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและครอบครัว รัฐซาบาห์ของมาเลเซียให้
สัตยาบันอนุสญั ญาไอแอลโอว่าด้วยการย้ายถิน่ เพือ่ การจ้างงาน (แก้ไข) พ.ศ. 2492
(ฉบั บ ที่ 97) ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นทั้ ง หมดได้ ใ ห้ สั ต ยาบั น ตราสารด้ า น
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สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและอนุสัญญหลักของไอแอลโอและอนุสัญญา
อื่น ๆ จ�ำนวนมาก
V.2. หลักการของการปฏิบัติที่เป็นธรรม
15. การมีเสรีภาพ ปลอดจากการเลือกปฏิบัติเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเป็น
ส่วนส�ำคัญของการส่งเสริมการท�ำงานที่มีคุณค่าที่เปิดโอกาสให้แรงงานได้พัฒนา
ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ตราสารของไอแอลโอห้าม “การแบ่งแยก กีดกัน
หรือเลือกที่รักมักที่ชังบนฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความเห็นทางการ
เมือง รากเหง้าหรือพื้นเพทางสังคม ที่ส่งผลลบล้างหรือลดทอนความเท่าเทียมต่อ
โอกาสในการจ้างงาน หรือการปฎิบัติในการจ้างงาน” ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนและข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฉบับหลัก ๆ วางกรอบ
กว้าง ๆ เรื่องการไม่เลือกปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของมนุษย์ทุกคน
รวมถึงแรงงานต่างด้าว ทัง้ ทีม่ สี ถานะถูกกฎหมายและไม่ถกู กฎหมาย และสิทธิของ
พวกเขาในการท�ำงาน ดังนั้น แรงงานต่างด้าวจึงควรได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
ทั้งในประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่ง
16. กุญแจสู่ความส�ำเร็จในการส่งเสริมการกลับประเทศและคืนสู่สังคมอย่างไม่เลือก
ปฏิบัติและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรมในตลาดแรงงาน คือ การมีส่วนร่วมอย่าง
แข็งขันขององค์กรแรงงาน องค์กรนายจ้าง แรงงานต่างด้าว และองค์กรของพวกเขา
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เช่น กลุ่มสมาคมนายหน้าจัดหางานเอกชน
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V.3.

การตระหนักถึงกลุ่มประเภทแรงงานที่เดินทางกลับประเทศ
และความต้องการที่แตกต่างกัน

17. แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศในภาวะเงื่อนไขที่ต่างกันและด้วยเหตุผล
ที่หลากหลาย เช่น ได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการย้ายถิ่นตามที่ตั้ง
ไว้ เกษียณอายุ ไม่ประสบความส�ำเร็จและไม่สามารถกลมกลืนเข้ากับประเทศ
ปลายทาง สัญญาจ้างงานชั่วคราวได้สิ้นสุดลง เหตุผลทางครอบครัว สภาพใน
ประเทศมาตุภูมิดีขึ้นตั้งแต่จากมา ตลอดจนการถูกส่งกลับ เป็นต้น ในวงจรการ
ย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นทั่วไปในเอเชียและตะวันออกกลาง แรงงานต่างด้าวจะต้องกลับ
ประเทศต้นทางเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลง แรงงานต่างด้าวบางส่วนมีความพร้อมที่
จะกลับคืนสู่สังคมโดยแทบไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากรัฐเลย แต่ก็มีบางส่วน
ที่อาจกลับมาในสภาพที่ต้องการความช่วยเหลือและจ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษ ดังนั้น แผนการคืนสู่สังคมจะต้องได้รับการออกแบบให้รองรับความจ�ำเป็น
และความต้องการที่แตกต่างกัน
18. ประเทศผูส้ ง่ และผูร้ บั ควรส่งเสริมสภาพเงือ่ นไขให้แรงงานต่างด้าวสามารถตัดสินใจ
กลับประเทศโดยสมัครใจ เนือ่ งจากจะท�ำให้มกี ารเตรียมตัวทีพ่ ร้อมกว่าในการกลับ
ประเทศและสามารถวางแผนการกลับคืนสู่สังคมของตนได้ดีกว่า
V.4. การสนับสนุนเฉพาะส�ำหรับกลุ่มเปราะบาง
19. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดการแก้ปัญหาความเสี่ยงและความ
เปราะบางของแรงงานต่างด้าวกลุม่ ต่าง ๆ แรงงานต่างด้าวอาจตกอยูใ่ นสถานการณ์
เปราะบางและต้องการความคุม้ ครองและความช่วยเหลือในหลายช่วงของการเดิน
ทาง ทัง้ ระหว่างการข้ามประเทศ จนไปถึงประเทศปลายทาง ระหว่างการจ้างงานใน
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ต่างประเทศ และระหว่างการกลับประเทศมาตุภมู ิ โดยทัว่ ไป แรงงานต่างด้าวหญิง
โดยเฉพาะแรงงานท�ำงานบ้าน และแรงงานต่างด้าวที่ถูกจ้างงานนอกระบบหรือมี
สถานะการย้ายถิ่นที่ไม่ปรกติ อาจอยู่ในภาวะเปราะบางอย่างมากต่อการละเมิด
และแสวงประโยชน์ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานรัฐทีม่ อี ำ� นาจหน้าที่
โดยเฉพาะอาจต้องมีความสามารถทีจ่ ะคาดการณ์ จัดการแก้ปญั หา และตอบสนอง
ต่อความต้องการของพวกเขาได้
V.5. มีความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพและตอบสนองทางเพศสภาพ
20. ความละเอียดอ่อนต่อเพศสภาพหมายถึงการตระหนักถึงความต้องการ บทบาท
และภาระรับผิดชอบที่แตกต่างกันของผู้หญิงและผู้ชาย และการที่สิ่งเหล่านี้ส่ง
ผลต่อการเข้าถึงและการควบคุมทรัพยากรและผลประโยชน์ในระดับที่แตกต่าง
ลดหลั่นกันไป การตอบสนองต่อเพศสภาพนั้นมีตั้งแต่การวินิจฉัยและตระหนักถึง
ความแตกต่างทางเพศสภาพ ไปสู่การสร้างนโยบาย การปฏิบัติ และความริเริ่มที่
จะจัดการและเยียวยาความเหลื่อมล�้ำบนฐานเพศสภาพ
21. เนื่องจากแรงงานต่างด้าว หญิงและชายอาจประสบกับประเด็นและปัญหาที่
แตกต่างกันตลอดวงจรการย้ายถิ่น ผู้ก�ำหนดนโยบายของอาเซียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอื่น ๆ ควรพยายามผนวกประเด็นเพศสภาพให้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ด�ำเนินการทุกด้านที่เกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศและคืนสู่สังคม มาตรา 1(จ)
ของฉั น ทามติ อ าเซี ย นระบุ ว ่ า ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นจะยึ ด มั่ น ในการปฏิ บั ติ
อย่างเท่าเทียมกันต่อแรงงานต่างด้าว ในเรื่องเพศสภาพ ฯลฯ ข้อเสนอแนะ
ที่ 19 ของ AFML ครั้งที่ 5 เรียกร้องให้มีการคืนสู่สังคมที่มีความละเอียดอ่อนต่อ
เพศสภาพ เป็นต้น
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V.6. ให้ความส�ำคัญกับชุมชน
22. แรงงานต่างด้าวโดยทั่วไปมักจะเดินทางจากชุมชนบ้านเกิดและกลับไปยังชุมชน
บ้านเกิด ดังนั้น ในการดูแลการคืนสู่สังคมจึงต้องมีแผนการที่ให้ความส�ำคัญกับ
ทั้งแรงงานที่เดินทางกลับและชุมชนต้นทางที่พวกเขากลับไปหาด้วย ชุมชนเหล่านี้
อาจไม่มีทรัพยากร บริการ และโครงสร้างพื้นฐานพอเพียงที่จะรองรับแรงงาน
ต่างด้าว หากแรงงานต่างด้าวได้รับความช่วยเหลือในลักษณะที่คนอื่นในชุมชนไม่
ได้ ก็จะถูกมองว่าเป็นการเลือกที่รักมักที่ชังและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือซ�้ำ
เติมความขัดแย้งได้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย
เป็นระเบียบ และปกติ พ.ศ. 2561 (GCM) เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ “ระบุและ
จัดการความต้องการของชุมชนที่แรงงานต่างด้าวหวนกลับไปสู่ ด้วยการก�ำหนด
เนื้อหาดังกล่าวในยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับประเทศและท้องถิ่น การวางแผน
โครงสร้างพื้นฐาน การจัดสรรงบประมาณ และการตัดสินใจทางนโยบายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง และร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ”
V.7.

ความโปร่งใสและความสุจริตเที่ยงธรรม

23. ความโปร่งใสและความสุจริตเทีย่ งธรรมเป็นคุณค่าหลักทีแ่ ผนการคืนสูส่ งั คมทัง้ หมด
ควรมี โดยทั่วไป ความโปร่งใสหมายถึง ความเปิดเผย การสื่อสาร และความพร้อม
ตรวจสอบและรับผิด นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการกลับประเทศและ
คืนสู่สังคมควรได้รับการแจกแจงออกมาอย่างชัดเจนเพื่อให้แรงงานต่างด้าวเข้าใจ
ได้ง่ายเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติในทั้งประเทศผู้รับและประเทศผู้ส่ง
แรงงานที่กลับประเทศและครอบครัวควรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่าง
เต็มที่ รวมถึงบริการและแผนการต่าง ๆ ที่มีให้กับพวกเขา ความสุจริตเที่ยงธรรม
หมายถึงการยึดถือและรักษาหลักศีลธรรมอย่างเข้มแข็ง เช่น ความซื่อสัตย์ และ
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การปลอดจากการทุจริต การสร้างระบบความสุจริตเที่ยงธรรมที่ดีในโครงการให้
ความสนับสนุนช่วยเหลือต่าง ๆ อาจป้องกันการทุจริตและการใช้ทรัพยากรโดย
มิชอบได้ คุณสมบัติเหล่านี้ยังน�ำไปสู่ความพร้อมตรวจสอบและรับผิดในส่วนของ
ผู้บริหารจัดการโครงการอีกด้วย
V.8. การมีตวั แทนส่งเสียงของแรงงานต่างด้าว
24. ค่อนข้างบ่อยครั้งที่แรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศไม่สามารถส่งเสียงต่อ
นโยบายและแผนการทีอ่ อกแบบมาเพือ่ พวกเขาในประเทศผูส้ ง่ ดังนัน้ การด�ำเนินการ
ทั้งหมดควรยึดความคิดเห็นของแรงงานที่เดินทางกลับด้วยการปรึกษาหารือและ
การมีส่วนร่วมของแรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศและกลุ่มสมาคมของ
พวกเขา แรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศควรได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้ง
กลุม่ สมาคมของตนขึน้ เป็นล�ำดับแรกตามมาตรา 28 ของฉันทามติอาเซียนทีร่ ะบุวา่ :
“ประเทศผูส้ ง่ แรงงานจะด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าแรงงานข้ามชาติทเี่ ดินทาง
กลับประเทศมีสทิ ธิในการเข้าร่วมและจัดตัง้ สมาคม การมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำ
นโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อแรงงานข้ามชาติ”
V.9. การมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีห่ ลากหลาย
25. ในการออกแบบและด�ำเนินการนโยบายและแผนการคืนสู่สังคม ควรมีการส่งเสริม
ความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จ ซึ่งประกอบด้วย
รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น หุ้นส่วนทางสังคม ภาคประชาสังคม แรงงาน
ต่างด้าว แรงงานต่างด้าวทีก่ ลับประเทศ สมาคมแรงงานต่างด้าว บริษทั จัดหางาน
ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่กงสุลโดยเฉพาะ
เจ้าหน้าที่สถานทูตด้านแรงงาน ความร่วมมือเอกชน-รัฐ รวมถึงองค์กรของกลุ่ม
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คนชาติทอี่ ยูต่ า่ งประเทศ (กลุม่ คนพลัดถิน่ ) จะสามารถช่วยจัดการปัญหาทรัพยากร
จ�ำกัดส�ำหรับการคืนสู่สังคมได้ส่วนหนึ่ง
V.10. หลักการรับผิดชอบร่วมกันระหว่างประเทศต้นทางและปลายทาง
26. อารัมภบทของฉันทามติอาเซียนระบุว่า:
“ยืนยันถึงความรับผิดชอบทีม่ รี ว่ มกันและสมดุลของประเทศผูส้ ง่ และประเทศ
ผูร้ บั แรงงาน เพือ่ คุม้ ครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าวและสมาชิกใน
ครอบครัวของเขาเหล่านั้นในกระบวนการโยกย้ายถิ่นฐานทั้งหมด”
27. สถานทูตของประเทศผู้ส่ง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สถานทูตด้านแรงงาน มีบทบาท
ส�ำคัญในการส่งเสริมการเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศผูส้ ง่ และประเทศ
ผูร้ บั มาตรา 16 ของแนวทางอาเซียนว่าด้วยความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน
ของบรรษัทก็ระบุให้กจิ การทัง้ หมดส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าวและสภาพการ
ท�ำงานที่มีคุณค่า
V.11. ตั้งอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์
28. การวางแผนและการให้บริการเกีย่ วกับการเดินทางกลับประเทศและคืนสูส่ งั คมควร
ยึดหลักฐานที่ชัดเจนแน่นหนาที่มาจากข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการลงทะเบียนและ
การส�ำรวจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และแรงงานต่างด้าวที่กลับประเทศ จ�ำแนก
ตามอายุ เพศ ทักษะ อาชีพที่ท�ำในต่างประเทศ สถานะการย้ายถิ่นทางกฎหมาย
เหตุผลที่กลับประเทศ ความพร้อมในการกลับประเทศ และพิกัดที่อยู่และการ
กระจายเชิงภูมิศาสตร์ เป็นต้น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกครั้ง ต้องเคารพความ
เป็นส่วนตัวของแรงงานและการเก็บข้อมูลเป็นความลับ
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29. การยึดหลักฐานเช่นนี้ยังช่วยในการประเมินว่าควรจะเน้นด้านเศรษฐกิจ สังคม
จิตสังคม และวัฒนธรรม ของการคืนสู่สังคมอย่างไร ขณะที่แรงงานกลับประเทศ
บางส่วนอาจต้องการความช่วยเหลือเพียงในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเท่านั้น
แต่แรงงานที่ถูกบังคับให้กลับหรือจ�ำเป็นต้องกลับมาก่อนการอันควร ผู้ที่ถูก
ผลักดันกลับ และผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์และการละเมิดจ�ำเป็นต้องได้รบั ความ
ช่วยเหลือที่มีเป้าหมายชัดเจน

VI. แนวทางอาเซียนว่าด้วยการเดินทางกลับประเทศ
มาตุภูมิและการคืนสู่สังคมของแรงงานต่างด้าวอย่าง
มีประสิทธิภาพ
VI.1. กรอบการก�ำกับดูแล
VI.1.1.		
การพัฒนาและปรับปรุงกรอบกฎหมายและนโยบายโดย

รวมและกลไกเชิงสถาบัน

30. ประเทศผู้ส่งแต่ละประเทศควรจัดท�ำรายงานโดยรอบด้านเกี่ยวกับสถานะการ
เดินทางกลับประเทศและคืนสู่สังคมของแรงงานต่างด้าว ประเด็นปัญหาและ
อุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบตั แิ ละช่องว่างทีม่ อี ยู่ รายงานนีค้ วร
ชี้ให้เห็นช่องว่างในกรอบกฎหมายและนโยบายและกลไกเชิงสถาบันต่าง ๆ ด้วย
31. จากการพิจารณาทบทวน ประเทศผู้ส่งควรด�ำเนินการปรับปรุงกรอบนโยบายและ
กฎหมายและกลไกเชิงสถาบัน ฉันทามติอาเซียนเรียกร้องให้ประเทศผู้ส่งพัฒนา
“โครงการเกี่ยวกับการคืนสู่สังคมที่มีความครอบคลุมส�ำหรับแรงงานต่างด้าวและ
ครอบครัวของพวกเขาที่เดินทางกลับประเทศ ตลอดจนโครงการเกี่ยวกับจ้างงาน
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ส�ำหรับแรงงานต่างด้าวทีเ่ ดินทางกลับประเทศ” นโยบายการกลับประเทศและคืน
สู่สังคมจะต้องสอดประสานกับนโยบายทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน ตลาดแรงงาน
และการย้ายถิ่นของแรงงานที่มีอยู่ของประเทศเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
นโยบายคืนสู่สังคมจะต้องเป็นองค์ประกอบหนึ่งของนโยบายการจ้างงานและการ
ย้ายถิ่นของประเทศ
32. สิ่งส�ำคัญที่ต้องท�ำก่อนอื่นใด คือการจัดตั้งกลไกการประสานงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อ
ท�ำให้เกิดความสอดคล้องทางนโยบาย ซึ่งต้องมีการระบุกระทรวงและสถาบันที่
รับผิดชอบ ควรมีการจัดตั้งคณะท�ำงานระหว่างกระทรวงที่มีกระทรวงหรือหน่วย
งานแนวหน้าท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน อาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการลักษณะ
เดียวกันในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นตามความจ�ำเป็น
33. เพื่อให้เกิดการหารืออย่างกว้างขวาง ประเทศผู้ส่งควรจัดตั้งกลไกประสานผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่ประกอบด้วย ตัวแทนรัฐบาล หุ้นส่วนทางสังคม องค์กรประชา
สังคม รวมถึงองค์กรแรงงานต่างด้าว และองค์กรชุมชน บริษัทจัดหางานเอกชน
ชุมชนนักวิจัย และสื่อมวลชนในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น สิ่งที่ควรให้
ความส�ำคัญเป็นล�ำดับต้น คือการจัดตัง้ หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลไกการ
หารือ การส่งต่อ และการให้บริการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
34. ประเทศผูส้ ง่ และประเทศผูร้ บั ควรร่วมมือกันในการอ�ำนวยการเข้าถึงความยุตธิ รรม
และการเยียวยาส�ำหรับแรงงานต่างด้าวทั้งสองฝั่งพรมแดน ดูแลส�ำรวจการโอน
ย้ายสิทธิประโยชน์ของการประกันสังคมในกรณีที่ท�ำได้ และอ�ำนวยให้มีการสรุป
จบในเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายและการเรียกร้องสิทธิอื่น ๆ แม้แรงงานต่างด้าวจะได้
กลับไปยังประเทศผู้ส่งแล้ว
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35. ความร่วมมือนีย้ งั จ�ำเป็นส�ำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีทแี่ รงงานต่างด้าว กลายเป็น
ผูม้ สี ถานะการย้ายถิน่ ทีไ่ ม่ปรกติโดยไม่ได้เกิดจากความผิดของพวกเขา ดังทีร่ ะบุใน
มาตรา 56 ของฉันทามติอาเซียน
36. ข้อตกลงทวิภาคีและบันทึกความเข้าใจควรมีการให้ค�ำมั่นและถ้อยความที่เจาะจง
เกีย่ วกับการให้ความช่วยเหลือในการเดินทางกลับประเทศและคืนสูส่ งั คมโดยภาคี
ทั้งสองฝ่ายที่ตกลงกันเพื่ออ�ำนวยการเดินทางกลับประเทศและคืนสู่สังคมอย่าง
มีประสิทธิภาพ
VI.1.2.		
กระบวนการเดินทางกลับประเทศ: ขัน้ ตอนการกลับ

ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพจากมุมมองของประเทศผูส้ ง่

37. ประเทศผู้ส่งควรร่วมมือกับประเทศผู้รับในการท�ำให้พลเมืองของตนสามารถ
เดินทางกลับอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี
38. เจ้าหน้าที่สถานทูตด้านแรงงานและคณะผู้แทนทางการทูตควรร่วมมือกับนายจ้าง
และบริษัทจัดหางานและดูแลการกลับประเทศอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีของ
แรงงานต่างด้าว ในประเทศผู้รับ
39. นายจ้างควรดูแลการเดินทางกลับของแรงงานต่างด้าวเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานตาม
สัญญาจ้างและกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศผู้รับ แรงงานไม่ควรได้รับ
โทษในกรณีเกิดความล่าช้าในส่วนของนายจ้างที่ด�ำเนินการขออนุญาตและเพื่อให้
ได้รับการอนุมัติตามที่ก�ำหนด
40. ประเทศผูส้ ง่ และชุมชนควรต้อนรับแรงงานต่างด้าวกลับประเทศและจัดให้มบี ริการ
ต่าง ๆ เมื่อมาถึง
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41. แรงงานต่างด้าวทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการเดินทางกลับควรได้รบั การแนะน�ำให้ลงทะเบียน
กับหน่วยงานกลางและท้องถิน่ เมือ่ กลับมาถึง เพือ่ ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
ช่วยเหลือต่าง ๆ ตลอดจนการได้ใช้ทกั ษะและทรัพยากรให้เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน
และสังคมตามความจ�ำเป็น
VI.1.3.		
ขอ้ มูลและฐานข้อมูลเกีย่ วกับแรงงานทีก่ ลับประเทศ
42. ผู้ก�ำหนดนโยบายในทั้งประเทศผู้ส่งและประเทศผู้รับควรร่วมมือกันเพื่อปรับปรุง
การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นกลับประเทศโดยจ�ำแนก
ตามอายุและเพศ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตามที่จ�ำเป็น ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทุกครัง้ ต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของแรงงานและเก็บข้อมูลเป็นความลับ
43. ประเทศผู ้ ส ่ ง ควรให้ ค วามส� ำ คั ญ เป็ น อั น ดั บ แรกกั บ การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล /
ศู น ย์ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แรงงานต่ า งด้ า วที่ ก ลั บ ประเทศด้ ว ยการลงทะเบี ย นโดย
ร่วมมือกับกระทรวง/ หน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ แผนกกงสุล
บริษัทจัดหางาน นายจ้าง สหภาพแรงงาน ภาคประชาสังคม และประเทศผู้รับ
ตามที่จ�ำเป็น ฐานข้อมูล/ ศูนย์ข้อมูลควรรวมทักษะใหม่ที่แรงงานต่างด้าวได้รับ
ในประเทศปลายทางเอาไว้ด้วย โดยข้อมูลนี้ควรสามารถแบ่งปันกับหน่วยงานรัฐ
อื่น ๆ หรือบริษัทเอกชนเพื่อจุดประสงค์ในการจ้างงานที่อาจเป็นไปได้ในประเทศ
ผู้ส่ง ในขณะเดียวกันก็ต้องเคารพความเป็นส่วนตัวด้วย ควรมีการพัฒนากลไก
การติดตามการเดินทางกลับประเทศร่วมกับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและด้วย
ความสนับสนุนจากส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
44. ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจขอความช่วยเหลือจากไอแอลโอในการปรับปรุงและ
ขยายฐานข้อมูลการย้ายถิน่ ของแรงงานในอาเซียนเพือ่ ให้ครอบคลุมจ�ำนวนแรงงาน
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ต่างด้าวที่ไหลเข้าและจ�ำนวนของแรงงานต่างด้าวที่กลับประเทศมาแล้วให้เป็นไป
อย่างครบถ้วนมากขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือกับทั้งประเทศผู้ส่งและผู้รับ
45. ประเทศผู้ส่งควรพิจารณาเสริมฐานข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการส�ำรวจสุ่มตัวอย่าง
เฉพาะด้านเป็นระยะ อันจะท�ำให้มีข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีประโยชน์เรื่องข้อมูล
พื้นฐาน ทักษะและความสามารถ ประสบการณ์ และมุมมองของแรงงานผู้กลับ
ประเทศ เพื่อการให้บริการและความช่วยเหลือที่ตรงเป้า ตลอดจนการติดตาม
ผล ทั้งประเทศผู้ส่งและผู้รับอาจพิจารณาให้มีเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวกับการย้ายถิ่น
ของแรงงานในการส�ำรวจก�ำลังแรงงานตามปกติ อย่างน้อยด�ำเนินการเป็นระยะ
เพื่อให้มีข้อมูลประวัติพื้นฐานของแรงงานต่างด้าว และแรงงานต่างด้าวที่กลับ
ประเทศ ไอแอลโออาจให้การสนับสนุนความเชี่ยวชาญ และความช่วยเหลือ
ในเรื่องนี้ได้
46. บริษัทจัดหางานควรได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดเก็บข้อมูลของแรงงานต่างด้าว
ที่ตนจัดหางานให้ในต่างประเทศ ติดตามและรายงานเกี่ยวกับการกลับประเทศ
อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีของแรงงานเหล่านั้นต่อสถานทูตของประเทศผู้ส่ง
และรัฐบาลของประเทศผู้ส่ง ฝ่ายประเทศผู้ส่งควรพิจารณาทบทวนการด�ำเนิน
งานของบริษัทจัดหางานในเรื่องนี้เป็นระยะ ๆ และให้ค�ำแนะน�ำแก่บริษัทจัดหา
งานเกี่ยวกับมาตรการในทางปฏิบัติและที่ปฏิบัติได้จริง และตามนโยบายของ
ประเทศผู้ส่งแต่ละประเทศ
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VI.1.4.		
การประเมินความต้องการของแรงงานต่างด้าวทีเ่ ดินทาง

กลับประเทศ

47. เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่กลับประเทศมีหลายประเภทและมีความต้องการ
ต่าง ๆ กันไป ประเทศผู้ส่งควรด�ำเนินการประเมินความต้องการของแรงงานเหล่า
นี้โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ซึ่งควรครอบคลุมความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม
จิ ต สั ง คม และสุ ข ภาพ การประเมิ น ความต้ อ งการ (ในกรณี ที่ ท� ำ ได้ ) อาจ
ด�ำเนินการในประเทศปลายทางโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตด้านแรงงาน/ เจ้าหน้าที่
สังคมสงเคราะห์/ สถานทูต/ สถานกงสุล และส่งต่อไปให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศผู้ส่งเพื่อช่วยให้มีการด�ำเนินการได้ดีขึ้น เมื่อทราบถึงความต้องการ
ที่ชัดเจน จึงจะระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ แรงงานบางส่วนอาจถูกส่งกลับ
ประเทศผู้ส่งหลังจากการคัดกรองด้านสุขภาพในประเทศผู้รับ แรงงานกลับ
ประเทศบางส่วนทีป่ ระสบความบาดเจ็บ/ พิการทางกายภาพหรือจิตใจและปัญหา
กระทบกระเทือนทางจิตใจอาจจ�ำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูและเยียวยาที่ดูแลโดย
หน่วยงานด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์และองค์กรพัฒนาเอกชน แรงงาน
ต่างด้าวที่ต้องการกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจก็อาจมองหาช่องทางส�ำหรับสภาพ
ชีวติ ความเป็นอยู่ การฝึกทักษะหรือการเรียนรูท้ กั ษะใหม่ การท�ำกิจการของตนเอง
การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำด้านเทคนิค และการเข้าสู่ตลาดแรงงาน เรื่องเหล่านี้
ควรได้รับการจัดการดูแลโดยกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน แรงงานต่างด้าว
ชายและหญิงทีก่ ำ� ลังเดินทางกลับก็อาจมีความต้องการและแผนการอาชีพทีต่ า่ งกัน
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VI.2. การคืนสูภ่ าคเศรษฐกิจ
48. ตามมาตรา 26 ของฉันทามติอาเซียน ประเทศผู้ส่งแรงงานจะต้องจัดท�ำแผนการ
เกี่ยวกับการจ้างงานส�ำหรับแรงงานต่างด้าว ที่กลับประเทศโดยค�ำนึงถึงทักษะ
ที่พวกเขาได้รับจากต่างประเทศและแนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ในอาเซียนและที่อื่น
แผนการดังกล่าวจะต้องได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้กรอบของแผนการพัฒนา
ประเทศ (หากมี) และยุทธศาสตร์และนโยบายการจ้างงานของประเทศ
49. ด้วยจุดประสงค์นี้ บริการจัดหางานของรัฐในส่วนกลางและท้องถิ่นจะต้องท�ำงาน
เชิงรุกในการประเมินความต้องการแรงงานในท้องถิ่น ระบุภาคเศรษฐกิจที่มี
สัญญาณที่ดีส�ำหรับการจ้างงานและการเติบโตของกิจการ ระบุช่องว่างด้านทักษะ
และจัดการให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเกี่ยวกับงาน การจับคู่งาน และการเข้าสู่ตลาด
แรงงานตามทักษะของแรงงานกลับประเทศ อาจมีการด�ำเนินการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของบริการจัดหางานให้รับมือกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นมาได้
ความร่วมมือรัฐ-เอกชน (ธุรกิจและอุตสาหกรรมท้องถิ่น) สามารถช่วยในส่วนนี้ได้
ในรูปแบบของการให้โอกาสในการฝึกทักษะ ทุนตั้งต้น และการบรรจุงาน
50. ประเทศผู ้ ส ่ ง ควรจั ด เตรี ย มระบบการยอมรั บ และรั บ รองทั ก ษะที่ ไ ด้ ม าจาก
ต่างประเทศ และการยอมรับและรับรองประสบการณ์การท�ำงานโดยใช้หน่วยงาน
ฝึกอบรมของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองโดยสอดคล้องกับกรอบด้านคุณวุฒิ
ของประเทศและอาเซียน การรับรองการเรียนรูท้ มี่ อี ยูก่ อ่ น (recognition of prior
learning) เป็นกระบวนการระบุ จัดท�ำข้อมูลเอกสาร ประเมิน และรับรองผลการ
เรียนรู้ในระบบ ตามอัธยาศัย และนอกระบบ โดยเทียบกับมาตรฐานที่ใช้ในการ
ศึกษาและฝึกอบรมในระบบ ดังนั้น การรับรองประสบการณ์การท�ำงานจึงเป็น
หนทางส�ำหรับแรงงานต่างด้าวกลับประเทศทีจ่ ะได้รบั การรับรองทักษะโดยไม่ตอ้ ง
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ผ่านการศึกษาหรือการฝึกอบรมในระบบ ซึง่ จะช่วยให้พวกเขาเข้าสูต่ ลาดแรงงานได้
ประเทศผูส้ ง่ อาจร่วมมือกับประเทศผูร้ บั ในการแลกเปลีย่ นข้อมูลเกีย่ วกับทักษะของ
แรงงานต่างด้าว อาจมีการจัดการอบรมสั้น ๆ ให้กับแรงงานเพื่อเตรียมตัวส�ำหรับ
การประเมินทักษะหรือเพิม่ ระดับทักษะ แรงงานต่างด้าวทีก่ ลับประเทศต้องสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเหล่านี้
51. ไม่วา่ จะวางแผนทีจ่ ะท�ำงานรับจ้างหรือท�ำกิจการของตัวเอง แรงงานทีเ่ ดินทางกลับ
ประเทศและครอบครัวจ�ำเป็นต้องได้รับการอบรมขั้นพื้นฐานในเรื่องการเงินและ
ทักษะทางการเงิน การเป็นผู้ประกอบการ และการท�ำมาหาเลี้ยงชีพ ซึ่งสามารถ
ดูแลจัดการได้โดยองค์กรประชาสังคม องค์กรชุมชน และภาคเอกชน โดยอาจจะ
มีการสนับสนุนจากภาคีดา้ นการพัฒนาและองค์กรระหว่างประเทศในกรณีทจี่ ำ� เป็น
52. ควรมีการส่งเสริมการเข้าสู่ตลาดแรงงานส�ำหรับแรงงานต่างด้าว ที่ก�ำลังเดินทาง
กลับที่ต้องการท�ำงานรับจ้างตามทักษะของตน อาจมีการจัดงานส่งเสริมการจ้าง
งานเพื่อจับคู่ทักษะของแรงงานต่างด้าว ให้ตรงกับความต้องการของกิจการและ
นายจ้างต่าง ๆ องค์กรนายจ้างและหอการค้าอาจท�ำหน้าที่อ�ำนวยความสะดวกใน
เรือ่ งนี้ ประเทศผูส้ ง่ ควรพิจารณาร่วมมือกับบริษทั เอกชนในการจ้างแรงงานต่างด้าว
ที่เดินทางกลับประเทศเข้าเป็นส่วนหนึ่งในก�ำลังแรงงาน
53. ประเทศผู้ส่งควรส่งเสริมแผนการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบการ
ให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ก�ำลังเดินทางกลับและครอบครัวที่สนใจที่จะท�ำกิจการ
ของตนเอง
54. ประเทศผู้ส่งควรพิจารณาส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของแรงงานต่างด้าว และ
สนับสนุนการพัฒนากิจการ เช่น:
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อาจจัดการอบรมขั้นพื้นฐานให้แก่แรงงานกลับประเทศเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการโดยใช้หลักสูตรเริ่มและพัฒนาธุรกิจของคุณ (Start and
Improve Your Business) ของไอแอลโอ ซึ่ ง สามารถปรั บ ให้ เ ข้ า กั บ
สถานการณ์ในท้องถิ่นแต่ละแห่งได้
อาจจ�ำเป็นต้องมีการดูแลให้แรงงานกลับประเทศสามารถเข้าถึงบริการสินเชือ่
ที่มีอยู่เนื่องจากสถาบันการเงินอาจลังเลที่จะให้สินเชื่อกับคนที่ไม่มีทรัพย์สิน
หรือทุน ซึ่งอาจรวมถึงโครงการสินเชื่อขนาดเล็กที่สนับสนุนโดยรัฐบาลและ
การส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อขนาดเล็กอย่างมีความรับผิดชอบ แรงงานที่
กลับประเทศอาจใช้เงินเก็บและเงินที่ส่งกลับบ้านมาค�้ำประกันสินเชื่อจาก
สถาบันเหล่านี้
แรงงานต่างด้าวทีเ่ ดินทางกลับประเทศทีเ่ ลือกทีจ่ ะเริม่ ด�ำเนินกิจการของตัวเอง
อาจได้รับการสนับสนุนเป็นเครื่องมือ/ ชุดเครื่องมือประกอบธุรกิจ
ประเทศผู้ส่งอาจส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อด�ำเนินธุรกิจหรือกิจการ ซึ่ง
กระจายความเสี่ยงและช่วยระดมทรัพยากรได้มากกว่า แนวทางนี้อาจเป็น
ประโยชน์โดยเฉพาะส�ำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อวัตถุประสงค์ของการคืนสู่
สังคม
จ�ำเป็นต้องมีการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้แก่กิจการของ
แรงงานต่างด้าว ควรมีการสนับสนุนทางเทคนิคและการบริหารจัดการใน
ระดับท้องถิ่นเพื่อการนี้ เครื่องมือการเริ่มธุรกิจของคุณเองและขยายธุรกิจ
โดยไอแอลโอ (Start Your Own Business and Expand Your Business)
จะเป็นประโยชน์ในบริบทนี้
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55. ประเทศผูส้ ง่ ควรพิจารณาพัฒนาทางเลือกทีจ่ งู ใจการลงทุนของแรงงานกลับประเทศ
และนโยบายส�ำหรับการเข้าถึงบริการทางการเงิน เนือ่ งจากแรงงานทีก่ ำ� ลังเดินทาง
กลับอาจไม่ได้สนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการกันทั้งหมด ดังนั้นจึงควรให้พวกเขา
ได้มีทางเลือกที่จะใช้เงินเก็บไปในการลงทุนกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ เช่น
การฝากประจ�ำ พันธบัตร ฯลฯ
VI.3. การคืนสูส่ งั คมและวัฒนธรรม
56. ประเทศผู้ส่งและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ต้องดูแลและส่งเสริมการคืนสู่สังคมและ
วัฒนธรรมของแรงงานที่เดินทางกลับประเทศทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และ
สังคมโดยรวม แรงงานต่างด้าวอาจประสบอุปสรรคจ�ำนวนมากในการคืนสู่สังคม
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศ ปัญหาและความไม่ม่ันคงที่ประสบ และ
บาดแผลทางจิตใจ แรงงานที่กลับมาบางส่วนอาจเผชิญกับการถูกตีตราและ
การเลือกปฏิบัติในชุมชนและครอบครัวของตนเนื่องจากประสบการณ์การย้ายถิ่น
ที่ล้มเหลว การสูญเสียทรัพย์สินของครอบครัวเนื่องจากต้องชดใช้หนี้สินในการ
กลับมา หรือการจ�ำเป็นต้องกลับมาหรือถูกส่งกลับจากประเทศปลายทาง แรงงาน
ต่างด้าวหญิงอาจต้องเผชิญกับการตราหน้ามากกว่า หากการย้ายถิ่นของเธอ
เกี่ยวข้องกับการละเมิดทางเพศ แรงงานต่างด้าวเหล่านี้จ�ำเป็นต้องได้รับการให้
ค�ำปรึกษาเป็นพิเศษและความช่วยเหลือทางจิตสังคมจากหน่วยงานรัฐ เครือข่าย
สังคม และองค์กรประชาสังคมและองค์กรชุมชน แรงงานกลับประเทศอาจตัง้ เครือ
ข่ายรวมกลุม่ ผูป้ ระสบปัญหาด้วยกันเพือ่ ช่วยเหลือกันตลอดจนเข้าร่วมองค์กรชุมชน
เพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติม
57. แรงงานกลับประเทศน�ำทุนทางสังคมกลับมาด้วยในรูปแบบของแวดวงและเครือ
ข่ายทีร่ จู้ กั และความคิดและค่านิยมใหม่ ๆ จากการทีไ่ ด้ไปสัมผัสกับสภาพแวดล้อม
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ต่างแดน พวกเขาจึงต้องได้รบั การสนับสนุนให้มสี ว่ นร่วมในการสร้างประโยชน์ให้กบั
เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นด้วยทุนทางสังคมของตน
VI.4. ความคุม้ ครองทางสังคม
58. ประเทศผู้ส่งควรดูแลให้แรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศและครอบครัว
สามารถเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคม (รวมถึงการรักษาพยาบาล) ตามระบบที่
มีอยู่ในประเทศ พวกเขาควรเข้าร่วมและสนับสนุนกลไกความคุ้มครองทางสังคม
ระดับชุมชนที่มีอยู่ ในกรณีที่เป็นไปได้ ควรแสวงหาความร่วมมือกับประเทศผู้รับ
ในการขอคืนเงินสมทบประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว ที่ได้จ่ายไปในประเทศ
ผูร้ บั หรือโอนย้ายสิทธิประโยชน์จากการประกันสังคมตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
การสร้างความเข้มแข็งให้กบั ความคุม้ ครองทางสังคมและกรอบการด�ำเนินการและ
แผนปฏิบัติการของภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

VII.			ยุทธศาสตร์เกื้อหนุนความส�ำเร็จของแผนการ
คืนสู่สังคม
VII.1. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมโดยรวม
59. ประเทศผู้ส่งควรส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
ทางการเมืองและสังคมให้มีเสถียรภาพเพื่อเป็นแรงจูงใจให้แรงงานต่างด้าว และ
กลุ่มผู้ไปท�ำงานตั้งหลักแหล่งในต่างประเทศอยากกลับประเทศและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นด้วยการลงทุนและการถ่ายโอนทักษะ
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VII.2. กระบวนการก่อนการเดินทางย้ายถิน่
60. เนื่องจากขั้นตอนก่อนออกเดินทางย้ายถิ่นมีผลอย่างมากต่อข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
ของการท�ำงานในต่างประเทศของแรงงานต่างด้าวชั่วคราวและการเตรียมความ
พร้อมในการกลับประเทศ ประเทศผู้ส่งและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ควรดูแลให้มี
กระบวนการจัดหางานที่เป็นธรรมเพื่อให้แรงงานจากไปโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
และปลอดจากภาระหนี้สิน
61. การอบรมก่อนออกเดินทางควรท�ำให้แรงงานได้ตระหนักและเข้าใจสถานการณ์
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขนบธรรมเนียมของประเทศผู้รับ เพื่อให้
แรงงานต่างด้าวสามารถตัดสินใจอย่างเท่าทันเกี่ยวกับการท�ำงานในต่างประเทศ
ประเทศผูส้ ง่ ควรจัดกระบวนการปฐมนิเทศ/ การให้ขอ้ มูลก่อนออกเดินทางโดยการ
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศผู้รับ
62. จ�ำเป็นต้องมีการจัดการสรุปให้ข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนออกเดินทางเพื่อให้แน่ใจ
ว่าแรงงานต่างด้าวจะมีการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการเดินทางกลับ ซึ่งควร
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับช่องทางการย้ายถิ่นอย่างถูกกฎหมายและข้อมูลเกี่ยว
กับทางเลือกส�ำหรับการจัดหาแรงงานที่เป็นธรรม ความรู้เรื่องการเงิน เช่น การ
ส่งเงินกลับบ้านและการออมเงิน และอุปสรรคและโอกาสในการกลับประเทศและ
คืนสูส่ ังคมในท้ายที่สุด และแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในการปฐมนิเทศนี้อาจมีการให้
แรงงานต่างด้าววางแผนการกลับคืนสู่สังคมเมื่อตนเองกลับมา
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VII.3. หลังจากมาถึงประเทศปลายทางและระหว่างการจ้างงานใน

      ต่างประเทศ

ดูแลให้มีการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการกลับประเทศ
63. ประเทศผู้ส่งควรร่วมมือกับประเทศผู้รับตามความเหมาะสมในการดูแลให้แรงงาน
ต่างด้าว มีการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการกลับประเทศ โดยสอดคล้องกับ
กฎหมายแรงงานของประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลและการให้ค�ำปรึกษาหลังจากมาถึงประเทศปลายทางโดยเจ้าหน้าที่กงสุล
64. เจ้าหน้าที่กงสุลอาจจัดการปฐมนิเทศหลังการเดินทางมาถึงให้แก่แรงงานต่างด้าว
ที่เพิ่งเข้ามา ในกรณีที่เป็นไปได้ อาจต้องขอการสนับสนุนจากองค์กรนายจ้าง
ในประเทศผู้รับ การปฐมนิเทศนี้อาจใช้เนื้อหาที่พัฒนาจากการเจรจาอาบูดาบี
(Abu Dhabi Dialogue) ซึง่ ประกอบด้วย ข้อมูลสรุปเรือ่ งวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม
การท�ำงาน และสภาพความเป็นอยู่ สิทธิและหน้าทีต่ ามกฎหมายแรงงานและสัญญา
จ้าง และกฎหมายอื่นในประเทศปลายทาง ความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับค่าจ้าง
การออม และการส่งเงินกลับบ้าน การดูแลสุขภาพ ช่องทางการจัดการข้อพิพาท
และความยุตธิ รรม และการเยียวยาในกรณีประสบปัญหาและภาวะวิกฤต ทัง้ หมดนี้
ในระหว่างการจ้างงานในประเทศผู้รับ
65. เจ้าหน้าทีก่ งสุลควรจัดเก็บข้อมูลของแรงงานทีไ่ ด้รบั การจ้างงานในประเทศของตน
และให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการกลับประเทศ และควรแจก
จ่ายข้อมูลเกีย่ วกับโอกาสและทางเลือกต่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นการกลับประเทศ หน่วยงาน
ติดต่อและบริการจัดหางานของรัฐของประเทศผูส้ ง่ ควรประสานงานอย่างใกล้ชดิ กับ
เจ้าหน้าที่กงสุลเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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ส่งเสริมการผนวกเข้าสู่สังคมของแรงงานต่างด้าว
66. ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว แรงงานต่างด้าวจ�ำเป็นต้องได้รับโอกาสขั้น
พืน้ ฐานในการเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของสังคมในประเทศผูร้ บั เนือ่ งจากแรงงานชัว่ คราว
โดยมากเคลื่อนย้ายมาโดยไม่มีครอบครัว พวกเขาจึงควรได้เชื่อมสัมพันธ์กับกลุ่ม
สมาคมของคนสัญชาติเดียวกัน (มักเป็นแรงงานมีฝีมือ) หากมีอยู่แล้ว อาจมีการ
จัดตัง้ กลุม่ เครือข่ายพวกพ้องเพือ่ ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน สหภาพแรงงานและองค์กร
ประชาสังคมสามารถให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานต่างด้าวในการเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองที่ดีขึ้น เจ้าหน้าที่กงสุลมีบทบาทส�ำคัญใน
เรื่องนี้ ในกรณีที่ประเทศผู้รับยอมรับให้แรงงานต่างด้าวในประเทศของตนเข้าเป็น
ส่วนหนึง่ ของสังคมได้ จะต้องระบุ/ รวมความช่วยเหลือและการอ�ำนวยความสะดวก
ที่จ�ำเป็นเข้าไว้ในข้อตกลงทวิภาคีและ/ หรือบันทึกความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ระบบการยอมรับและรับรองทักษะและการอบรมทักษะทีเ่ กีย่ วกับการกลับประเทศ
67. แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ได้รับทักษะจากการท�ำงานในประเทศผู้รับ การปฏิบัติที่
เป็นแบบอย่างที่ดีคือ นายจ้างและหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือเอกชน อาจพิจารณาการออกหนังสือรับรองทักษะที่ประกอบด้วยประวัติการ
ท�ำงาน ประสบการณ์ และทักษะทางภาษาให้แก่แรงงานเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างตาม
ความสมัครใจและเป็นการทดลองน�ำร่อง เจ้าหน้าที่กงสุลอาจร่วมงานกับนายจ้าง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศผู้รับในการส่งเสริมการปฏิบัติดังกล่าว
68. ประเทศผู้รับควรพิจารณาส่งเสริมการอบรมทักษะที่เกี่ยวกับการกลับประเทศ
โดยนายจ้าง องค์กรประชาสังคม หรือบริการกงสุล แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องนี้
คือ โครงการกลับอย่างเป็นสุข (Happy Return Programme) ของสาธารณรัฐ
เกาหลี โดยแรงงานที่ก�ำลังจะกลับจะได้รับการอบรมทักษะเพิ่มเติมที่ไม่เกี่ยวกับ
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งานของตนโดยรัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ก่อนกลับประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชนก็
สามารถจัดการอบรมและออกใบรับรองให้กับแรงงานที่ก�ำลังกลับเพื่อช่วยการคืน
สู่สังคมของพวกเขาได้
ดูแลให้ได้รับความคุ้มครองทางสังคมและการโอนย้ายสิทธิประโยชน์จากการ
ประกันสังคม
69. ทั้งประเทศผู้รับและผู้ส่งควรให้ความส�ำคัญกับการขยายความครอบคลุมของ
มาตรการความคุม้ ครองทางสังคม ควรเคารพและด�ำเนินการตามค�ำมัน่ ในปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กบั ความคุม้ ครองทางสังคมและกรอบการ
ด�ำเนินงานและแผนปฏิบตั กิ ารของภูมภิ าคทีเ่ กีย่ วข้อง ควรมีการด�ำเนินการโครงการ
และกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ (พ.ศ.2561-2568) เพื่อด�ำเนินการตามฉันทามติ
อาเซียนในการส่งเสริมความคุ้มครองทางสังคมให้แก่แรงงานต่างด้าว โดยถือเป็น
สิ่งส�ำคัญล�ำดับแรก ๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการกลับและแผนการคืนสู่สังคมและโอกาสต่าง ๆ
70. หน่วยงานหลักในประเทศผูส้ ง่ และบริการกงสุลในประเทศผูร้ บั ควรประสานงานกัน
และประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประบวนการ
กลับและการคืนสู่สังคมให้แก่แรงงานต่างด้าว ที่ก�ำลังกลับและที่มีแนวโน้มจะกลับ
ช่วยจัดการค่าจ้างคงค้างและสิทธิอื่น ๆ ของแรงงานต่างด้าว
71. การจัดการค่าจ้างคงค้างและสิทธิอื่น ๆ ของแรงงานต่างด้าว ที่ก�ำลังกลับได้รับการ
สนับสนุนโดยมาตรา 43 ของฉันทามติอาเซียน:
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“ประเทศผูร้ บั แรงงานจะคุม้ ครองสิทธิทเี่ กีย่ วข้องกับการจ้างงานของแรงงาน
ต่างด้าวในระหว่างการส่งตัวแรงงานต่างด้าวกลับประเทศ ซึ่งจะรวมถึงการ
ดูแลจัดการให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งตัวกลับ
ประเทศ เมื่อสัญญาจ้างงานหรือใบอนุญาตท�ำงานได้รับการยกเลิก หรือ
สิ้นสุดลง”
แรงงานทีก่ ำ� ลังกลับและกลับมาแล้วจึงควรได้รบั ค่าจ้างค้างจ่ายและจัดการสิทธิเรียก
ร้องต่าง ๆ ในระหว่างกลับหรือหลังจากกลับมาแล้ว

VIII.		
การสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรและ
ภาคีด�ำเนินการ
72. เนือ่ งจากแผนการคืนสูส่ งั คมไม่ได้มอี ยูท่ วั่ ไปในประเทศสมาชิกอาเซียน จึงต้องมีการ
สร้างศักยภาพให้แก่ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องต่าง ๆ ในการให้บริการและด�ำเนินการติดตาม
และประเมินผล บุคคลที่ต้องได้รับการอบรมในล�ำดับแรก ๆ คือ เจ้าหน้าที่รัฐของ
ประเทศผูส้ ง่ ทัง้ ในส่วนกลางและท้องถิน่ รวมถึงเจ้าหน้าทีก่ รมการจัดหางาน ชุมชน
ของแรงงานที่กลับมา หุ้นส่วนทางสังคม สมาคมธุรกิจเอกชน และองค์กรประชา
สังคม องค์กรประชาสังคมและองค์กรชุมชนด�ำเนินโครงการให้กบั แรงงานทีก่ ลับมา
ในระดับจ�ำกัด งานของพวกเขามีลักษณะกระจัดกระจายและมีขนาดเล็กเนื่องจาก
ข้อจ�ำกัดด้านศักยภาพและทรัพยากร ควรมีการประเมินความต้องการในการอบรม
ในด้านต่าง ๆ ของการให้ความช่วยเหลือในการคืนสูส่ งั คม เช่น ความช่วยเหลือทาง
ด้านจิตสังคม การให้ค�ำปรึกษาเยียวยาบาดแผลทางจิตใจ โครงการการหาเลี้ยงชีพ
และการอบรมการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยทรัพยากรที่จ�ำกัด อาจต้องเน้นที่การ
อบรมผู้ฝึกอบรมที่จะไปฝึกอบรมคนอื่นต่อไป การเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิ
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แรงงานของแรงงานต่างด้าว และประเด็นพิเศษเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวหญิงควร
เป็นส่วนส�ำคัญที่ขาดไม่ได้ของกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพต่าง
73. อาจแสวงหาความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือองค์กรในประเทศที่มีศักยภาพและ
หุ้นส่วนด้านการพัฒนาระหว่างประเทศในการด�ำเนินการสร้างศักยภาพ เครือข่าย
ว่าด้วยการย้ายถิน่ ของสหประชาชาติ (United Nations Network on Migration)
เพือ่ การสนับสนุนข้อตกลงระหว่างประเทศเพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐานทีป่ ลอดภัย เป็น
ระเบียบ และปกติ (GCM) มีกลไกการสร้างศักยภาพเพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆ
ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ตามข้อตกลงดังกล่าวทีม่ เี รือ่ งการคืนสูส่ งั คมด้วย ประเทศ
สมาชิกอาเซียนสามารถพิจารณาใช้ประโยชน์จากกลไกนี้ได้

IX. การระดมทรัพยากรเพื่อการคืนสู่สังคม
74. ประเทศผู้ส่งควรรับผิดชอบในการระดมทรัพยากรส�ำหรับแผนการคืนสู่สังคมและ
การจ้างงานที่มีอยู่หรือที่วางแผนด้วยการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ
75. ประเทศผู้ส่งส่วนใหญ่ด�ำเนินการกองทุนสวัสดิการแรงงานต่างด้าว โดยเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากแรงงานต่างด้าว ที่ก�ำลังออกนอกประเทศ กองทุนนี้อาจน�ำมา
ใช้สนับสนุนแผนการกลับประเทศและคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนเป็นบางส่วน เพื่อเป็น
สวัสดิการให้กับแรงงานต่างด้าวทุกคนอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
76. แรงงานต่างด้าวมักจะส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวและชุมชนเพื่อเตรียมการกลับ
เงินเหล่านี้เป็นเงินส่วนตัวของแรงงานต่างด้าว และครอบครัว และพวกเขาเป็น
ผูต้ ดั สินใจว่าจะใช้เพือ่ สร้างโครงสร้างพืน้ ฐานของชุมชนหรือไม่ ทัง้ ประเทศผูร้ บั และ
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ผู้ส่งควรร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส�ำคัญ เช่น ธนาคารและธุรกิจรับโอนเงิน ใน
การประเมินความเป็นไปได้ที่จะลดค่าใช้จ่ายในการโอนเงินและแนะน�ำแรงงาน
ต่างด้าว เกี่ยวกับวิธีการโอนเงินผ่านช่องทางในระบบที่ถูกกว่า ในขณะเดียวกัน
การให้ความรู้ด้านการเงินส�ำหรับแรงงานต่างด้าวและครอบครัวก็จะท�ำให้พวกเขา
ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลในการใช้จ่ายเงินของตัวเอง
77. ควรส่งเสริมความร่วมมือรัฐ-เอกชนในระดับประเทศ ภูมิภาค อ�ำเภอ และหมู่บ้าน
หน่วยงานรัฐ สถาบันการเงิน นายจ้าง กิจการ หอการค้า องค์กรประชาสังคม
องค์กรชุมชน และแรงงานต่างด้าว สามารถร่วมมือกันด�ำเนินแผนการคืนสู่สังคม
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนผู้ไปท�ำงานตั้งหลักแหล่งในต่างประเทศด้วย
78. ควรน�ำเรื่องการคืนสู่สังคมมาหารือกับองค์กรระหว่างประเทศ หุ้นส่วนด้านการ
พัฒนา เครือข่ายว่าด้วยการย้ายถิ่นของสหประชาชาติ และประเทศคู่เจรจาของ
อาเซียน เพื่อหาการสนับสนุนในรูปของความช่วยเหลือทางเทคนิคหรือการเงิน
การคืนสู่สังคมไม่ควรเป็นเรื่องที่พิจารณาอย่างโดด ๆ แต่เป็นส่วนหนึ่งในแผนการ
ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาระยะยาวแก่ประเทศผู้ส่ง ซึ่งในที่สุดอาจจะ
น�ำไปสู่การย้ายถิ่นโดยมีทางเลือก
79. ข้อตกลงระหว่างประเทศเพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐานทีป่ ลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ
(GCM) ได้จดั ตัง้ กองทุนตัง้ ต้นเพือ่ การโยกย้ายถิน่ ฐานทีป่ ลอดภัย เป็นระเบียบ และ
ปกติ (อีกชื่อหนึ่งคือ กองทุน Migration Multi-Partner Trust Fund) ซึ่งคาดว่า
จะช่วยให้ทุนตั้งต้นให้แก่โครงการต่าง ๆ และสร้างความร่วมมือเพิ่มขึ้นเพื่อให้เกิด
นโยบายการย้ายถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเทศสมาชิกอาเซียนอาจส�ำรวจ
ดูว่าจะสามารถใช้กับการคืนสู่สังคมได้หรือไม่
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X. การด�ำเนินการและติดตามและประเมินผล
แนวทางอาเซียน
80. แนวทางอาเซียนควรได้รับการแจกจ่ายไปยังผู้ที่พึงใช้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
อย่างกว้างขวาง ตลอดจนคนทั่วไป ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
เช่น ออกข่าวเผยแพร่ โทรทัศน์ วิทยุ และโซเชียลมีเดีย เกีย่ วกับการเปิดตัวแนวทาง
อาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนควรแปลแนวทางอาเซียนเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อ
เผยแพร่ให้กว้างขวางขึ้น
81. การใช้แนวทางอาเซียนนี้เป็นเรื่องสมัครใจ อย่างไรก็ตาม ประเทศสมาชิกอาเซียน
ควรใช้แนวทางนี้อย่างกว้างขวางในการปรับปรุงแผนการกลับประเทศและคืนสู่
สังคมให้มีประสิทธิผล รอบด้าน และยั่งยืน ในการใช้แนวทางอาเซียนนี้ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนควรประสานงานและร่วมงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศผู้ส่งและผู้รับ เจ้าหน้าที่สถานทูตด้านแรงงาน
สมาคมแรงงานต่างด้าว องค์กรประชาสังคม องค์กรนายจ้าง องค์กรแรงงาน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
82. การด�ำเนินการตามแนวทางอาเซียนนี้ควรสอดประสานกับการด�ำเนินยุทธศาสตร์
การย้ า ยถิ่ น และการจ้ า งงานโดยรวมของประเทศ การให้ ค� ำ มั่ น ในภู มิ ภ าคที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงฉันทามติอาเซียน และการให้ค�ำมั่นระหว่างประเทศ รวมถึงวาระ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN 2030 Agenda for Sustainable
Development) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (GCM)
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83. การติดตาม การทบทวนตามวาระ และการประเมินสถานะการด�ำเนินการตาม
แนวทางอาเซียนนี้ควรด�ำเนินการโดยไตรภาคีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อ
ให้แน่ใจว่าแนวทางอาเซียนจะได้รับการผนวกเข้าไปในนโยบายของประเทศและ
อาเซียน ส�ำนักงานเลขาธิการอาเซียนอาจให้การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
กระบวนการติดตามและประเมินผล
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ภาคผนวก 1: อภิธานศัพท์
1. อาเซียน
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ประกอบด้วยสมาชิก
10 ประเทศดังนี้ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

2. ประเทศผู้รับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่แรงงานต่างด้าว ไปท�ำงาน ค�ำที่ใช้แพร่หลายกว่าคือ
“ประเทศปลายทาง” “รัฐปลายทาง” หรือ “รัฐที่จ้างงาน”

3. ประเทศผู้ส่ง
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่แรงงานต่างด้าว เป็นคนชาติ ค�ำที่ใช้แพร่หลายกว่าคือ
“ประเทศต้นทาง” “รัฐต้นทาง” หรือ “ประเทศเดิม”

4. ระบบไตรภาคีและหุ้นส่วนไตรภาคี
ระบบไตรภาคีได้รับการจ�ำกัดความโดยไอแอลโอว่า “ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
นายจ้าง และแรงงาน (ผ่านตัวแทน) ในฐานะภาคีที่เท่าเทียมและเป็นอิสระ
จากกันในการหาทางแก้ไขประเด็นปัญหาที่มีร่วมกัน กล่าวอีกอย่างได้ว่า ระบบ
ไตรภาคีหมายถึงการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรนายจ้างและองค์กรแรงงาน
พร้อมด้วยรัฐ บนฐานที่เท่าเทียมกันในการตัดสินใจ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า
ความรับผิดชอบของทั้งสามฝ่ายมีเหมือนกัน แต่ละฝ่ายต่างมีบทบาทและหน้าที่
ที่ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ
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5. องค์กรนายจ้าง
องค์กรของนายจ้างเพื่อส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของนายจ้าง

6. องค์กรแรงงาน
องค์กรของแรงงานเพื่อส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของแรงงาน
องค์กรแรงงานมักครอบคลุมลูกจ้างมากกว่าหนึ่งกิจการ ตั้งขึ้นเพื่อคุ้มครองหรือ
ปรับปรุงสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก ด้วยการใช้ปฏิบตั กิ ารรวมหมู่

7. องค์กรประชาสังคม
ค�ำเรียกรวม ๆ ของสถาบันหรือกลุ่มสมาคมทางสังคมและพลเมืองที่ไม่ใช่รัฐที่มี
การจัดตั้งอย่างเป็นทางการระดับหนึ่ง และพยายามเสริมหรือเปลี่ยนกฎเกณฑ์
บรรทัดฐาน และ/ หรือโครงสร้างสังคมที่เป็นอยู่
ประกอบด้วยองค์กรพัฒนาเอกชน สหภาพแรงงาน สถาบันการศึกษา กลุ่ม
พลเมือง สมาคมวิชาชีพ สมาคมอาสาสมัคร ฯลฯ

8. แรงงานต่างด้าว
ฉันทามติอาเซียนจ�ำกัดความหมายแรงงานต่างด้าว ดังนี้:
“แรงงานต่างด้าว” หมายถึง บุคคลผูซ้ งึ่ จะมีสว่ นร่วมหรือจะได้งานท�ำ หรือมีสว่ น
ร่วมหรือได้รบั การจ้างงาน หรือเพิง่ เข้าไปมีสว่ นร่วมหรือเพิง่ ได้รบั การจ้างงาน ใน
กิจกรรมที่มีค่าตอบแทนในประเทศที่เขาหรือเธอมิได้เป็นพลเมือง
ค�ำนิยามนีส้ อดคล้องกับนิยามของอนุสญั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครอง
สิทธิของแรงงานข้ามชาติและสมาชิกในครอบครัว (ICRMW) คือ:
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‘แรงงานต่างด้าว’ หมายถึงบุคคลที่จะท�ำงาน ก�ำลังท�ำงาน หรือได้ท�ำงานที่เป็น
กิจกรรมที่ได้รับค่าตอบแทนในรัฐหนึ่ง โดยที่บุคคลนั้นมิใช่พลเมืองของประเทศ

9. แรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารแสดงตนและแรงงานต่างด้าวที่ไม่มี
เอกสารแสดงตน
ฉั น ทามติ อ าเซี ย นนิ ย ามแต่ เ พี ย งค� ำ ว่ า “แรงงานต่ า งด้ า วที่ ไ ม่ มี เ อกสาร
แสดงตน” ดังนี้:
“แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน” คือบุคคลที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับแรงงานต่างด้าวในการเดินทางเข้าเมืองของประเทศ
ผู้รับแรงงานและพักอาศัยในประเทศดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตลอด
ระยะเวลาของการจ้างงานตามข้อกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องของประเทศผู้รับแรงงาน ค�ำนิยามนี้จะรวมถึงแรงงานต่างด้าวที่เคย
ท�ำงานแต่ในปัจจุบันไม่ได้รับการจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในกิจกรรม
ที่มีค่าตอบแทน

10. การคืนสู่สังคม

ไม่มีค�ำนิยามที่เห็นพ้องกันเป็นสากลเกี่ยวกับการคืนสู่สังคม แพลตฟอร์มการ
ย้ายถิ่นคืนและการพัฒนา (The Return Migration and Development
Platform - RDP) ของสถาบันมหาวิทยาลัยยูโรเปียน (European University
Institute ) ซึ่งท�ำการศึกษาเชิงประจักษ์และวิเคราะห์เกี่ยวกับการกลับประเทศ
และคืนสูส่ งั คมในภูมภิ าคต่าง ๆ นิยามการคืนสูส่ งั คมว่า “กระบวนการทีแ่ รงงาน
ต่างด้าวทีเ่ ดินทางกลับประเทศได้เข้าร่วมในชีวติ ทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศต้นทาง” การคืนสู่สังคมต่างจากการย้ายถิ่นกลับ
ประเทศตรงที่เป็นแนวคิดหลายมิติที่ไม่สามารถวัดได้โดยง่าย สามารถมองได้
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ในหลายระดับ คือ ปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม คู่มือ
ส�ำหรับการส่งกลับและการคืนสู่สังคมของส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติ (UNHCR) พ.ศ. 2547 ระบุว่า“‘จุดสิ้นสุด’ ของการคืนสู่สังคม
คือการมีสทิ ธิทางการเมือง พลเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างเต็มที”่

11. การย้ายถิ่นซ�้ำ
แรงงานต่างด้าวที่กลับประเทศต้นทางอาจตัดสินใจย้ายถิ่นอีกครั้งไม่นาน
หลังจากกลับประเทศด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น หาลู่ทางที่ดีกว่า ล้มเหลวหรือไม่
สนใจคืนสู่สังคม หรือเพื่อจัดการภาระหนี้สินด้วยการไปหาเงินในต่างประเทศ
เป็นต้น

12. การย้ายถิ่นกลับประเทศ
ค�ำว่ากลับเป็นค�ำรวม ๆ ที่สามารถใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ หลายแบบ แต่
โดยทัว่ ไปหมายถึงการกลับของแรงงานต่างด้าว จากประเทศปลายทางสูป่ ระเทศ
ต้นทาง บทสรุปอาเซียนว่าด้วยแผนการศึกษาและการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย
ของแรงงานต่างด้าว มีค�ำนิยามดังนี้ “กลับ: ในความหมายทั่วไป การกลับหรือ
กระบวนการกลับประเทศต้นทาง มีการแยกประเภทของการกลับทีบ่ ง่ บอกว่าการ
กลับนัน้ ด�ำเนินไปในลักษณะใด เช่น โดยสมัครใจ ถูกบังคับ ได้รบั ความช่วยเหลือ
และกลับอย่างกะทันหัน”
ตามนิยามของแผนกสถิติของสหประชาชาติ แรงงานกลับประเทศคือ “บุคคลที่
กลับไปยังประเทศทีต่ นเป็นพลเมืองหลังจากเป็นแรงงานต่างด้าว (ไม่วา่ จะระยะ
สัน้ หรือระยะยาว) ในประเทศอืน่ และตัง้ ใจจะอยูใ่ นประเทศของตัวเองเป็นเวลา
อย่างน้อยหนึง่ ปี” ขณะทีค่ ำ� นิยามนีร้ ะบุประเทศต้นทางด้วยสัญชาติ บางคนเสนอ
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ว่าควรใช้ประเทศบ้านเกิดเป็นเกณฑ์ในการระบุแรงงานกลับประเทศเพราะอาจ
ท�ำให้ไม่รวมคนทีไ่ ด้รบั สัญชาติในประเทศปลายทางด้วย แรงงานต่างด้าวยังอาจมี
การย้ายไปประเทศที่สาม/ หลายประเทศก่อนที่จะกลับประเทศต้นทาง
แนวทางไอแอลโอว่าด้วยสถิติการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (ILO Guidelines
on International Migration Statistics) ปี พ.ศ. 2561 ระบุว่า “แรงงาน
ต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศหมายถึงผู้อาศัยอยู่ในประเทศในปัจจุบันทั้งหมด
ที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นแรงงานต่างด้าวในอีกประเทศหนึ่งหรือในหลายประเทศ
… ระยะเวลาขั้นต�่ำของการผูกติดกับตลาดแรงงาน (labour attachment)
ในต่างประเทศส�ำหรับคนที่ถูกถือว่าเป็นแรงงานต่างด้าวกลับประเทศ [ควร]
ค่อนข้างสั้น เช่น 6 เดือน”

13. การเดินทางกลับประเทศและคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
จากมุมมองของประเทศผู้ส่ง การเดินทางกลับประเทศอย่างมีประสิทธิผล
หมายความว่าแรงงานต่างด้าวของตนกลับประเทศอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี
หลังจากบรรลุวัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่นไปต่างประเทศ
การคืนสูส่ งั คมอย่างมีประสิทธิภาพหมายความว่าแรงงานกลับประเทศได้กลับไป
อยูร่ ว่ มกับครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจและสังคมอย่างประสบความส�ำเร็จหลังจาก
กลับประเทศ และยังหมายความว่าแรงงานที่กลับมาประสบความส�ำเร็จในการ
กลับสู่เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในประเทศบ้านเกิด

14. แรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศ
แรงงานต่างด้าวทีเ่ ดินทางมาถึงประเทศต้นทางหลังจากการท�ำงานในต่างประเทศ
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15. แรงงานต่างด้าวที่ก�ำลังเดินทางกลับประเทศ
แรงงานต่างด้าวทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นระหว่างการกลับประเทศต้นทางหลังจากการท�ำงาน
ในต่างประเทศ

16. การย้ายถิ่นแบบวนเวียน
การย้ายถิน่ แบบวนเวียนหมายถึงการเคลือ่ นย้ายชัว่ คราวทีท่ ำ� ซ�ำ้ ๆ ข้ามพรมแดน
(ไม่วา่ จะในระบบหรือนอกระบบ) มักจะเพือ่ การท�ำงาน โดยแรงงานคนหรือกลุม่
เดิม ตามค�ำนิยาม การย้ายถิ่นแบบวนเวียนทั้งหมดเป็นการย้ายถิ่นชั่วคราว
ดั ง นั้ น จึ ง หมายถึ ง การย้ า ยถิ่ น ซ�้ ำ ๆ และซ้ อ นทั บ กั บ ความหมายของการ
ย้ า ยถิ่ น กลั บ ประเทศ เนื่ อ งจากการกลั บ ประเทศเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
เคลื่อนย้ายแบบวนเวียน

17. การคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน
การคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนโดยทั่วไปหมายถึงสถานการณ์ที่แรงงานต่างด้าว
อยู่ในประเทศต้นทางเป็นเวลายาวนานโดยไม่พยายามย้ายถิ่นอีกเพราะได้
ปรับตัวเข้ากับชุมชน เศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม
ก็ไม่ควรหมายความว่าแรงงานต่างด้าวที่กลับประเทศจะต้องอยู่ในประเทศบ้าน
เกิดตลอดไปโดยไม่พยายามย้ายถิ่นอีกในภายหลัง
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ฟิลิปปินส์:

บทบัญญัติเกี่ยวกับ
การคืนสู่สังคมได้รับ
การผนวกเข้าไว้ใน
กรอบกฎหมายและ
นโยบายการย้ายถิ่น
ของประเทศ
Guidelines
(G)-6.1.1
กรอบ
นโยบาย
การคืนสู่
สังคมระดับ
ชาติ

ตัวอย่าง

ประเภทการปฏิบัติที่ดี
กฎหมายแรงงานต่างด้าว และชาวฟิลปิ ปินส์
โพ้นทะเล พ.ศ. 2528 ท�ำให้การสนับสนุน
แรงงานต่ า งด้ า ว ที่ ก ลั บ ประเทศเป็ น
ส่วนหนึ่งในนโยบายส�ำคัญของฟิลิปปินส์
กฎหมายนีก้ ำ� หนดให้มบี ริการต่าง ๆ รองรับ
การกลับประเทศและคืนสู่สังคม

ลักษณะเด่น

https://www.dole.gov.ph/
reintegration-services-foroverseas-filipinoworkers/

กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน
รัฐบาลฟิลิปปินส์: “บริการคืนสู่
สังคมส�ำหรับแรงงานต่างด้าว ชาว
ฟิลิปปินส์”,

ที่มา

ภาคผนวก 2: รายการตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีของอาเซียนและสากล แบบสรุปย่อ
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ประเภทการปฏิบัติที่ดี

4. การเสริมสร้างพลังอ�ำนาจทางพลเมือง
และการเมืองให้แก่แรงงานกลับประเทศ

3. สวัสดิภาพทางกายภาพและจิตใจของ
แรงงานกลับประเทศและครอบครัว

2. การกลั บ คื น สู ่ เ ศรษฐกิ จ ของแรงงาน
กลับประเทศ

1. การคืนสู่สังคมของแรงงานกลับประเทศ

กรอบนโยบายย่อยประกอบด้วยห้าประเด็น:

บทบั ญ ญั ติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ แนวทางและ
กระบวนการพั ฒ นานโยบายและแผน
ปฏิ บั ติ ก าร: การศึ ก ษาวิ จั ย ที่ มี ม าก่ อ น
เกี่ ย วกั บ แรงงานกลั บ ประเทศ โครงการ
น�ำร่องและสรุปบทเรียน และการหารือฝ่าย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ศรีลังกา:
นโยบาย
ย่อยและ
แผนปฏิบัติ
การแห่ง
ชาติว่าด้วย
การกลับ
ประเทศ
และคืนสู่
สังคมของ
แรงงาน
ต่างด้าว
(NAPPR)
พ.ศ. 2558

ลักษณะเด่น

ตัวอย่าง

ไอแอลโอ: การกลับประเทศและ
คื น สู ่ สั ง คมของแรงงานต่ า งด้ า ว
โดยมุ ่ ง เน้ น ที่ ป ระเทศสมาชิ ก
อาเซียน,

WCMS_497323/lang--en/
index.htm

กระทรวงการจ้างงานต่างประเทศ
รัฐบาลศรีลังกา นโยบายย่อยและ
แผนปฏิ บั ติ ก ารแห่ ง ชาติ ว ่ า ด้ ว ย
การกลับประเทศและคืนสู่สังคม
ของแรงงานต่างด้าว , โคลอมโบ
พ.ศ. 2558), https://www.ilo.
org/ colombo/whatwedo/
publications/

ที่มา
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ประเภทการปฏิบัติที่ดี

ตัวอย่าง

(กรุงเทพฯ, พ.ศ. 2562)

เอกสารพืน้ ฐานส�ำหรับการประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารอาเซี ย นว่ า ด้ ว ย
แผนการคืนสูส่ งั คมส�ำหรับแรงงาน
ต่างด้าว ที่กลับประเทศ, ยอกยา
การ์ตา, 27–28 ส.ค.

5. การบริหารจัดการกระบวนการกลับและ
คืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิผล
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ ส�ำนักการจ้างงาน
ต่างประเทศของศรีลังกา (SLBFE) ได้จัดตั้ง
แผนกการคืนสู่สังคมขึ้นมาต่างหาก

ที่มา

ลักษณะเด่น
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ประเภทการปฏิบัติที่ดี
กฎหมายระบุว่า: รัฐมีหน้าที่ปรับปรุงระบบ
การคุม้ ครองทัง้ หมดส�ำหรับแรงงานต่างด้าว
อินโดนีเซียและครอบครัว ที่สะท้อนคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรีของชาติ
ก่อน ระหว่าง และหลังจากการท�ำงาน”
มาตรา 24–28 ระบุหลายรูปแบบของ “การ
คุ้มครองหลังการจ้างงาน” ก�ำหนดบทบาท
และความรับผิดชอบของรัฐบาลตัง้ แต่ระดับ
หมู่บ้านไปจนถึงรัฐบาลกลาง ในการดูแล
การคืนสูส่ งั คมและเศรษฐกิจส�ำหรับแรงงาน
ต่างด้าวที่เดินทางกลับประเทศ

อินโดนีเซีย:
กฎหมาย
18/2017
ของ
สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย
ว่าด้วยการ
คุ้มครอง
สิทธิของ
แรงงาน
ต่างด้าว
อินโดนีเซีย

ลักษณะเด่น

ตัวอย่าง

ที่มา
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G-6.2 (วรรค 47)

สาธารณรัฐ
เกาหลี:

การอบรมทักษะ
ส�ำหรับแรงงาน
ต่างด้าว ทีก่ ำ� ลังกลับ
ประเทศโดยประเทศ
ผูร้ บั
โครงการ
กลับ
ประเทศ
อย่าง
เป็นสุขของ
ระบบการ
อนุญาต
การจ้างงาน
(EPS)

ตัวอย่าง

ประเภทการปฏิบัติที่ดี

* สนับสนุนแรงงานกลับประเทศในการหา
งานด้วยการจับคู่งานและจัดงานส่งเสริม
การจ้างงาน

* ให้ทักษะอาชีพเพิ่มเติมจากทักษะการ
ท�ำงานที่มีอยู่

* มองว่าการคืนสูส่ งั คมทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน

ลักษณะเด่น:

โครงการกลั บ ประเทศอย่ า งเป็ น สุ ข เริ่ ม
ในปี 2552 ภายใต้ EPS เพื่อลดการอยู่เกิน
ก�ำหนดของแรงงาน EPS

ลักษณะเด่น
แนวทางของภูมิภาคว่าด้วยการ
กลับประเทศและคืนสู่สังคมของ
แรงงานต่ า งด้ า ว ที่ เ ข้ า ร่ ว มใน
ระบบการอนุ ญ าตการจ้ า งงาน
ของสาธารณรัฐเกาหลี (กรุงเทพฯ,
2558)

ไอแอลโอ:

ที่มา
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ตัวอย่าง

Assist WELL
(สวัสดิการ
การจ้างงาน
กฎหมาย และ
ชีวิตความ
เป็นอยู่)

โครงการ

ฟิลิปปินส์:

การกระจายบริการ อินโดนีเซีย:
การย้ายถิ่นในระดับ หมูบ่ ้านของ
ท้องถิ่นและหมู่บ้าน แรงงาน
ต่างด้าว
หลั ก การ (P)-5.6; (Desmigratif)
G-6.1.4; G-6.2

ประเภทการปฏิบัติที่ดี

โครงการ “Assist WELL” เป็ น การให้
ความช่วยเหลือการคืนสูส่ งั คมทีส่ นองความ
ต้องการด้านสวัสดิการการจ้างงาน กฎหมาย
และชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานที่ถูกส่ง
กลับประเทศ

โครงการการย้ า ยถิ่ น แรงงานที่ ป ลอดภั ย
โดยกระทรวงแรงงานของอินโดนีเซีย มีเป้า
หมายเป็นหมู่บ้านของแรงงานต่างด้าว เพื่อ
ปรับปรุงบริการต่าง ๆ ส�ำหรับผู้ที่มีโอกาส
จะเป็นแรงงานต่างด้าว ครอบครัวของ
แรงงานต่างด้าว และแรงงานต่างด้าว ที่
กลับมา ผ่านศูนย์บริการแรงงานต่างด้าว
และการสนั บ สนุ น ส� ำ หรั บ แรงงานที่ ก ลั บ
มาและครอบครัว เช่น การช่วยกันเลี้ยงดู
เด็กโดยชุมชน

ลักษณะเด่น

กระทรวงแรงงานและการจ้ า ง
งาน รัฐบาลฟิลิปปินส์: “Assist
WELL (สวั ส ดิ ก าร [Welfare],
การจ้ า งงาน [Employment],
กฎหมาย [Legal], ชีวิตความเป็น
อยู่ [Livelihood])”, https://
www.dole.gov.ph/assistwellwelfare-employment-legallivelihood/

อาเซี ย น: บทสรุ ป อาเซี ย นว่ า
ด้วยแผนการศึกษาและการย้าย
ถิ่ น อย่ า งปลอดภั ย ของแรงงาน
ต่างด้าว (จาการ์ตา ส�ำนักงาน
เลขาธิการอาเซียน 2560)
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ตัวอย่าง

ฟิลิปปินส์:
สถาบันที่ท�ำงาน
เรื่องการคืนสู่สังคม ศูนย์แห่ง
ชาติเพื่อการ
โดยเฉพาะ
คืนสู่สังคม
G-6.1.1
ของแรงงาน
ต่างด้าว ชาว
ฟิลิปปินส์
(NCRO)

ประเภทการปฏิบัติที่ดี

ท�ำงานร่วมกับสถาบันการเงิน กระทรวงการ
ค้าและอุตสาหกรรม TESDA และส�ำนักงาน
แรงงานโพ้นทะเลฟิลิปปินส์

• ช่วยเหลือแรงงานที่ประสบปัญหา

• อบรมทักษะและสร้างศักยภาพ

• การพัฒนากิจการ

• ส่งต่อกรณีปัญหาค่าจ้าง การจ้างงาน

• ให้ค�ำปรึกษา

กิจกรรมที่ท�ำ:

ก่อตั้งในปี 2550 ตอนนี้ศูนย์ NCRO เป็น
หน่วยงานภายใต้การจัดการสวัสดิการของ
แรงงานโพ้นทะเล (OWWA) ของกระทรวง
แรงงานและการจ้างงาน

ลักษณะเด่น

“การให้บริการการคืนสู่สังคมของ
แรงงานชาวฟิลิปปินส์โพ้นทะเล”,
https://www.dole.gov.ph/
reintegration-services-foroverseas-filipinoworkers/

กระทรวงแรงงานและการจ้างงาน
รัฐบาลฟิลิปปินส์:

ที่มา
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G-7.3

ฟิลิปปินส์:

การรับรองทักษะ
ของแรงงาน
ต่างด้าว

โครงการ
ประเมินใน
ที่ท�ำงาน
(TOAP)
หน่วยงานการ
พัฒนาทักษะ
และการศึกษา
ด้านเทคนิค
(TESDA) ก่อ
ตั้งปี 2558

ตัวอย่าง

ประเภทการปฏิบัติที่ดี
มุ ่ ง หมายที่ จ ะให้ โ อกาสแก่ แ รงงานชาว
ฟิลิปปินส์โพ้นทะเล (OFWs) ให้ได้รับการ
รับรองหรือยอมรับระดับทักษะและความ
รู้ทางเทคนิค เป้าหมายคือท�ำให้ OFWs
สามารถรักษาและปรับปรุงชีวิตความเป็น
อยู่และอาชีพ ไม่ว่าจะในฐานะลูกจ้างหรือ
ผูป้ ระกอบการ โดยอาศัยการรับรอง TESDA
ยั ง ท� ำ การประเมิ น ในต่ า งประเทศโดย
ร่ ว มมื อ กั บ ผู ้ ป ระเมิ น ท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ การ
รับรอง

ลักษณะเด่น

Details/17644

http://www.tesda.gov.ph/
News/

รั ฐ บาลฟิ ลิ ป ปิ น ส์ : “TESDA
ก� ำ หนดการประเมิ น ในพื้ น ที่
ส� ำ ห รั บ แ ร ง ง า น โ พ ้ น ท ะ เ ล
ฟิลิปปินส์”, 19 เมย. 2550,

หน่วยงานการพัฒนาทักษะและ
การศึกษาด้านเทคนิค (TESDA),

ที่มา

51

P-5.4; P-5.9

P-5.2; P-5.3;

เม็กซิโก:

หลักการสมานฉันท์
กับแรงงานกลับ
ประเทศทั้งหมด
รวมถึงผู้ที่ถูกส่ง
กลับ ผู้ที่อยู่ในการ
ย้ายถิ่นที่ไม่ปรกติ
แรงงานที่ถูกละเมิด
และการให้บริการ
แบบบูรณาการ

Mexicanos
(เราคือ
เม็กซิกัน)

Somos

ตัวอย่าง

ประเภทการปฏิบัติที่ดี

• ข้อมูลเกีย่ วกับงานและเว็บท่าเกีย่ วกับงาน

• การอบรมทักษะใหม่ สิทธิประโยชน์ในการ
รักษาพยาบาล

• การรับรองคุณวุฒิที่ได้จากต่างประเทศ

• การเข้าถึงเอกสารแสดงตน

ประกอบด้วย:

การพยายามด�ำเนินการระดับประเทศครั้ง
แรกของเม็กซิโกในการส่งเสริมการคืนสู่
สังคมของแรงงานกลับประเทศโดยอาศัย
แนวทางผสมผสานที่ มี ก ารประสานงาน
ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการให้บริการหลัง
การกลับมาถึงส�ำหรับแรงงานกลับประเทศ
ในการคื น สู ่ สั ง คมและใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทักษะที่ได้มา

ลักษณะเด่น

protection-and-reintegrationmexicoreforms-migrationagenda

https://www.migrationpolicy.
org/article/

Reintegration: Mexico
Reforms Migration Agenda
in an Increasingly Complex
Era”, ใน แหล่งข้อมูลการย้าย
ถิ่น (Migration Information
Source) 7 มีนาคม 2562,

R. Dominguez-Villegas:
“Protection and

ที่มา
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ประเภทการปฏิบัติที่ดี

เพื่อการกลับ
ประเทศโดย
สมัครใจ มี

โครงการ
ต้อนรับกลับ
บ้าน:

เอกวาดอร์:

ตัวอย่าง

3. โครงการกลับบ้าน

2. การให้สิ่งจูงใจและการปฐมนิเทศ

1. การเชื่อมต่อ

เริ่มในปี 2550 เป็นการด�ำเนินการที่กว้าง
ขวางเพือ่ ให้ครอบคลุมชาวเอกวาดอร์ในต่าง
ประเทศ ประกอบด้วยสามส่วน

ยุ ท ธศาสตร์ Somos Mexicanos มี
ส�ำนักงานประสานงานระดับประเทศและ
ส�ำนักงานระดับรัฐ 32 แห่งทั่วประเทศ
โครงการนี้รวมแรงงานต่างด้าวทุกคน (ไม่
ค�ำนึงถึงสถานะ)

• ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการลงทุน

ลักษณะเด่น

แ ห ล ่ ง ข ้ อ มู ล ก า ร ย ้ า ย ถิ่ น
(Migration Information
Source), 24 พฤศจิกายน 2557,

Emigration to Return
Migration?”, ใน

B.D. Jokisch: “Ecuador: From
Mass

ที่มา
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sostenible)

digno y

voluntario,

un regreso

a Casa: Por

html?_r=0

com/2010/12/03/
nyregion/03ecuador.

Times, 2 ธันวาคม 2550, http://
www.nytimes.

Emigrants Home”, ใน The
New York

S. Dolnickdec: “Ecuador Tries
to Lure

ecuador-mass-emigrationreturn-migration

https://www.migrationpolicy.
org/article/

ลั ก ษณะเด่ น คื อ การเข้ า ถึ ง ทั้ ง แรงงานที่
อยู ่ ใ นต่ า งประเทศและแรงงานที่ ก� ำ ลั ง
กลับประเทศ โครงการส่วนที่สามเป็นการ
ประสานงานการสนั บ สนุ น เหลื อ ส� ำ หรั บ
แรงงานกลับประเทศจากสถาบันของรัฐกว่า
30 แห่ง รวมถึงการลงทะเบียน การรับรอง
ทักษะที่ได้จากต่างประเทศ และการเข้าถึง
การอบรมอาชีพ

ศักดิ์ศรี และ
ยั่งยืน (Plan

Bienvenid@s

ที่มา

ลักษณะเด่น

ตัวอย่าง
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ตัวอย่าง

(CAMPO)

Support
Centre

เปลี่ยนบางส่วนของ Cabo Verde:
โครงการน�ำร่อง
Country of
เป็นกรอบกฎหมาย
Origin
Migrant
G-6.1.1

ประเภทการปฏิบัติที่ดี

ลักษณะที่เป็นนวัตกรรมใหม่คือการผนวก
ศูนย์สนับสนุนแรงงานต่างด้าว CAMPO
เข้ า ไปในการบริ ห ารจั ด การแรงงานต่ า ง
ประเทศปกติของ Cabo Verde เมื่อสิ้น
สุดโครงการ จึงท�ำให้เกิดความยั่งยืน ด้วย
การที่มีแรงงานกลับประเทศจากยุโรปเพิ่ม

CAMPO เริ่มต้นจากโครงการความร่วม
มื อ ด้ า นเทคนิ ค ในการย้ า ยถิ่ น ที่ ส ่ ง เสริ ม
การเคลื่อนย้ายแบบปกติระหว่าง Cabo
Verde กับสหภาพยุโรป (EU) ผ่านความ
ร่วมมือว่าด้วยการเคลื่อนย้าย มีบริการให้
ค�ำปรึกษาฟรีกับคนจาก Cabo Verde ที่
วางแผนจะย้ายถิ่นไปยังสหภาพยุโรป โดย
เฉพาะโปรตุ เ กส และให้ ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การคืนสู่สังคมแก่แรงงานที่ก�ำลังกลับจาก
สหภาพยุโรป

ลักษณะเด่น

www.diaspora-centre.org/
wp-content/

of the Communities,
undated), https://

Verdeans from the
Netherlands (Ministry

Socio-Professional
Reintegration of Cape

A.C. Suh and F. Rodrigues:
Manual for the

countries/cabo-verde

IOM: “Cabo Verde”, https://
www.iom.int/
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ประเภทการปฏิบัติที่ดี

เอธิโอเปีย: ค�ำ
สั่งว่าด้วยการ
คืนสู่สังคมได้
รับการรับรอง
ในระดับ
รัฐมนตรีใน
เดือนกันยายน
2551

ตัวอย่าง

Ethiopia Project (Addis Ababa,
ILO, 2551).

Workers and Combat Irregular
Migration ใน

Migration Governance to
Protect Migrant

Baseline Survey: Improved
Labour

D. Lindgren, T. Uaumnuay, K.
Emmons:

uploads/2013/10/Manualof-Reintegration-TheNetherlands-Cabo-Verde.pdf

ขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงหลังมานี้ CAMPO จึงมี
บทบาทส�ำคัญมากขึ้น และให้ความส�ำคัญ
มากขึ้นกับการคืนสู่สังคมและพาคนที่กลับ
มาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ลักษณะเด่น
อีกอย่างหนึง่ คือการได้รบั การสนับสนุนจาก
ภาคีตา่ ง ๆ ในทัง้ สองประเทศ (โปรตุเกสและ
Cabo verde)
ค�ำสั่งนี้ท�ำให้มีมาตรการคืนสู่สังคมน�ำร่อง
ส�ำหรับแรงงานกลับประเทศที่ตกเป็นเหยื่อ
ค�ำสัง่ นีเ้ ป็นฐานทางกฎหมายและแนวปฏิบตั ิ
ส�ำหรับรัฐบาลเอธิโอเปียและฝ่ายต่าง ๆ
ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการคื น สู ่ สั ง คมของ
ผู้ที่ถูกบังคับให้กลับและผู้ที่กลับประเทศ
ในเอธิโอเปีย

ที่มา

ลักษณะเด่น
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ประเภทการปฏิบัติที่ดี
รัฐบาลโปรตุเกสยืนยันว่ายินดี “อ้าแขนรับ”
ทุกคนที่กลับมา ข้อดีคือความเปิดกว้างของ
มาตรการ โดยต้อนรับการกลับมาของคนทุก
รุ่นและทุกชนชั้นทางสังคม การมีประชากร
เข้าสู่วัยสูงอายุและการมีจ�ำนวนประชากร
ลดน้อยลง และความต้องการแรงงานที่
เพิ่มขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมท�ำให้ต้องมี
นโยบายใหม่นี้ มีการเสนอแรงจูงใจต่าง ๆ
เช่น การพักภาษี และการให้เงินส�ำหรับ
การย้าย

โปรตุเกส:

(กลับ)

โครงการจ่าย
แรงงานให้
กลับบ้าน –
Regressar

ลักษณะเด่น

ตัวอย่าง

All Returning Emigrants
With ‘Open Arms’”,
1 0 มิ ถุ น า ย น 2 5 5 2 ,

portugal-emigrationincentives-population/ The
Portugal News: “Portugal
Welcomes

https://www.weforum.org/
agenda/2019/08/

15 สิ ง หาคม 2552 (World
Economic Forum),

D. Elliot: “Portugal Wants
Its Emigrants Back – So It’s
Paying Them to Return”,

ที่มา
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ตัวอย่าง

ลักษณะเด่น

2019/08/01/portugal-triestolure-emigrants-back

Emigrants Back”, 1 สิงหาคม
2552, https://www.
economist.com/financeandeconomics/

The Economist: “Portugal
Tries to Lure

all-returning-emigrantswithopen-arms/49853

https://www.
theportugalnews.com/
news/portugalwelcomes-
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58

แพลตฟอร์ม
การย้ายถิ่น
กลับและ
การพัฒนา
(Return
Migration
and
Development
Platform
- RDP),
โครงการ
มหาวิทยาลัย
ฟลอเรนซ์

การศึกษาวิจัยเกี่ยว
กับการย้ายถิ่นกลับ
ประเทศเป็นข้อมูล
ต่อการวางแผน
นโยบาย

P-5.1.1; G-6.1.3

ตัวอย่าง

ประเภทการปฏิบัติที่ดี

วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของโครงการคื อ การ
ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ
ในการย้ายถิ่นกลับประเทศและผลกระทบ
ที่มีต่อการพัฒนา แพลตฟอร์มการย้ายถิ่น
กลับและการพัฒนารวมแนวทางจากบนลง
ล่างและจากล่างขึ้นบนในการย้ายถิ่นกลับ
ประเทศและการคืนสู่สังคม เป็นเวทีในการ
แลกเปลี่ ย นและแบ่ ง ปั น ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
สภาพความเป็นจริงของแรงงานที่เดินทาง
กลับประเทศ

เป็นงานวิจัยบุกเบิกในการศึกษาเกี่ยวกับ
แรงงานกลั บ ประเทศจากการวิ จั ย ภาค
สนามในกลุ่มประเทศมาเกร็บ (Maghrep)
(อัลจีเรีย โมร็อคโค และตูนีเซีย)

ลักษณะเด่น

University Institute, 2014).

Centre For Advanced Studies,
European

Development (Florence,
Robert Schuman

J.-P. Cassarino (ed.):
Reintegration and
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ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษานี้ ที่ ดี ม ากคื อ
ความริเริ่มโดยสหพันธ์นายจ้างบังคลาเทศ
(BEF) ในการจัดตัง้ โต๊ะช่วยเหลือบังคลาเทศ
(Help Desk Bangladesh) เพื่อช่วยเหลือ
แรงงานบังคลาเทศกลับประเทศให้กลับเข้า
สู่เศรษฐกิจของประเทศ

ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสวัสดิการ
ของคนท� ำ งานต่ า งถิ่ น และการจ้ า งงาน
ต่างประเทศ (Ministry of Expatriates’
Welfare and Overseas Employment
- MEWOE) กับภาคีทางสังคมต่างๆ สถาบัน
ศึกษาแรงงานบังคลาเทศ (BILS) และไอ
แอลโอ ประเมินความต้องการด้านทักษะ
และการประกอบการในเศรษฐกิจภายใน
ประเทศโดยค�ำนึงถึงการน�ำแรงงานกลับสู่
ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิผล

บังคลาเทศ:

การส�ำรวจ
แรงงาน
ต่างด้าวบัง
คลาเทศที่
เดินทางกลับ
ประเทศ –
2558

ลักษณะเด่น

ตัวอย่าง

Bangladesh (Dhaka, IOM,
2018)

of International Labour
Migrants from

Services for Reintegration and
Remigration

S.R. Rashid and A.A. Ashraf: A
Framework of
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ATIS เป็นกลไกการร้องเรียนออนไลน์และ
ระบบการส่งต่อ ทีส่ ง่ เสริมโดย ATUC โดยได้
รับความช่วยเหลือจากไอแอลโอ กลไกนี้รับ
เรื่องร้องเรียนและส่งต่อไปยังหน่วยงานรัฐ
และภาคีของ ATUC เพือ่ ด�ำเนินการเยียวยา

สภาสหภาพ
แรงงาน
อาเซียน
(ATUC)

ระบบข้อมูล
(ATIS)
ส�ำหรับ
แรงงาน
ต่างด้าว

ลักษณะเด่น

ตัวอย่าง

decent-work-for-migrantworkers-atucinitiative/at_
download/file

การน�ำเสนอ, https://actravcourses.itcilo.org/en/
a3-58344/a3-58344presentations/

R. Mapalo: “Towards Decent
Work for Migrant Workers:
ATUC Initiatives”,
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ตัวอย่าง

มุ่งเป้าหมายเป็น
ฟิลิปปินส์:
แรงงานต่างด้าว
Balik Pinay!
หญิงที่กลับประเทศ
Balik
P-5.5; P-5.4;
Hanapbu
hay!
P-5.11; G-6.1.4;
(โครงการ
G-6.3
พิเศษส�ำหรับ
แรงงาน
ต่างด้าว
หญิงที่กลับ
ประเทศ
ฟิลิปปินส์)
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20,000.00 เปโซ เป็นเงินตัง้ ต้นหรือทุนเสริม
ส�ำหรับโครงการชีวิตความเป็นอยู่

(ทีป่ ระสบปัญหา/ถูกโยกย้าย) เป็นเงินสูงสุด

เป็นการอบรม-ผลิต/จ้างงานพร้อมกันไปที่
มีเจตนาเพื่อสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ทางสังคม-เศรษฐกิจของแรงงานต่างด้าว
หญิงชาวฟิลิปปินส์ที่กลับประเทศ ให้ความ
ช่วยเหลือ/สนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่เพื่อ
เป็นการบรรเทาเฉพาะหน้าให้แก่แรงงาน
ต่างด้าวหญิงชาวฟิลิปปินส์ที่กลับประเทศ

ลักษณะเด่น
อาเซียน: บทสรุปอาเซียนว่าด้วย
แผนการศึ ก ษาและการย้ า ยถิ่ น
อย่ า งปลอดภั ย ของแรงงาน
ต่างด้าว (จาการ์ตา ส�ำนักงาน
เลขาธิการอาเซียน 2560)
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แนวทาง
ระดับภูมิภาค
ว่าด้วยการ
กลับประเทศ
และคืนสู่
สังคมของ
แรงงาน
ต่างด้าวที่
เข้าร่วมใน
EPS ของ
สาธารณรัฐ
เกาหลี เริ่ม
ในปี 2558

แนวทางระดับ
ภูมิภาคว่าด้วย
การกลับประเทศ
และคืนสู่สังคมของ
แรงงานต่างด้าว
แนวทางครอบคลุมวงจรการย้ายถิน่ ชัว่ คราว
ตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง การจ้างงานในต่าง
ประเทศ และการกลับและคืนสู่สังคม การ
ปฐมนิเทศก่อนออกเดินทางมีเนื้อหาเกี่ยว
กับทางเลือกในอนาคตเมื่อกลับประเทศ
(เริ่มธุรกิจ เงินเก็บและการลงทุน ฯลฯ)
โครงการก�ำหนดให้ตอ้ งมีสำ� นักงานประสาน
งานระดับประเทศในประเทศต้นทางและ
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน EPS แต่การ
ติ ด ตามและการตามผลของระบบยั ง ไม่
ชัดเจน

มีเป้าหมายที่จะสร้างกรอบการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับประเทศต้นทาง EPS เกี่ยวกับการ
ก� ำ หนดนโยบาย กลไกเชิ ง สถาบั น และ
โครงการหรือบริการทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการเดิน
ทางกลับประเทศและคืนสู่สังคมที่ประสบ
ความส�ำเร็จของแรงงานต่างด้าว

ลักษณะเด่น
แนวทางของภูมิภาคว่าด้วยการ
กลับประเทศและคืนสู่สังคมของ
แรงงานต่ า งด้ า ว ที่ เ ข้ า ร่ ว มใน
ระบบการอนุ ญ าตการจ้ า งงาน
ของสาธารณรัฐเกาหลี (กรุงเทพฯ
, 2558)

ที่มา

ดูข้อมูลรายละเอียดที่: P. Wickramasekara: Effective Return and Reintegration of Migrant Workers with Special Focus
on ASEAN Member States (Bangkok, ILO, 2019)

หมายเหตุ: การปฏิบัติที่ดีแต่ละอย่างมีการอ้างอิงถึงหลักการชี้แนะทั่วไป (P-) และแนวทางฯ (G-) ตามที่เกี่ยวข้อง

G-6.1.1; G-VIII

ตัวอย่าง
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