
 
การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZ) 

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS) มีการ
ขยายในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา โดยก าลงัมีการ
จดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมียนมาร์ 3 แห่ง 
รวมทั้งในประเทศอ่ืนโดยประมาณคือ 
กมัพูชา 30 แห่ง ไทย10 แห่ง และอีกมากกวา่ 
30 แห่งในประเทศกลุ่มสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น ้าโขงอ่ืน ๆ  เขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่าน้ี
ออกแบบมาเพื่อดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศและเร่งการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค และอุตสาหกรรม
เคร่ืองนุ่งห่มท่ีมีการใชแ้รงงานเขม้ขน้อยา่ง
เด่นชดัภายในอนุภูมิภาคไดด้ าเนินงานใน
พื้นท่ีเหล่าน้ี  เขตเศรษฐกิจพิเศษไดเ้สนอ
สิทธิพิเศษในการลงทุน มีโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีมีคุณภาพและการคุม้ครองแรงงานท่ี
อ่อนแอ จึงเป็นสถานท่ีท่ีน่าดึงดูดส าหรับ
อุตสาหกรรมผลิตเส้ือผา้ท่ีตอ้งการตน้ทุน
การผลิตต ่าและค่าจา้งแรงงานต ่า  แมว้า่
ผูห้ญิงคือแรงงานส่วนใหญ่ของ
อุตสาหกรรมน้ีแต่พวกเขามกัจะไดท้ างานใน
ต าแหน่งท่ีไดรั้บค่าจา้งต ่าท่ีสุดพร้อมกบั
ทกัษะท่ีไดรั้บการยอมรับนอ้ยท่ีสุด ความทา้
ทายต่างๆ ท่ีแรงงานหญิงตอ้งเผชิญนั้น
ประกอบดว้ยปัจจยัหลายประการโดยเฉพาะ
เม่ือเป็นแรงงานขา้มชาติท่ีตอ้งประสบกบั
ความไมม่ัน่คงท่ีมีลกัษณะเฉพาะอีก  ใน
ภูมิภาคอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงนั้น 

อุตสาหกรรมการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตอ้งพึ่งทั้งแรงงานยา้ยถ่ินภายในประเทศและ
แรงงานขา้มชาติสูงมากข้ึนเร่ือยๆ   

เครือข่ายการยา้ยถ่ินในอนุภูมิภาคลุ่ม
น ้าโขง (MMN) และสถาบนัเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย (AIT) โดยไดรั้บการสนบั สนุนจาก
ศูนยว์จิยัเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ 
(IDRC) แห่งแคนาดา ไดร่้วมกนัด าเนิน
โครงการวิจยัและเรียกร้องการเปล่ียนแปลง
ระดบันโยบาย ไดด้ าเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2559 ถึง พ.ศ. 2562 เพื่อตรวจสอบประเด็น
แรงงานและการยา้ยถ่ินในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงโดยใช้
มุมมองดา้นเพศสภาพ  โดยมีค าถามส าคญั
คือ งานท่ีสร้างข้ึนภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เหล่าน้ีก าลงัส่งเสริมงานท่ีมีคุณค่าส าหรับ
แรงงานขา้มชาติหญิงหรือไม่ การวิจยัคร้ังน้ี
มีกรณีศึกษา 4 กรณีของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (เขตยา่งกุง้ 
ประเทศเมียนมาร์) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
พนมเปญ (พนมเปญ ประเทศกมัพูชา) เขต
เศรษฐกิจพิเศษแมนฮตัตนั (จงัหวดัสวายเรียง 
ประเทศกมัพูชา) และเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 
(จงัหวดัตาก ประเทศไทย) โดยเนน้
อุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2561 พนัธมิตรโครงการน้ีของ 
MMN ไดท้ าการส ารวจขอ้มูลของแรงงานใน

โรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้ใน 4 พื้นท่ีดงักล่าว
ขา้งตน้ โดยมีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
700 ราย โดยพื้นท่ียา่งกุง้ ตาก และพนมเปญ 
มีผูต้อบแบบสอบถามพื้นท่ีละ 200 ราย และ
อีก 100 รายมาจากพื้นท่ีสวายเรียง ในยา่งกุง้
และพนมเปญซ่ึงโรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้
กระจุกในพื้นท่ีอุตสาหกรรมในเขตชานเมือง
นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดงันั้นจึงเกบ็ขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถามกบัแรงงานท่ีท างานทั้งใน
และนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเปรียบเทียบ
ประสบการณ์ของแรงงานสองกลุ่มน้ีดว้ย 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือน
กุมภาพนัธ์ 2562 มีการสมัภาษณ์เชิงลึกกบั
แรงงานหญิงท่ีไดรั้บตดัเลือกมาจากโรงงาน
ตดัเยบ็เส้ือผา้ รวมทั้งไดส้มัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล
ส าคญัอ่ืนๆ คือ ตวัแทนคณะกรรมการท่ี

บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ สมาคมนายจา้ง 
เจา้ของโรงงาน สหภาพแรงาน และองคก์ร
ภาคประชาสงัคม ในแต่ละพื้นท่ีอีกดว้ย.  

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลหลกัของ
การศึกษารวมกบัการทบทวนวรรณกรรม
อยา่งละเอียด ปรากฏประเด็นส าคญั 4 
ประเด็นซ่ึงตอ้งการความสนใจเป็นพิเศษ
เพื่อตระหนกัถึงสภาพงานท่ีมีคุณค่าส าหรับ
แรงงานหญิงขา้มชาติในโรงงานเส้ือผา้ใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
ประเด็นเหล่าน้ีคือ สภาพการท างาน การ
จดัตั้งกลุ่มแรงงาน การพฒันาและการเห็น
คุณค่าทกัษะแรงงาน และงานดูแลเด็ก 
นอกจากนั้นยงัไดเ้นน้ผลกระทบของการ
พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีต่อการ
เคล่ือนยา้ยของแรงงานดว้ย 

Migrant garment factory workers in 
the Mekong Region 
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  เขตเศรษฐกิจพิเศษและการเคล่ือนยา้ยของแรงงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

สภาพการท างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 
 

 
 
 

 

 
การวิจยัพบความแตกต่างอยา่งมากในสภาพการท างานในเขต

เศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 แห่ง ในเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญและ

แมนฮตัตนั ค่าจา้งและสิทธิอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่มีใหต้ามกฎหมาย 

ในขณะท่ีในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา ผูต้อบแบบสอบถามบาง

ท่านไดร้ายงานปัญหาสิทธิแรงงาน เช่น ไม่ไดรั้บส าเนาสญัญา

ฉบบัของตนเองและไม่ไดรั้บสิทธ์ิในการลาท่ีไดรั้บค่าจา้ง ในเขต

เศรษฐกิจพิเศษตากเป็นพื้นท่ีซ่ึงมีการจดัการดา้นแรงงานท่ีไม่

มัน่คงและมีการละเมิดสิทธิแรงงานมาตั้งแต่ก่อนจะก าหนดเป็น

พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

รายงานวา่ค่าจา้งและสภาพการท างานละเมิดกฎหมายแรงงาน 

งานวิจยัน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ความแตกต่างของสภาพการท างาน

เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานของแต่ละประเทศท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่วน

หน่ึงถูกก าหนดโดยวิธีการท่ีรัฐบาลและการปกครองเขต

เศรษฐกิจพิเศษใหคุ้ณค่าและท าการตลาดกบัแรงงานของพวกเขา 

วา่จะใหเ้ป็นส่ิงเชิดหนา้ชูตาหรับผูซ้ื้อต่างประเทศท่ีตอ้งการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงานอยา่งเช่นกรณีของประเทศกมัพูชา 

หรือจะใหเ้ป็นแบบแรงงาน “ใชแ้ลว้ท้ิง” ซ่ึงเป็นท่ีน่าพอใจ

ส าหรับบริษทัท่ีตอ้งการจ่ายค่าจา้งท่ีต ่าท่ีสุดอยา่งเช่นกรณีของ

ประเทศไทย.. 

การยา้ยเงินทุนไปยงัเขตเศรษฐกิจพิเศษก าลงัท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการยา้ยถ่ินของแรงงาน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษพนมเปญท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัใจกลางเมืองใหญ่ ก าลงั
สร้างการเคล่ือนยา้ยใหม่ของประชากรจากชนบทเขา้สู่
เมืองภายในกมัพชูา มีการคาดการณ์วา่ การพ่ึงพาแรงงาน
ยา้ยถ่ินภายในประเทศจากพ้ืนท่ีชนบทของเมียนมาร์ของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาจะเพ่ิมข้ึนในท านองเดียวกนัใน
อนาคตอนัใกลน้ี้เพราะตลาดแรงงานต่างๆ ในเมือง
ใกลเ้คียงก าลงัเร่ิมหมดลง รัฐบาลเมียนมาร์เองก็ได้
ประกาศวา่งานในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นแรงจูงใจใน
การกลบัมาของแรงงานขา้มชาติซ่ึงเป็นความปรารถนาท่ี
ยงัไม่เป็นจริง เขตเศรษฐกิจพิเศษแมนฮตัตนัท่ีตั้งอยูบ่น
ชายแดนกมัพชูา – เวียดนาม ไดส้ร้างโอกาสการจา้งงาน
ส าหรับผูอ้ยูอ่าศยัในทอ้งถ่ินเพื่อพยายามลดการยา้ยถ่ินออก
นอกประเทศ แต่ในขณะเดียวกนัไดส้ร้างการเคล่ือนยา้ย
ภายในประเทศรูปแบบใหม่ของประชากรระหวา่งพ้ืนท่ี
ชนบท เขตเศรษฐกิจพิเศษตากในประเทศไทยซ่ึงติดกบั
เมืองเมียวดีของประเทศเมียนมาร์ก าลงัพฒันาในบางส่วน
เพื่อใชป้ระโยชน์จากแรงงานขา้มชาติ “ราคาถูก” และการ
จ ากดัการเคล่ือนยา้ยของแรงงานขา้มชาติท่ีมีอยู ่ซ่ึงมีการ
ด าเนินการโดยใชน้โยบายบงัคบัการจา้งงานของแรงงาน
แรงงานขา้มชาติแบบชัว่คราวและจ ากดัการเคล่ือนยา้ยของ
แรงงานฯ ให้ท  างานเฉพาะใน อ.แม่สอด ไม่สามารเลือก
จงัหวดัเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่ืน 



 

การจดัตั้งแรงงานในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
 

ทัว่ทุกเขตเศรษฐกิจพิเศษมีการจ ากดัสิทธิเสรีภาพในการเขา้ถึงสิทธิการสมาคมและการด าเนินงานของสหภาพแรงงานอยา่งมาก ผูต้อบแบบสอบถามจากทุก
พ้ืนท่ีไดร้ายงานกรณีปฏิบติัการรวมกลุ่มเรียกร้องสภาพการจา้งงานท่ีดีข้ึนถูกยบัย ั้งและสหภาพแรงงานตอ้งด้ินรนต่อสู้เพื่อการจดัตั้ง พนัธมิตรสหภาพแรงงาน
และองคก์รสิทธิแรงงานนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ประสบปัญหาต่างๆ ในการเขา้ถึงแรงงานภายในเขตฯ เพื่อเรียนรู้สภาพการท างานของแรงานในเขตฯ 
แลกเปล่ียนขอ้มูลเร่ืองสิทธิแรงงาน และให้การสนบัสนุนกรณีท่ีอาจเขา้ข่ายการละเมิดสิทธิ 

  
 การพฒันาและการให้การยอมรับทักษะในเขตเศรษฐกจิพเิศษ      

 
ในขณะท่ีโครงการฝึกอบรมทกัษะส าหรับแรงงานโรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้มีการ
ด าเนินการในทุกประเทศในพ้ืนท่ีการวิจยั การอบรมส่วนใหญ่ท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามไดรั้บ โดยไม่ค  านึงถึงสถานท่ี  เป็นการอบรมในระหวา่งท างาน
และเน้ือหาก็เก่ียวกบัวิธีการเยบ็เส้ือผา้เฉพาะประเภทเท่านั้น มีหลกัฐานนอ้ยท่ี
แสดงให้เห็นวา่มีการปฏิบติัตามมาตรฐานทางทกัษะในโรงงานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  ผูต้อบแบบสอบถามระบุวา่ทกัษะของพวกเขาไม่เป็นท่ี
ยอมรับและไม่ไดน้ าไปสู่การเล่ือนต าแหน่งหรือเพ่ิมค่าจา้ง ทั้งส่ีพ้ืนท่ีการวิจยั
ไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่างจ านวนปีท่ีท างานในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม
และการเล่ือนต าแหน่ง การวิจยัพบว่ามีเพียงบางวิธีการท่ีแรงงานสามารถเพ่ิม
รายไดจ้ากการท างานของพวกเขาคือท างานล่วงเวลามากข้ึนหรือเปล่ียนงาน 
แมว้า่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวนมากเลือกท่ีจะท างานในอุตสาหกรรม
เคร่ืองนุ่งห่มเพราะพวกเขาสนใจหรือเคยมีประสบการณ์ในการตดัเยบ็มาก่อน
และไดส้ะสมทกัษะระหวา่งการท างาน แต่ช่องทางในการไดรั้บการยอมรับ
ทกัษะของแรงงานและการพฒันาอาชีพอยา่งเหมาะสมนั้นยงัขาดอยูม่าก 

การสนับสนุนการดูแลเดก็ในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 
 

แมว้า่ขอ้เทจ็จริงคือแรงงานหญิงในโรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นวยัเจริญพนัธุ์ แต่การวิจยั
พบวา่ยงัขาดการสนบัสนุนการดูแลเด็กอยูม่ากในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และบทบาทของแม่ท่ีแรงงานจ านวน
มากเป็นนั้นโดยทัว่ไปก็ไม่ไดรั้บความสนใจ แมว้า่กฎหมายของประเทศพม่าและกมัพชูาก าหนดให้มีการ
จดัตั้งศูนยดู์แลเด็กระดบัโรงงานแต่ศูนยเ์หล่าน้ีไม่เกิดข้ึนจริงหรือท่ีมีอยูก่็ใชง้านไม่ได ้ และความ
รับผิดชอบในการดูแลเด็กยงัคงตกอยูก่บัแรงงานหญิงเป็นส่วนใหญ่ ประมาณคร่ึงหน่ึงของกรณีศึกษา
ทั้งหมดพบว่าแรงานหญิงดูแลลูกดว้ยตวัเอง และอีกคร่ึงหน่ึงนั้นแม่ของผูต้อบแบบสอบถามไดท้  าหนา้ท่ี
ผูดู้แลหลกั ผลการวิจยัพบว่าแรงงานขา้มชาติหญิงตอ้งรับภาระดูแลเด็กสูงกวา่แรงงานหญิงท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ิน
ซ่ึงมีทางเลือกมากกวา่ 
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ข้อเสนอแนะ 
ถึงแมเ้ขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงอาจจะมีศกัยภาพในการสนบัสนุนโอกาสเพื่องานท่ีมีคุณค่า แตข่อ้คน้พบของโครงการวิจยัน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ยงัไม่มี

การตระหนกัถึงศกัยภาพน้ี ในการสนบัสนุนการสร้างงานท่ีส่งเสริมงานท่ีมีคุณค่าและใหค้วามส าคญัเร่ืองสิทธิและความเป็นอยูท่ี่ดีของแรงงานทุกคน ส่วนน้ีจะแสดง
ขอ้เสนอแนะส าคญัท่ีมาจากผลของการวิจยัน้ีถึงรัฐบาลของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง รวมทั้งเสนอถึงองคก์รระดบัภูมิภาคและสมาคมนายจา้ง  ขอ้เสนอแนะเฉพาะท่ี
มีต่อแต่ละประเทศสามารถดูไดใ้นบทประเทศของรายงานฉบบัเตม็ 

 

ถึงรัฐบาลของประเทศในอนุ ภูมิภาค
ลุ่มแม่น ้าโขง    ถึงองคก์รระดบัภูมิภาค 

 
  

 

 

1. ตรวจสอบและบงัคบัใหจ่้ายค่าจา้งขั้นต ่าตามกฎหมายค่าจา้งขั้นต ่าของประเทศใหก้บั
แรงงานทุกคน 

2. ตรวจสอบและบงัคบัใหน้ายจา้งปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ. 
3. พฒันาอตัราค่าจา้งเพยีงพอเพื่อการยงัชีพในภูมิภาคและใชอ้ตัราน้ีเป็นค่าจา้งขั้นต ่าของ
ประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 

4. ส่งเสริมและก าหนดพื้นท่ีเพื่อการส่ือสารทางสงัคมส าหรับนายจา้ง แรงงาน ผูซ้ื้อ และ
ผูบ้ริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรับประกนัสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยัและ
มัน่คง 

5. ท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัสมาคมนายจา้งและสหภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมการใชม้าตรฐาน
การรับรองทกัษะการตดัเยบ็ทัว่ภูมิภาค โดยใชแ้ผนงานสมรรถนะร่วมของอาเซียน และ
มาตรฐานสมรรถนะตน้แบบระดบัภูมิภาค ส่งเสริมการเพิ่มค่าจา้งใหส้อดคลอ้งกบั
ความสามารถและประสบการณ์ของแรงงาน 

6. พฒันาและส่งเสริมการฝึกอบรมทกัษะส าหรับแรงงานในโรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้ โดย
ก าหนดเป้าหมายไปท่ีแรงงานหญิงและแรงงานขา้มชาติ การฝึกอบรมควรเนน้
ความสามารถหลกัซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพยีงการส่ือสารในท่ีท างาน การท างานเป็นทีม 
ความเป็นมืออาชีพ การเจรจาต่อรอง การแกปั้ญหา การจดัการปริมาณงาน การจดัการ
กรณีการล่วงละเมิด การปฏิบติัดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยั สิทธิแรงงานและ
สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมกนัทางเพศและการสร้างความมัน่ใจในตนเอง 

7. ระบุความตอ้งในการฝึกทกัษะใหม่ส าหรับแรงงาน และใชโ้ปรแกรมการพฒันาขีด
ความสามารถเพื่อตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ีเพื่อเพิ่มสมรถภาพการไดรั้บการจา้ง
งานของแรงงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในแงค่วามกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีในอนาคตท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 

8. ส่งเสริมและช่วยเหลือการจดัตั้งศูนยดู์แลเด็กในสถานท่ีท างานและชุมชนแรงงาน  สร้าง
ความตระหนกัถึงความส าคญัของการดูแลเด็กเพื่อใหผู้ห้ญิงสามารถจดัการบทบาทและ
ความรับผิดชอบของพวกเขาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

1. ตรวจสอบการปฏิบติัดา้นสิทธิแรงงานของนายจา้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
พยายามอยา่งมากในการกดดนัใหน้ายจา้งปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงานทั้ง
ระดบัชาติและระดบัสากล  

2. ท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัรัฐบาลประเทศต่างๆ ในภูมิภาคฯ เพื่อส่งเสริมการใช้
มาตรฐานการรับรองทกัษะการตดัเยบ็ทัว่ภูมิภาค โดยใชแ้ผนงานสมรรถนะ
ร่วมของอาเซียน และมาตรฐานสมรรถนะตน้แบบระดบัภูมิภาค ส่งเสริมการ
เพิ่มค่าจา้งใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถและประสบการณ์ของแรงงาน 

3. ท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัรัฐบาลประเทศต่างๆ ในภูมิภาคฯ เพื่อระบุความตอ้งการ
ในการฝึกทกัษะใหม่ของแรงงาน และพฒันาโปรแกรมการพฒันาขีด
ความสามารถเพื่อตอบสนองความตอ้งการเหล่าน้ีโดยมุ่งเป้าเฉพาะไปท่ีกลุ่ม
แรงงานขา้มชาติหญิง 
 

ถึงสมาคมนายจา้ง 
 

 

1. สร้างกลไกเพื่อการก ากบัดูแลตนเองของอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบการปฏิบติัตาม
มาตรฐานตามกฎหมายของนายจา้ง มีความจ าเป็นท่ีนายจา้งจะตอ้งจดัตั้งและ
ควบคุมดูแลกนัและกนัใหมี้ความโปร่งใสเพื่อการปฏิบติัตามกฎหมาย 

2. ท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัรัฐบาลประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเพื่อพฒันามาตรฐานฝีมือของ
แรงงานโรงงานตดัเยบ็เส้ือผา้ และยกระดบัเสน้ทางสู่ความกา้วหนา้ทางอาชีพโดยให้
การยอมรับความสามารถของแรงงานอยา่งเป็นทางการและใหค้่าจา้งอยา่งเหมาะสม 

3. ท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัรัฐบาลประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อด าเนินการฝึกอบรมทกัษะ
ความสามารถหลกั รวมทั้งใหโ้อกาสการฝึกทกัษะใหม่แก่แรงงานในระหวา่ง
ช่วงเวลาท างาน 

4. จดัตั้งและบ ารุงรักษาศูนยรั์บเล้ียงเด็กท่ีใชไ้ดจ้ริงในสถานท่ีท างาน  

 


