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บทคัดย่อ
ประเทศไทยเป็นปลายทางและเป็นศูนย์กลางการน�ำเข้าแรงงานไร้ฝมี อื ในกลุม่ ประเทศอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง
3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา ที่มีปริมาณการน�ำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ งและรวดเร็วเนือ่ งจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพื่อการส่งออก บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอรูปแบบการย้ายถิ่นแรงงานไร้ฝีมือ ผลกระทบและ
มาตรการต่างๆ เช่น การบันทึกความเข้าใจ การก�ำหนดกรอบการเจรจาระหว่างประเทศคู่สัญญา เพื่อขจัดปัญหา
การค้ามนุษย์ ที่มีแรงงานไร้ฝีมือโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจ�ำนวนมหาศาลที่ยากจน ผนวกกับความไม่สงบทาง
การเมืองในประเทศต้นทาง ท�ำให้ตกเป็นเป้าหมายส�ำหรับขบวนการค้ามนุษย์ ด้วยปัจจัยความแตกต่างเชิงโครงสร้าง
ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศต้นทางและปลายทาง จึงยากที่จะคุ้มครองประชากรกลุ่มนี้ให้รอดพ้นจากการถูก
แสวงหาผลประโยชน์ บทความนี้เสนอข้อคิดเห็นสองประการ คือ การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์มิติสัมพันธ์ระหว่าง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อแรงงานย้ายถิ่นไร้ฝีมือโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ประการที่สอง คือ การเพิ่ม
มาตรการระหว่างประเทศคูส่ ญ
ั ญาทีจ่ ะส่งผลโดยตรงในทางปฎิบตั ิ เพือ่ หยุดยัง้ ปัญหาการจัดหาแรงงานทีไ่ ม่เป็นธรรม
ทุกรูปแบบ
ค�ำส�ำคัญ: แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานเยาวชนย้ายถิ่น การย้ายถิ่นไม่ประจ�ำ การค้ามนุษย์ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
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Migrant Workers in
Greater Mekong Sub – Region
Amara Soonthornthada*

Abstract
Thailand is the host of unskilled labor flows from three countries namely Myanmar, Lao PDR
and Cambodia. The continuous increase of migrant workers in Thailand is due to the economic
development in this sub – region and Thailand’s significant role in export – oriented industry
development. This article explores migration patterns, the effects of labor migration and the
establishment of national bilateral cooperation, including the framework dialogue to protect workers
from trafficking within the Greater Mekong Sub – region (GMS). The large number of people in the
GMS seeking work in unskilled jobs gives rise to opportunities for traffickers and agents to recruit
lower – income groups from the sending countries. Most of these migrants are young and come from
parts of the GMS where there is chronic un – or under – employment due to stagnant economies or
political instability. The imbalance of economic development and wealth between GMS countries
results in both push and pull factors which can often expose cross – border migrants to exploitation.
This article argues for the urgent need for new research models to investigate the effect of
economic development and the mobility of the unskilled migrant workers, particularly the young
population; and to establish best practices of government – to – government memoranda of action
to secure labor recruitment and to protect the unskilled migrant workers from all forms of injustice.
Keywords: Unskilled labor, Irregular migration, Young migrant labor, Human trafficking, Mekong
Sub – region
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สถานการณ์และความส�ำคัญ
การเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียนของประชากรวัยแรงงาน เป็นการย้ายจากประเทศต้นทางที่มี
ความหนาแน่นของประชากรสูง และสถานภาพทางเศรษฐกิจและการจ้างงานอยู่ในระดับต�่ำ เช่น การย้ายถิ่นของ
แรงงานจากอินโดนีเซีย ฟิลปิ ปินส์ เวียดนาม เข้าประเทศปลายทาง1 เช่น สิงคโปร์และมาเลเซีย การย้ายถิน่ แรงงาน
ลักษณะทีส่ องคือ การย้ายจากประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจและการจ้างแรงงานต�ำ่ และจ�ำนวนประชากรไม่มาก เช่น กระแส
การย้ายจากกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง เช่น ประเทศกัมพูชา พม่า และลาว ซึ่งเป็นประเทศต้นทาง
ย้ายเข้าสู่ประเทศไทย (Skeldon, 2009; IOM, 2000; Huget, Chamratritthirong & Natali, 2012) การศึกษา
ของ UN Women (2013) อธิบายรูปแบบการย้ายถิ่นในกลุ่มประชาคมอาเซียน และชี้ว่าประเทศที่เป็นปลายทาง
ของผู้ย้ายถิ่นมากที่สุดมี 4 ประเทศ ได้แก่ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ในปี 2550 เฉพาะสิงคโปร์ ร้อยละ
42.6 ของประชากรทัง้ ประเทศเป็นแรงงานย้ายถิน่ ในขณะทีบ่ รูไนมีแรงงานย้ายถิน่ ร้อยละ 33.2 ของประชากรของ
ประเทศ
การเคลื่อนย้ายแรงงานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ส่วนใหญ่เป็นการย้ายถิ่นแบบไม่ประจ�ำ2 ซึ่งประกอบด้วย
ประเทศกัมพูชา พม่า ลาว ไทย เวียดนาม และมณฑลยูนนาน/กวางสีของประเทศจีน มีประชากรรวมกันประมาณ
260 ล้านคน ประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางและเป็นศูนย์กลางส�ำหรับแรงงานย้ายถิ่น 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า
ลาว กัมพูชา แรงงานส่วนใหญ่เป็นการน�ำเข้าเพือ่ การจ้างงานไร้ฝมี อื หรือภาคเกษตรกรรม ข้อมูล ณ เดือนเมษายน
พ.ศ. 2558 ชี้ว่า มีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองจ�ำนวน 1,248,416 คน แบ่งเป็นแรงงานพิสูจน์สัญชาติ 981,568 คน
น�ำเข้าตาม MOU 266,848 คน (ส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2558) การจ้างงานที่ได้รับอนุญาตท�ำงานตาม
มาตรา 9 ได้แก่ กรรมกร และแรงงานรับใช้ในบ้าน ในขณะทีแ่ รงงานจากเวียดนาม ย้ายเข้ากัมพูชาและลาวมากกว่า
เข้าประเทศไทย เช่น ปี 2553 มีแรงงานจากเวียดนามย้ายเข้ากัมพูชา 173,694 คน และย้ายเข้าลาว 8,167 คน
มีเพียง 301 คน เข้ามาท�ำงานในไทย (ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557)
ในด้านหนึง่ การไหลถ่ายเทแรงงานภายในกลุม่ ประเทศในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขงมีผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ท�ำให้
เกิดการกระจายตัวตามความต้องการของแรงงานในประเทศปลายทาง แต่ในอีกด้านหนึ่ง การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ได้สร้างผลกระทบด้านสังคมและความมั่นคง เช่น การค้ามนุษย์ การเข้าเมืองผิดกฎหมาย และปัญหาอาชญากรรม
ซึง่ ส่วนหนึง่ เกิดจากสาเหตุของระบบจัดหาแรงงานทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ เป็นช่องทางให้ขบวนการผิดกฎหมายลักลอบ

1

ในปี 2553 มีแรงงานประมาณ 4.6 ล้านคน เคลื่อนย้ายไปหางานท�ำในประเทศปลายทาง มาเลเซียเป็นจุดรับแรงงานจ�ำนวนมาก
ทีส่ ดุ ของกลุม่ ประเทศอาเซียน น�ำเข้าแรงงานย้ายถิน่ จากประเทศต้นทางทีจ่ ดทะเบียนประมาณ 1.8 ล้านคน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
จากอินโดนีเซีย อันดับรองลงมาได้แก่ พม่าและเวียดนาม ปัจจัยส�ำคัญที่เป็นจุดดึงดูดแรงงานต่างชาติคือ ค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำ
ที่สูงกว่าหลายเท่า ในขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางอันดับสอง กล่าวคือ มีแรงงานย้ายถิ่นประมาณ 1.3 ล้านคน
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจาก พม่า ประมาณ 1 ล้านคน (UN Women, 2013)
2 ส�ำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime: UNODC)
ให้ค�ำจ�ำกัดความลักษณะหรือสภาวะการย้ายถิ่นไว้ดังนี้ การย้ายถิ่นประจ�ำ (Regular) หมายถึงการเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย
การย้ายถิ่นแบบไม่ประจ�ำ (Irregular) หมายถึงการเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย ไม่มีเอกสารแสดงตน หรือเอกสารสัญญาจ้างงาน
การล่อลวง (Smuggling) หมายถึงนายหน้าไม่ให้ข้อมูลการจ้างงานที่ตรงต่อข้อเท็จจริง การลักพาหรือค้ามนุษย์ (Trafficking)
หมายถึงการบังคับ กักขังแรงงาน
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ส่งแรงงานเข้าเมือง และเอาเปรียบแรงงาน มีการปลอมแปลงเอกสารเข้าเมือง และการเรียกเก็บค่าบริการสูงเกิน
จริง (ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์, 2556; Asian Development Bank, 2009)
ปัญหาทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ทีน่ ำ� ไปสูแ่ รงงานไร้ฝมี อื ย้ายถิน่ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนและอาชญากรรม
คือ ปัจจัยภูมศิ าสตร์เศรษฐกิจทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกัน เช่น การค้าชายแดน เกษตรกรรมชายแดน อุตสาหกรรมประมง
และอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ เป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามหาศาลและต้องการแรงงานจ�ำนวนมาก
แรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ขาดอ�ำนาจต่อรองกับ
นายจ้าง ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง เนื่องจากเข้าประเทศผิดกฎหมาย3
ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2557) ระบุว่า ปี 2556 ร้อยละ 2.96 ของผู้มีงานท�ำเป็น
แรงงานต่างด้าว หมายความว่า ผู้มีงานท�ำทุก 100 คน จะมีการจ้างแรงงานต่างด้าวประมาณ 3 คน อัตราการจ้าง
แรงงานจาก 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา คิดเป็นร้อยละ 0.32 และอัตราการจ้างงานแรงงานต่างด้าวมีฝีมือ
มีร้อยละ 2.64 ถ้าพิจารณาในช่วงปี 2550 – 2556 จะพบว่า ปี 2554 มีอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวร้อยละ 4.47
ซึ่งสูงที่สุดในรอบช่วงปี 2550 – 2556 และเช่นเดียวกับอัตราการจ้างงานแรงงานมีฝีมือ มีร้อยละ 4.14 (รูป1)
รูป 1 อัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวมีฝีมือ และอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
ต่อจ�ำนวนผู้มีงานท�ำทั้งหมด พ.ศ. 2550 – 2556

ที่มา: กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2557)

3

มาเลเซียมีการผ่อนผันระเบียบปฏิบัติการเข้าประเทศระหว่างประเทศคู่เจรจา เช่น ข้อตกลงการเข้าเมืองส�ำหรับแรงงาน
เกษตรกรรมชายแดน แรงงานย้ายถิ่นต้องมีเอกสารแสดงสถานะ (Border Pass) ที่มีอายุใช้งาน 6 เดือน และสามารถเดินทาง
เข้าประเทศได้ในระยะทางไม่เกิน 25 กิโลเมตร ปัญหาการค้าชายแดน และแรงงานชายแดน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยในชีวติ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการย้ายถิน่ แบบไม่ประจ�ำ ผูย้ า้ ยถิน่ ส่วนใหญ่จงึ เข้าข่ายเป็นผูเ้ ข้าเมืองผิดกฎหมายและตกเป็น
เหยื่อของการข่มขู่ และการต่อรองของนายหน้าหางาน หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐ (Harima. 2012)
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วัตถุประสงค์
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอข้อมูลการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงในสามประเด็น คือ
1. รูปแบบและปริมาณการย้ายถิ่นแรงงานไร้ฝีมือ
2. ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือ
3. มาตรการและข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการแรงงานย้ายถิ่นไร้ฝีมือ เพื่อขจัดปัญหาการละเมิด
สิทธิแรงงานย้ายถิน่ ลุม่ แม่นำ�้ โขง ภายใต้แนวคิดว่าด้วยการเปลีย่ นแปลงทางประชากร และการพัฒนาเชิงภูมศิ าสตร์
เศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อรูปแบบแรงงานย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
โดยใช้ขอ้ มูลทุตยิ ภูมแิ สดงสถิตแิ รงงานต่างด้าว ทีจ่ ดั เก็บโดยส�ำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน รายงานการวิจัย และบทความวิชาการต่างๆ ในการเสนอผลการศึกษา

แนวคิดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และการพัฒนาเชิงภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
หลังศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา การย้ายถิ่นฐานมีพัฒนาการจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมากขึ้น การพัฒนา
ทุกรูปแบบเน้นการเพิม่ รายได้ประชาชาติ เป็นดัชนีวดั ระดับหรือผลส�ำเร็จจากการพัฒนา เกิดภาวะทีเ่ รียกว่า “ปัจจัย
ผลัก ปัจจัยดึงดูด” ตามแนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ของ Todaro & Smith (1970) ทีอ่ ธิบายว่า การย้ายถิน่ จากชนบท
สู่เมือง เป็นผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ จากประเทศที่มีศักยภาพ
การดูดซับประชากรวัยแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานต�่ำไปสู่ประเทศที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจที่เหนือกว่า แนวคิดดัง
กล่าว ยังเป็นข้อถกเถียงเชิงวิพากษ์วา่ ช่องว่างระหว่างความมัง่ คัง่ กับความยากจนนัน้ เป็นผลพวงมาจากการพัฒนา
ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมหรือไม่ ขณะเดียวกันก็มีการน�ำเอาทฤษฎี Trickle – down growth and
development มาใช้อธิบายการย้ายถิ่นและการพัฒนา แนวคิดนี้เชื่อว่าเศรษฐศาตร์ทุนนิยมจะช่วยสร้างงานและ
กระจายรายได้ไปสู่ประชากรระดับกลางและระดับล่าง การระดมทุนจากภาครัฐส�ำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ จะท�ำให้รัฐ
เก็บภาษีรายได้คมุ้ กับเงินลงทุน ไม่วา่ จากนักลงทุนหรือผูใ้ ช้แรงงานทุกระดับ (Benerjee & Newman, 1993; Aghion
& Bolton, 1997; Lucas, 2005)
การเคลือ่ นย้ายแรงงานในกลุม่ ประเทศทีม่ ชี ายแดนร่วมกันของอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขงเป็นอีกรูปแบบหนึง่ ของ
การย้ายถิน่ ทีม่ ผี ลมาจากระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ทีเ่ น้นการพัฒนาในเขตเมืองใหญ่ ท�ำให้มกี ารย้ายถิน่ จากชนบท
สูเ่ มือง รวมถึงการย้ายถิน่ ระหว่างประเทศทีม่ ชี ายแดนติดต่อกัน เช่น การย้ายถิน่ ระหว่างประเทศไทยและจีน (มณฑล
ยูนนานและมณฑลกวางสี) ซึ่งเป็นกระแสการย้ายถิ่นแรงงานที่มีประวัติการติดต่อไปมาหาสู่กันเป็นระยะเวลานาน
กว่าประเทศอืน่ ๆ ในอนุภมู ภิ าคนี้ สาเหตุมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมเพือ่ การส่งออก ในขณะทีพ่ ม่า
และกัมพูชาเพิง่ เริม่ ต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว เช่น โครงการท่าเรือน�ำ้ ลึกทวาย เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดด้านปัจจัย
การพัฒนาเชิงภูมิศาสตร์เศรษฐกิจที่น้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในอนุภูมิภาคนี้ (Asian Development Bank, 2013;
Tse, 2013) ต่างจากเวียดนามที่เตรียมนโยบายการย้ายถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานกึ่งฝีมือและไร้ฝีมือ
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อีกจ�ำนวนมาก เพือ่ การส่งออกระหว่างประเทศทัง้ ในและนอกภูมภิ าคอาเซียน (Extra GMS migration)4 เช่น ไต้หวัน
ญี่ปุ่น เกาหลี และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง (Kudo, 2007)

ผลการศึกษา
รูปแบบและปริมาณการย้ายถิ่นแรงงานไร้ฝีมือ
รูปแบบการย้ายถิ่นของประชากรแรงงานในกลุ่มประเทศของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง คือการย้ายถิ่นบริเวณ
รอยต่อชายแดน โดยเฉพาะชายแดนไทยกับประเทศเพือ่ นบ้าน การเคลือ่ นย้ายแรงงานในบริเวณนีม้ ปี ริมาณเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนือ่ งและรวดเร็ว สาเหตุเกิดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจทีร่ ดุ หน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของประเทศไทย ที่ต้องการแรงงานในทุกภาคการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
สิ่งทอและประมง นอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ปัจจัยทางด้านความมั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ
ที่ไม่มีเสถียรภาพและความยากจน โดยเฉพาะพม่าและกัมพูชา เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง ที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อสถานการณ์การย้ายถิ่นของประชากรในอนุภูมิภาคนี้ ข้อมูลจาก IOM (2000) ระบุว่า ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางรับผู้ย้ายถิ่นถึง 1.5 – 2 ล้านคน ที่เป็นผู้ย้ายถิ่นไม่ประจ�ำ ไม่นับรวมผู้ลี้ภัยเนื่องจากความไม่สงบทาง
การเมืองอีกราว 150,000 คน
การย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง มี 2 ลักษณะ คือ
1. การย้ายถิ่นกระแสหลัก คือ แรงงานย้ายถิ่นไร้ฝีมือจากพม่า ลาว กัมพูชา ไหลเข้าประเทศไทย เพื่อเป็น
แรงงานส�ำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ประมง ก่อสร้าง และ
เกษตรกรรม
2. การย้ายถิ่นกระแสรอง คือการเคลื่อนย้ายแรงงานกึ่งฝีมือและไร้ฝีมือ จากเวียดนามเข้าสู่กัมพูชาและ
ลาว และการย้ายถิน่ ระหว่างจีน (ยูนนานและกวางสี) เวียดนาม กัมพูชาและลาว เพือ่ ไปท�ำงานก่อสร้าง
ประมง ธุรกิจการค้าย่อย และการบริการ
ปริมาณการย้ายถิ่นเมื่อเปรียบเทียบระหว่างประเทศต้นทางกับประเทศปลายทางในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
ในช่วงปี 2553 พบว่า มีแรงงานจากเวียดนามเกือบ 2 แสนคน ย้ายเข้ากัมพูชา มากกว่าจ�ำนวนแรงงานย้ายถิ่นจาก
กัมพูชาและลาวที่ย้ายเข้าประเทศไทย (ตาราง 1) เหตุผลที่สามารถอธิบายการย้ายถิ่นจากเวียดนามสู่กัมพูชาและ
ลาว คือ ความต้องการของตลาดแรงงานในกัมพูชาและลาวเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และความสะดวก
ในการย้ายเข้าประเทศทีม่ ชี ายแดนติดต่อกัน สามารถเดินทางเข้าออกได้ตลอดเวลาส�ำหรับการย้ายถิน่ แบบไม่ประจ�ำ
และผูย้ า้ ยถิน่ ต้องออกนอกประเทศตามเงือ่ นไขเวลาการเข้าประเทศ แรงจูงใจทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ส�ำหรับจ�ำนวน
แรงงานมหาศาลจากเวียดนาม ยังเกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศปลายทาง

4

Extra GMS migration หมายถึงกระแสการย้ายถิน่ ของแรงงานในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขงไปสูป่ ระเทศอืน่ ๆ ทัง้ ในและนอกประชาคม
อาเซียน
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ทั้งสองแห่งมีมากขึ้น โดยบรรษัทข้ามชาติจากจีนเข้ามาด�ำเนินการและน�ำเข้าแรงงานฝีมือจากมณฑลยูนนานและ
มณฑลกวางสี ส�ำหรับแรงงานจากเวียดนามมีอายุเฉลีย่ 18 – 40 ปี มาจากภาคเกษตรกรรมทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทนต�ำ่ มาก
ตาราง 1 จ�ำนวนแรงงานเคลื่อนย้ายในอาเซียน แยกตามประเทศต้นทางและปลายทาง พ.ศ. 2553
ประเทศ
ต้นทาง
บรูไน
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
พม่า
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม
รวม

บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย
–
–
–
–
–
–
6,727
505 –
–
1,235 –
81,576
816 –
–
247 –
15,861
728 –
3,033
581 –
3,855
50 506
–
173,694 –
111,052 177,856 506

ลาว
–
909
–
–
–
143
–
–
734
8,167
9,953

ประเทศปลายทาง
มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
7,905 –
1,003
–
–
–
232
–
1,397,684 –
5,865 102,332
–
–
–
–
–
–
394 1,060,628
17,034 –
415
–
277,444 –
–
–
103,318 –
288
–
3,880 226
145
13,919
–
–
748
–
1,807,265 226 9,090 1,176,879

ไทย เวียดนาม รวม
–
–
8,908
124,761 –
125,902
586 – 1,513,699
110,854 –
112,089
2,251 – 1,145,665
1,078,767 – 1,096,606
6,778 –
300,811
1,617 –
108,837
–
536
23,851
301 –
182,910
1,325,915 536 4,619,278

ที่มา: ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2557)

การศึกษาระดับจุลภาคของวัชรี (2557) เรื่องรูปแบบการย้ายถิ่นของแรงงานจากเวียดนามเข้ามาท�ำงาน
ในประเทศไทย พบว่า ผู้ย้ายถิ่นใช้การติดต่อผ่านเครือข่ายผู้ที่ย้ายเข้ามาในประเทศไทยก่อน เพื่อช่วยหางานท�ำและ
ให้ที่อยู่อาศัยในระยะแรก แรงงานย้ายถิ่นจากเวียดนามจะย้ายเข้าจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
เพราะการเดินทางสะดวก ผู้ย้ายถิ่นมีอายุระหว่าง 16 – 25 ปี นอกจากนี้ ยังนิยมย้ายเข้าประเทศลาวก่อน เพราะ
พรมแดนติดต่อกัน การตรวจสอบ ณ จุดชายแดนไม่เคร่งครัด รวมทั้งค่าธรรมเนียมเข้าประเทศราคาถูก แรงงาน
ย้ายถิ่นต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ 8,000 – 8,500 บาท โดยนายหน้าเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ได้รับส่วนแบ่ง
2,000 – 2,500 บาท/คน แรงงานส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในถิ่นต้นทาง (ร้อยละ 78) การเดินทางเข้าประเทศไทย
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข R9 ในประเทศลาวก่อนเข้าไทย สาเหตุจูงใจที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยเพราะได้รับ
ค่าแรงสูงกว่าในเวียดนาม 2 – 8 เท่า กล่าวคือ ค่าแรงขั้นต�่ำในเวียดนาม ประมาณ 40 บาท/วัน เปรียบเทียบกับ
ค่าแรงที่ได้จากนายจ้างไทย 100 – 150 บาท/วัน พร้อมที่พักและอาหาร ลักษณะการจ้างจะเป็นการจ้างรายเดือน
หรือจ้างเป็นช่วงเวลา นายจ้างมีระบบการช่วยเหลือแรงงานที่เป็นแรงจูงใจให้ท�ำงานต่อ คือการจ่ายภาษีและ
การจ่ายค่าธรรมเนียมนอกระบบ รวมทัง้ การจ่ายค่าเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 500 บาท/คน เพือ่ กลับประเทศ
ชั่วคราวเมื่ออยู่เกินกว่า 30 วัน โดยใช้เส้นทางช่องเม็ก แล้วย้อนกลับเข้าประเทศไทยเพื่อท�ำงาน
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ผลกระทบจากการย้ายถิ่นของแรงงานย้ายถิ่นไร้ฝีมือ
นโยบายระเบียงเศรษฐกิจอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง (GMS economic corridors) ทีเ่ ริม่ ขึน้ เมือ่ ปี 2535 ระหว่าง
6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย ลาว เวียดนาม พม่า และจีน (มณฑลยูนนาน/กวางสี) ที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ
2 ล้าน 3 แสน ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 260 ล้านคน เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจและการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ รวม 6 สาขา ได้แก่ การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว การพลังงาน ประมง คมนาคมขนส่ง
และเทคโนโลยี มีการสร้างเส้นทางเพือ่ เชือ่ มระยะทางระหว่างประเทศ เช่น ทางหลวงหมายเลข R9 มีระยะทางยาว
1,450 กิโลเมตร เชื่อมพื้นที่ด้านตะวันออกจากเวียดนาม ผ่านลาวสู่ไทยและพม่า จะช่วยร่นระยะทางและเวลา
การเดินทางและการขนส่งสินค้าได้มาก รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือด้วย การพัฒนาสาธารณูปโภค
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือ เพื่อสนองตอบความต้องการแรงงานราคาต�่ำ โดยเฉพาะการค้า
บริเวณรอยต่อชายแดน การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจะท�ำได้สะดวกมากขึ้น ปัญหาที่ตามมาคือ นายหน้า
หางานหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อเป็นค่าคุ้มครอง ถูกเอาเปรียบค่าแรง โดยเฉพาะแรงงาน
เด็ก เยาวชน และสตรี
ปัญหาแรงงานเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาส�ำคัญส�ำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้ำโขง แม้จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย และมีผู้ถูกละเมิดสิทธิเป็นจ�ำนวนมาก แต่การบริหารจัดการเพื่อหยุดยั้ง
การค้ามนุษย์เป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ได้ยาก เพราะมีขบวนการทีซ่ บั ซ้อนและมีผลประโยชน์มหาศาล การศึกษาของศูนย์ศกึ ษา
ยุทธศาสตร์ (2556) พบว่า ผู้จัดหางาน (Brokers) มีเครือข่ายทั้งประเทศต้นทางและปลายทาง วิธีการชักชวนหรือ
หากลุม่ เป้าหมายมีทงั้ การล่อลวงหรือลักพาโดยตรง และตามความสมัครใจ เส้นทางเข้าประเทศไทยมีหลายช่องทาง
เช่น เส้นทางจากพม่าสู่ไทย จากเมียวดี ผาอัน พะโค สู่อ�ำเภอแม่สาย อ�ำเภอเชียงแสน อ�ำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย เส้นทางจากลาวเข้าประเทศไทย เช่น แขวงบ่อแก้ว เมืองต้นผึ้ง ผาอุดม ปากทา หงสา เข้าประเทศไทย
ที่จังหวัดน่าน เส้นทางเวียงจันทร์ – หนองคาย มาจากปากงึม หาดซายฟอง สังข์ทอง เป็นต้น
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประเมินสถานการณ์การใช้แรงงานต่างชาติในประเทศไทยและ
จัดล�ำดับประเทศไทยให้อยู่ในระดับ Tier 3 ซึ่งหมายถึงการเฝ้าระวังขั้นสูงสุด และประเทศไทยได้รับค�ำเตือนจาก
สหภาพยุโรป ส�ำหรับกิจกรรมประมงทีเ่ ข้าข่ายขาดการรายงาน และไร้การควบคุมการจับปลาอย่างยัง่ ยืน และท�ำลาย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการออกใบเหลือง5 และกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกาได้จดั ล�ำดับสินค้าไทย
4 ประเภททีเ่ ข้าข่ายการใช้แรงงานเด็กและเยาวชน ได้แก่ อุตสาหกรรมกุง้ ปลา อ้อย และเครือ่ งนุง่ ห่ม ประเทศไทย
มีรายได้จากการส่งออกทั่วโลกมีมลู ค่า 7.31 ล้านล้านบาท สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดอันดับสอง มูลค่า 7.67 แสนล้าน
บาท รองจากประเทศจีน การส่งออกสินค้าประมงตลอดปี 2557 มีมูลค่ารวม 1.14 แสนล้านบาท (อาจารี, 2558)
รายงานโครงการความร่วมมือสหประชาชาติเพือ่ ต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง ระบุวา่ เหยือ่
จากการค้ามนุษย์นั้น มาจากสาเหตุด้านเศรษฐกิจ ครอบครัวยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา มีรายงานว่า
แรงงานอุตสาหกรรมประมงส่วนใหญ่เป็นเยาวชนชาย อายุระหว่าง 15 – 17 ปี มาจากกัมพูชาและพม่า แรงงาน
เหล่านี้จะท�ำงานติดต่อกันหลายชั่วโมง (ILO – IPEC, 2001)
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มาตรการเตือนการกระท�ำที่ผิดกฎหมายในการท�ำประมงที่ขัดต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการท�ำประมงอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมประมง แม้ว่าจะเป็นคนละประเด็นกับการค้ามนุษย์ แต่ก็มีส่วนเชื่อมโยงกัน
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UNODC ได้คาดประมาณมูลค่าการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขงว่า เฉพาะแรงงานทั่วไป มีมูลค่าราว
192 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และส�ำหรับการค้าหญิงเพื่อธุรกิจบริการทางเพศ มีมูลค่าประมาณ 181 ล้านเหรียญ
สหรัฐต่อปี (UNODC, 2013)
เครือข่ายการจัดหางานผิดกฎหมาย มีการประสานงานอย่างเป็นระบบ เช่น ผู้จัดหาแรงงานรายย่อยจะเป็น
ผูต้ ดิ ต่อโดยตรงกับแรงงานทีต่ อ้ งการไปหางานท�ำนอกประเทศ จากนัน้ ส่งต่อให้ขบวนการใหญ่ทรี่ บั ผิดชอบท�ำเอกสาร
ปลอมและการจัดส่งแรงงาน การลักลอบค้ามนุษย์ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ซึ่งมีประเทศไทยเป็น
ประเทศจุดพักปลายทางหลัก สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) การลักลอบน�ำเข้าแรงงานจากประเทศที่มี
พรมแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา 2) การลักลอบน�ำเข้าแรงงานจากประเทศใกล้เคียง
ได้แก่ มณฑลยูนนาน/กวางสี ประเทศจีน และเวียดนาม และ 3) การลักลอบน�ำเข้าแรงงานจากประเทศอื่นๆ
(UN Women, 2013; Soda, 2009)
การศึกษาของ World Vision (2014) ในกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 9,260 คน ในประเทศต้นทาง ได้แก่ กัมพูชา
ลาว พม่า และเวียดนาม ที่เคยท�ำงานในประเทศไทย แบ่งเป็นแรงงานเด็กจ�ำนวน 2,885 คน เยาวชน 1,129 คน
แม่หรือผู้ดูแล รวม 4,014 คน และกลุ่มตัวอย่างคนไทยรวม 1,232 คน ข้อมูลจากการศึกษาดังกล่าว ที่สอบถาม
ว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับการล่อลวงหรือการค้ามนุษย์จากนายหน้าหางานหรือไม่ พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กและ
เยาวชน เคยได้ยินเรื่องดังกล่าว เมื่อแยกเป็นสัญชาติจะมีรายละเอียดดังนี้ เวียดนามร้อยละ 69 กัมพูชาร้อยละ 66
ลาวร้อยละ 61 และพม่าร้อยละ 51 พบว่า แรงงานจากลาวส่งเงินรายได้ให้ครอบครัวมากกว่าแรงงานจากประเทศ
อื่นๆ กล่าวคือ ลาวร้อยละ 82 เวียดนามร้อยละ 64 กัมพูชาร้อยละ 69 และพม่าร้อยละ 54
ผลการศึกษาของ World Vision (2014) ยังให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับประสบการณ์เลวร้ายจากการย้ายถิน่ มาท�ำงาน
ทีไ่ ทย โดยภาพรวม ร้อยละ 40 ระบุวา่ เคยมีประสบการณ์ดงั กล่าว เช่น ชัว่ โมงการท�ำงานยาวนานกว่า 8 ชัว่ โมง/วัน
เป็นหนี้ ไม่ได้รับค่าแรง และถูกทารุณ ส�ำหรับประสบการณ์การท�ำงานที่ยากและอันตราย พบว่า เด็กและเยาวชน
จากกัมพูชาร้อยละ 38 ลาวร้อยละ 57 พม่าร้อยละ 30 และเวียดนามร้อยละ 28 ประสบปัญหาดังกล่าว ส�ำหรับ
ประสบการณ์เรื่องการถูกจ�ำกัดออกนอกสถานที่ท�ำงาน พบว่า กัมพูชาร้อยละ 32 ลาวร้อยละ 31 พม่าร้อยละ 33
และเวียดนามร้อยละ 22 ส�ำหรับประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศ พบร้อยละ 5 จากประชากรตัวอย่างทัง้ หมด
ยกเว้นเด็กและเยาวชนจากเวียดนาม ที่ระบุว่าไม่เคยประสบปัญหา นอกจากนี้ การส�ำรวจดังกล่าวระบุว่า แรงงาน
เด็กและเยาวชนมีความตระหนักเรือ่ งความปลอดภัยอยูใ่ นระดับดี เช่น การเก็บรักษาเอกสารแสดงตน และเคยได้ยนิ
เรื่องการค้ามนุษย์ อย่างไรก็ตาม แรงงานเด็กและเยาวชน ยังต้องการเดินทางไปท�ำงาน แม้ว่าจะเคยประสบปัญหา
ความยากล�ำบากและความปลอดภัยในชีวิต ส�ำหรับการส�ำรวจในกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย พบข้อมูลที่น่าสนใจ
ว่า ร้อยละ 40 เคยพบเห็นการกระท�ำที่ไม่เหมาะสมกับแรงงานเด็กและเยาวชนต่างชาติ เช่น การท�ำงานหนักและ
งานเสี่ยงอันตราย และร้อยละ 13 เคยพบเห็นการท�ำร้ายร่างกาย
อย่างไรก็ตาม การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ยังคงเป็นปัญหาที่รุนแรงส�ำหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือ
ในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขง เป็นปัญหาด้านสวัสดิการส�ำหรับแรงงานเยาวชน โดยเฉพาะผูห้ ญิงทีถ่ กู ล่อลวงเข้าสูบ่ ริการ
ทางเพศ (Beesey, 2008; Zimmerman et al., 2014) จากสถิติการจับกุมของส�ำนักงานต�ำรวจของกัมพูชา
พ.ศ. 2547 ระบุว่า มีแรงงานเยาวชนสตรีมากกว่า 50,000 คน ท�ำงานภาคธุรกิจทางเพศ และคาดประมาณว่า
ในพ.ศ. 2551 ร้อยละ 30 เป็นเยาวชนสตรีจากเวียดนามอายุต�่ำกว่า 18 ปี เช่นเดียวกับแรงงานหญิงจากเวียดนาม
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(ประมาณร้อยละ 40 เป็นแรงงานหญิง) และพบว่าส่วนหนึ่งต้องเข้าสู่การจ้างแรงงานในภาคธุรกิจทางเพศส�ำหรับ
ให้บริการแรงงานจากจีน รวมทั้งชาวกัมพูชาและแรงงานจากเวียดนาม ปัจจัยเชิงวัฒนธรรมมีส่วนท�ำให้การค้า
แรงงานหญิงมีปริมาณสูง เพราะชายชาวจีนและกัมพูชานิยมแต่งงานหรือใช้บริการหญิงสาวชนกลุ่มน้อยจาก
เวียดนาม (Asian Migrant Centre, 2013; UNIAP 2011; Tse, 2013)
การศึกษาของอีเลน เพียร์สันและคนอื่นๆ (2549) เสนอข้อมูลจากการวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับการแสวง
ประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ ดังนี้ ร้อยละ 20 ของแรงงานชายส�ำหรับกิจกรรมประมง ระบุว่าเคยถูกบังคับ
ให้ทำ� งาน ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 15 – 17 ปี ร้อยละ 60 ของแรงงานรับใช้ในบ้านมีประสบการณ์ทน่ี ายจ้างไม่อนุญาต
ให้ออกนอกบ้านเพือ่ พบญาติหรือเพือ่ นหรือมาพบทีบ่ า้ น ส�ำหรับการท�ำงานมากกว่า 12 ชัว่ โมงต่อวัน เป็นสิง่ ทีแ่ รงงาน
ไร้ฝมี อื ต้องเผชิญ มีรายละเอียดดังนี้ ร้อยละ 82 ของแรงงานรับใช้ในบ้าน ร้อยละ 45 ของแรงงานประมง ร้อยละ 19
ของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม
การเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการย้ายถิ่นแบบไม่ประจ�ำ
(Irregular migration) จะยังคงมีปริมาณการเคลือ่ นย้ายจากประเทศทีม่ ปี ระชากรวัยแรงงานมากกว่า เช่น การย้ายถิน่
จากเวียดนามสู่กัมพูชา และกระแสการไหลเข้าของแรงงานจากประเทศที่มีศักยภาพเศรษฐกิจต�่ำกว่าและมีปัญหา
ทางการเมือง เช่น แรงงานจากพม่าและกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยและจะเป็นเช่นนี้ตราบเท่าที่นโยบายการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมเพือ่ การส่งออกยังเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจทีเ่ น้นการผลิตจ�ำนวนมาก เพือ่ ให้ทนั กับปริมาณ
การบริโภคของตลาดโลก6 เช่น ประเทศไทยที่ผลิตเพื่อการส่งออกไปประเทศจีน สินค้าส่วนใหญ่เป็นการผลิต
ที่ไม่ต้องการเทคนิคหรือทักษะที่ซับซ้อน พนักงานไม่จ�ำเป็นต้องมีการฝึกงานเข้มข้นแต่อย่างใด เช่น อุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็คทรอนิกส์ ที่กระบวนการผลิตมีลักษณะงานจ�ำเจ ชั่วโมงการท�ำงาน
ยาวนาน หรือจ้างงานสองรอบต่อวัน มีระบบจ่ายค่าล่วงเวลา ต้องใช้เวลาต่อเนื่อง แรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
สตรีและเด็กถูกจ้างเข้าระบบการจ้างงานทีใ่ ห้คา่ แรงจากจ�ำนวนชิน้ งานทีผ่ ลิตได้ มีวนั หยุดน้อยหรือไม่มเี ลย ไม่มรี ะบบ
จ่ายค่าแรงทดแทนในการหยุดงานแม้แต่ในกรณีเจ็บป่วย (UN Women, 2013)

6

นอกจากประเทศไทยทีเ่ ป็นฐานการผลิตทีเ่ น้นการส่งออกสูต่ ลาดประชาคมโลก (Export – oriented industries) โดยเฉพาะสินค้า
เครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ และส่วนประกอบเครื่องอิเล็คทรอนิคส์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนแล้ว แรงงานในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุม่ แม่นำ�้ โขงยังถูกดูดเข้าประเทศมาเลเซียทีม่ กี ระบวนการผลิตคล้ายประเทศไทย คือ เน้นการจ้างแรงงานไร้ฝมี อื ค่าแรงต�ำ่ การตัง้
นิคมอุตสาหกรรมให้ใกล้กบั ชายแดนเป็นกลยุทธ์การผลิตทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต ค่าจ้างแรงงานไร้ฝมี อื จะสูงกว่า
ประเทศไทย และส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากกัมพูชาและพม่า
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ข้อจ�ำกัดเพื่อการปฏิบัติส�ำหรับคุ้มครองแรงงานเยาวชนที่เป็นปัญหาหลักและส�ำคัญคือการขาดข้อมูลระดับ
มหภาค เพือ่ คาดประมาณสถานการณ์ โครงการ ILO Triangle Project แสดงสถิตกิ ารท�ำงานของแรงงานข้ามชาติ
ในกลุม่ เยาวชนจากการส�ำรวจในประเทศมาเลเชีย เน้นย�ำ้ ว่าการใช้แรงงานเยาวชนยังมีจำ� นวนใกล้เคียงกับแรงงาน
ในกลุ่มอายุอื่นๆ พบว่าร้อยละ 19.5 มีอายุต�่ำกว่า 21 ปี ในจ�ำนวนนี้ร้อยละ 20.2 เป็นหญิง แรงงานเยาวชนหญิง
ถูกจ้างส�ำหรับงานรับใช้ในบ้านและอุตสาหกรรมการผลิตมากกว่าการจ้างงานลักษณะอื่นๆ และได้รับค่าจ้างต�่ำกว่า
แรงงานในกลุม่ อายุอนื่ ๆ มีชวั่ โมงการท�ำงานนานกว่า คือ ร้อยละ 45.2 ท�ำงาน 11 – 12 ชัว่ โมงต่อวัน เมือ่ เปรียบเทียบ
กับแรงงานในกลุ่มอายุ 30 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 33.3) (Wickramasekara, 2013)
มาตรการและข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการแรงงานย้ายถิ่นไร้ฝีมือ
บทความในส่วนนีจ้ ะเสนอข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับความพยายามในระดับต่างๆ ของประเทศสมาชิกในอนุภมู ภิ าค
ลุ่มแม่น�้ำโขงเพื่อการบริหารจัดการแรงงานย้ายถิ่น ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ ดังนี้
ความพยายามส�ำหรับประเทศคู่เจรจาท�ำข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ เช่น
การประชุมระดับรัฐมนตรีทั้ง 6 ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง เพื่อจัดตั้งคณะท�ำงานที่เรียกว่า The
Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT) และในปี 2546 ไทยและพม่า
ได้รว่ มลงนามในการก�ำหนดมาตรการป้องกัน รัฐบาลพม่ามีกฎระเบียบทีเ่ คร่งครัด เพือ่ ป้องกันการค้าเด็กและผูห้ ญิง
เช่น ไม่อนุญาตสตรีอายุตำ�่ กว่า 25 ปี เดินทางข้ามพรมแดนหรือออกนอกประเทศยกเว้นมีผปู้ กครองเดินทางไปด้วย
ห้ามขอหนังสือเดินทางออกนอกประเทศในกรณีแต่งงานกับชาวต่างชาติ
ความพยายามของรัฐบาลไทยในช่วงปี 2547 – ปัจจุบัน ได้นำ� นโยบายผ่อนผันแรงงานทั้งสามสัญชาติมากขึ้น
กล่าวคือ อนุญาตแรงงานที่อาศัยในไทยและลักลอบท�ำงาน จดทะเบียนโดยก�ำหนดตัวเลข 13 หลัก และให้นายจ้าง
เป็นผู้ก�ำกับ โดยจดทะเบียนนายจ้างและให้แรงงานต่างด้าวเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านของนายจ้าง นอกจากนี้
ยังก�ำหนดการเจรจาประเทศคูภ่ าคีเพื่อให้การจ้างแรงงานต่างด้าวมีผลในทางปฏิบตั มิ ากขึน้ เช่น การพิสจู น์สัญชาติ
คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ระหว่างรอการส่งกลับโดยออกหนังสือเดินทางให้ ยกเว้นกรณีที่ประเทศต้นทาง
ไม่สามารถออกหนังสือเดินทางได้ ให้ใช้เอกสารรับรองบุคคลโดยประเทศต้นทางแทนหนังสือเดินทาง โดยกระทรวง
ต่างประเทศหรือส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออกวีซา่ ให้อยูใ่ นราชอาณาจักร เพือ่ การท�ำงานเป็นกรรมกรหรือกิจกรรม
ที่ขาดแรงงานไทย ให้สิทธิท�ำงานครั้งละ 2 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี และเมื่อครบ 4 ปีต้องกลับไปประเทศต้นทางเป็น
เวลา 3 ปี จึงจะมีสิทธิกลับเข้ามาท�ำงานได้ นอกจากนี้ให้ออกระเบียบลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราจาก
อัตราเดิม 2,000 บาท ให้จ่ายเพียง 500 บาท
นอกจากนั้นยังมีข้อตกลงร่วมกันแบบทวิภาคี เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงานในอนุภูมิภาคเข้าประเทศไทย
มีมาตรการ 2 ประเภท คือการพิสูจน์สัญชาติและการต่อใบอนุญาตการจ้างงาน ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา
และพม่า ปัญหาทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือการย้ายถิน่ แบบไม่ประจ�ำทีท่ ำ� ให้ขอ้ ตกลงต่างๆ ประสบความส�ำเร็จได้ยาก เนือ่ งจาก
กฎระเบียบด้านเอกสารต่างๆ ที่ไม่เอื้อต่อการเข้าเมืองเพื่อการจ้างงานถูกต้องตามกฏหมาย เป็นช่องโหว่ที่ทำ� ให้
ขบวนการหรือนายหน้าหางานทีผ่ ดิ กฏหมายยังคงมีอยู่ เพราะเป็นการเอือ้ ประโยชน์หรือได้รบั ความสะดวกทัง้ สองฝ่าย
เวียดนามและกัมพูชาร่างข้อก�ำหนดและการปฏิบตั เิ พือ่ ส่งตัวเด็กหรือเหยือ่ ทีต่ กเป็นเป้าหมายของการค้ามนุษย์
กลับประเทศต้นทาง ไทยและจีน (ยูนนานและกวางสี) ร่วมท�ำข้อตกลงกรณีที่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ในไทย
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โดยจัดตั้งโครงการฟื้นฟูจิตใจก่อนส่งกลับภูมิล�ำเนาเดิม เช่นเดียวกับลาวและไทยที่มีการเจรจาข้อก�ำหนดต่างๆ
เพื่อการคุ้มครองและบริหารจัดการแรงงานย้ายถิ่นโดยเฉพาะแรงงานเด็ก (Archavanitkul, 1998) นอกจาก
มาตรการจากภาครัฐและองค์กรเอกชนสากลแล้ว ยังมีองค์กรต่างๆ และกลุ่มประชาสังคมที่มีฐานปฏิบัติงาน
ในประเทศท�ำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือโดยประสานงานกับภาครัฐด้วย เช่น มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของ
แรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) เป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือแรงงานจากพม่าที่ท�ำงานในไทย
นอกจากการจัดท�ำบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันภายในอนุภมู ภิ าคแล้ว ยังมีความพยายามทีจ่ ะสร้าง
ระบบการบริหารจัดการแรงงานโดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือย้ายถิ่นแบบไม่ประจ�ำ เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์
ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน เช่น รัฐบาลออสเตรเลียร่วมเป็นสมาชิกองค์กร UNODCCP Global
Programme ให้ความช่วยเหลือเบือ้ งต้นส�ำหรับแรงงานจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทถี่ กู ล่อลวงเข้าประเทศ
ออสเตรเลีย (IOM, 2000)
กล่าวโดยสรุป กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อหาข้อตกลงในการบริหารจัดการแรงงานย้ายถิ่นไร้ฝีมือ
ยังคงมีปัญหาที่ซับซ้อนหลายประการ เช่น กรอบความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการแรงงานย้ายถิ่นยังมีไม่ครบ
ทุกประเทศคู่สัญญา ขาดองค์ความรู้และข้อมูลในการก�ำหนดขนาดของปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าเมือง
ผิดกฎหมายของแรงงานบริเวณรอยต่อชายแดน เนื่องจากกฎระเบียบบางประเด็นยังไม่เอื้อหรือจูงใจให้แรงงาน
ย้ายถิ่นปฏิบัติตาม และต้องอาศัยเจ้าหน้าที่รัฐหรือนายหน้าหางาน ท�ำให้ปัญหาไม่ลดน้อยลง เพราะแรงงานย้ายถิ่น
ต้องการความสะดวกเพื่อลดขั้นตอนกฎระเบียบต่างๆ และในที่สุดกลายเป็นช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องแสวงหา
ผลประโยชน์

สรุป
บทความนีเ้ น้นประเด็นส�ำคัญของปรากฏการณ์แรงงานย้ายถิ่นไร้ฝีมือใน 3 ประเด็น คือ รูปแบบและปริมาณ
การเคลือ่ นย้ายแรงงานไร้ฝมี อื ผลกระทบของการเคลือ่ นย้ายแรงงานไร้ฝมี อื และสาระส�ำคัญของกรอบความร่วมมือ
เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
การย้ า ยถิ่ น ของแรงงานไร้ ฝ ี มื อ ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ่ ม แม่ น�้ ำ โขง เป็ น ผลมาจากปั จ จั ย ด้ า นประชากรและ
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศต้นทางและปลายทางที่มีโครงสร้างต่างกัน เป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบ
ไม่ประจ�ำ (Irregular migration) โดยเฉพาะประเทศที่มีชายแดนติดต่อกัน เพื่อถูกว่าจ้างเป็นแรงงานค่าจ้างต�ำ่
ส�ำหรับงานหนักหรืองานเสี่ยงอันตราย เช่น ประมงและกิจการต่อเนื่อง เกษตรกรรม ก่อสร้าง แรงงานเด็กและ
เยาวชนยังเป็นกลุม่ เป้าหมายหลัก เพราะหาง่ายและมีจำ� นวนมากกว่าประชากรวัยแรงงานในกลุม่ อายุอน่ื ๆ การย้าย
ถิ่นประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น ผู้ย้ายถิ่น นายจ้างหรือผู้ประกอบการ นายหน้าหางาน ผู้ลักลอบค้า
แรงงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า แรงงานย้ายถิ่นแบบไม่ประจ�ำ (Irregular migration) คือ
ผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่มีเอกสารแสดงตน ไม่มีเอกสารสัญญาจ้างงาน เป็นกลุ่มประชากรที่มีความซับซ้อนยาก
ต่อการควบคุมหรือให้การดูแล โดยเฉพาะในกรณีทเ่ี ข้าข่ายการลักลอบน�ำเข้า (Smuggling) หรือการค้ามนุษย์ (Trafficking)
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อุปสรรคทีส่ ำ� คัญในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพคือ การประมวลสถิตหิ รือข้อมูลการย้ายถิน่ นับเป็น
ข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญในการศึกษารูปแบบและปริมาณการเคลื่อนย้าย ปัญหาการมีเอกสารแสดงตนของแรงงานย้ายถิ่น
โดยเฉพาะการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย การบันทึกข้อมูล รวมทั้งการคาดประมาณจ�ำนวนผู้ย้ายถิ่น เมื่อมีประเด็น
กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเข้าประเทศปลายทาง จะส่งผลกระทบถึงเรื่องอื่นๆ ด้วย เช่น การท�ำธุรกรรม
ส่งเงินกลับประเทศโดยผ่านระบบการเงินปกติ
แรงงานไร้ฝีมือที่มีค่าจ้างแรงงานต�่ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานเด็กและเยาวชน ไม่มีโอกาสยกระดับทักษะ
เนื่องจากลักษณะการจ้างงานเพื่อป้อนอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นปริมาณการผลิต และช่วงเวลาการท�ำงาน
ที่ยาวนาน ไม่จ�ำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะ เพราะกระบวนการผลิตไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง แรงงานไร้ฝีมือ
จะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงต�่ำ สวัสดิการไม่ได้มาตรฐาน ตราบใดที่การพัฒนา
เศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคนีย้ งั ให้ความส�ำคัญกับการผลิตเพือ่ ส่งออก และทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ คือ ระบบพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมที่ย้ายฐานการผลิตเร็ว (Footloose industries) โดยมองหาศูนย์กลางที่เป็นจุดรวมแรงงานไร้ฝีมือราคาต�่ำ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั : การพัฒนาเขตเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม่ แม่นำ�้ โขงเริม่ มีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
มีการลงทุนภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศเพิ่มขึ้น เช่น พม่า กัมพูชา และเวียดนาม การวิจัยถึงผลกระทบหรือ
การคาดประมาณปริมาณและแบบแผนการย้ายถิน่ แรงงานไร้ฝมี อื ทีอ่ าจเปลีย่ นรูปแบบเป็นการย้ายถิน่ ภายในประเทศ
มากขึ้น และอาจส่งผลดีหรือลดความเสี่ยงจากปัญหาการค้ามนุษย์ได้ในระดับหนึ่ง
ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย: เพิ่มความพยายามการเจรจาของประเทศคู่สัญญาเพื่อหามาตรการหรือข้อตกลง
ร่วมกันส�ำหรับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานที่ผู้ย้ายถิ่นเข้าถึงสะดวก ให้ข้อมูลที่ง่าย
ต่อการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นไร้ฝีมือไม่ต้องพึ่งพิงนายหน้า หรือขบวนการค้ามนุษย์ จะเป็นวิธีการหนึ่งในการขจัด
ขบวนการค้ามนุษย์
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