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บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นปลายทางและเป็นศนูย์กลางการน�าเข้าแรงงานไร้ฝีมือในกลุม่ประเทศอนุภูมิภาคลุม่แม่น�า้โขง 

3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว กมัพูชา ที่มีปริมาณการน�าเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่งและรวดเร็วเนือ่งจากการเติบโตทาง

เศรษฐกิจเพื่อการส่งออก บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอรูปแบบการย้ายถิ่นแรงงานไร้ฝีมือ ผลกระทบและ

มาตรการต่างๆ เช่น การบันทึกความเข้าใจ การก�าหนดกรอบการเจรจาระหว่างประเทศคู่สัญญา เพื่อขจัดปัญหา

การค้ามนุษย์ ที่มีแรงงานไร้ฝีมือโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจ�านวนมหาศาลที่ยากจน ผนวกกับความไม่สงบทาง 

การเมอืงในประเทศต้นทาง ท�าให้ตกเป็นเป้าหมายส�าหรับขบวนการค้ามนุษย์ ด้วยปัจจยัความแตกต่างเชงิโครงสร้าง

ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศต้นทางและปลายทาง จึงยากที่จะคุ้มครองประชากรกลุ่มน้ีให้รอดพ้นจากการถูก

แสวงหาผลประโยชน์ บทความน้ีเสนอข้อคิดเห็นสองประการ คือ การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์มิติสัมพันธ์ระหว่าง

การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อแรงงานย้ายถิ่นไร้ฝีมือโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ประการที่สอง คือ การเพิ่ม

มาตรการระหว่างประเทศคูส่ญัญาทีจ่ะส่งผลโดยตรงในทางปฎิบตั ิเพือ่หยดุยัง้ปัญหาการจัดหาแรงงานทีไ่ม่เป็นธรรม

ทุกรูปแบบ

ค�าส�าคัญ: แรงงานไร้ฝีมือ แรงงานเยาวชนย้ายถิ่น การย้ายถิ่นไม่ประจ�า การค้ามนุษย์ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง
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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�าคัญ

การเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอาเซียนของประชากรวัยแรงงาน เป็นการย้ายจากประเทศต้นทางที่ม ี

ความหนาแน่นของประชากรสูง และสถานภาพทางเศรษฐกิจและการจ้างงานอยู่ในระดับต�่า เช่น การย้ายถิ่นของ

แรงงานจากอนิโดนีเซยี ฟิลปิปินส์ เวยีดนาม เข้าประเทศปลายทาง
1
 เช่น สงิคโปร์และมาเลเซยี การย้ายถ่ินแรงงาน

ลกัษณะทีส่องคอื การย้ายจากประเทศทีม่เีศรษฐกิจและการจ้างแรงงานต�า่และจ�านวนประชากรไม่มาก เช่น กระแส

การย้ายจากกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 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 ของประชากรทัง้ประเทศเป็นแรงงานย้ายถ่ิน ในขณะทีบ่รไูนมแีรงงานย้ายถ่ิน ร้อยละ 33.2 ของประชากรของ

ประเทศ 

การเคลื่อนย้ายแรงงานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ส่วนใหญ่เป็นการย้ายถิ่นแบบไม่ประจ�า
2
 ซึ่งประกอบด้วย

ประเทศกัมพูชา พม่า ลาว ไทย เวียดนาม และมณฑลยูนนาน/กวางสีของประเทศจีน มีประชากรรวมกันประมาณ 

260 ล้านคน ประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางและเป็นศูนย์กลางส�าหรับแรงงานย้ายถิ่น 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า 

ลาว กัมพชูา แรงงานส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้าเพือ่การจ้างงานไร้ฝีมอื หรือภาคเกษตรกรรม ข้อมลู ณ เดอืนเมษายน 

พ.ศ. 2558 ชี้ว่า มีแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองจ�านวน 1,248,416 คน แบ่งเป็นแรงงานพิสูจน์สัญชาติ 981,568 คน 

น�าเข้าตาม MOU 266,848 คน (ส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว, 2558) การจ้างงานที่ได้รับอนุญาตท�างานตาม 

มาตรา 9 ได้แก่ กรรมกร และแรงงานรบัใช้ในบ้าน ในขณะทีแ่รงงานจากเวยีดนาม ย้ายเข้ากัมพชูาและลาวมากกว่า

เข้าประเทศไทย เช่น ปี 2553 มีแรงงานจากเวียดนามย้ายเข้ากัมพูชา 173,694 คน และย้ายเข้าลาว 8,167 คน  

มีเพียง 301 คน เข้ามาท�างานในไทย (ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2557)

ในด้านหน่ึง การไหลถ่ายเทแรงงานภายในกลุม่ประเทศในอนุภูมภิาคลุม่แม่น�า้โขงมผีลต่อภาวะเศรษฐกิจ ท�าให้

เกิดการกระจายตัวตามความต้องการของแรงงานในประเทศปลายทาง แต่ในอีกด้านหนึ่ง การเคลื่อนย้ายแรงงาน

ได้สร้างผลกระทบด้านสังคมและความมั่นคง เช่น การค้ามนุษย์ การเข้าเมืองผิดกฎหมาย และปัญหาอาชญากรรม 

ซึง่ส่วนหน่ึงเกิดจากสาเหตขุองระบบจัดหาแรงงานทีไ่ม่มปีระสทิธิภาพ เป็นช่องทางให้ขบวนการผิดกฎหมายลกัลอบ

1
 ในปี 2553 มีแรงงานประมาณ 4.6 ล้านคน เคลื่อนย้ายไปหางานท�าในประเทศปลายทาง มาเลเซียเป็นจุดรับแรงงานจ�านวนมาก

ทีส่ดุของกลุม่ประเทศอาเซยีน น�าเข้าแรงงานย้ายถ่ินจากประเทศต้นทางทีจ่ดทะเบยีนประมาณ 1.8 ล้านคน ซึง่ส่วนใหญ่เป็นแรงงาน

จากอินโดนีเซีย อันดับรองลงมาได้แก่ พม่าและเวียดนาม ปัจจัยส�าคัญที่เป็นจุดดึงดูดแรงงานต่างชาติคือ ค่าจ้างแรงงานขั้นต�่า 

ที่สูงกว่าหลายเท่า ในขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศปลายทางอันดับสอง กล่าวคือ มีแรงงานย้ายถ่ินประมาณ 1.3 ล้านคน  

ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจาก พม่า ประมาณ 1 ล้านคน (UN Women, 2013)

2
 ส�านักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime: UNODC)  

ให้ค�าจ�ากัดความลักษณะหรือสภาวะการย้ายถ่ินไว้ดังน้ี การย้ายถ่ินประจ�า (Regular) หมายถึงการเข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย  

การย้ายถ่ินแบบไม่ประจ�า (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�าคญัอกีประการหน่ึงทีน่�าไปสูแ่รงงานไร้ฝีมอืย้ายถ่ินและการละเมดิสทิธิมนุษยชนและอาชญากรรม 

คอื ปัจจยัภูมศิาสตร์เศรษฐกิจทีม่คีวามเชือ่มโยงกัน เช่น การค้าชายแดน เกษตรกรรมชายแดน อตุสาหกรรมประมง 

และอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ เป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามหาศาลและต้องการแรงงานจ�านวนมาก 

แรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ขาดอ�านาจต่อรองกับ

นายจ้าง ไม่มีกฎหมายคุ้มครอง เนื่องจากเข้าประเทศผิดกฎหมาย
3
 

ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2557) ระบุว่า ปี 2556 ร้อยละ 2.96 ของผู้มีงานท�าเป็น

แรงงานต่างด้าว หมายความว่า ผู้มีงานท�าทุก 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�านวนผู้มีงานท�าทั้งหมด พ.ศ. 2550 – 2556

ที่มา: กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (2557)

3
 มาเลเซียมีการผ่อนผันระเบียบปฏิบัติการเข้าประเทศระหว่างประเทศคู่เจรจา เช่น ข้อตกลงการเข้าเมืองส�าหรับแรงงาน

เกษตรกรรมชายแดน แรงงานย้ายถ่ินต้องมีเอกสารแสดงสถานะ (Border Pass) ที่มีอายุใช้งาน 6 เดือน และสามารถเดินทาง 

เข้าประเทศได้ในระยะทางไม่เกิน 25 กิโลเมตร ปัญหาการค้าชายแดน และแรงงานชายแดน เป็นสาเหตุหน่ึงที่ส่งผลกระทบต่อ 

ความปลอดภัยในชวีติ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการย้ายถ่ินแบบไม่ประจ�า ผู้ย้ายถ่ินส่วนใหญ่จึงเข้าข่ายเป็นผู้เข้าเมอืงผิดกฎหมายและตกเป็น

เหยื่อของการข่มขู่ และการต่อรองของนายหน้าหางาน หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐ (Harima. 2012) 



วัตถุประสงค์

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอข้อมูลการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงในสามประเด็น คือ

1. รูปแบบและปริมาณการย้ายถิ่นแรงงานไร้ฝีมือ

2. ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือ

3. มาตรการและข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการแรงงานย้ายถ่ินไร้ฝีมือ เพื่อขจัดปัญหาการละเมิด 

สทิธิแรงงานย้ายถ่ินลุม่แม่น�า้โขง ภายใต้แนวคดิว่าด้วยการเปลีย่นแปลงทางประชากร และการพฒันาเชงิภูมศิาสตร์ 

เศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อรูปแบบแรงงานย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 

โดยใช้ข้อมลูทตุยิภูมแิสดงสถิตแิรงงานต่างด้าว ทีจ่ดัเก็บโดยส�านักบรหิารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน รายงานการวิจัย และบทความวิชาการต่างๆ ในการเสนอผลการศึกษา 

แนวคิดว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และการพัฒนาเชิงภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

หลังศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา การย้ายถ่ินฐานมีพัฒนาการจากระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมากขึ้น การพัฒนา 

ทกุรูปแบบเน้นการเพิม่รายได้ประชาชาต ิเป็นดชันีวดัระดบัหรือผลส�าเร็จจากการพฒันา เกิดภาวะทีเ่รียกว่า “ปัจจัย

ผลกั ปัจจัยดึงดดู” ตามแนวคดิเชงิเศรษฐศาสตร์ของ Todaro & Smith (1970) ทีอ่ธิบายว่า การย้ายถ่ินจากชนบท

สู่เมือง เป็นผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับการย้ายถ่ินระหว่างประเทศ จากประเทศที่มีศักยภาพ 

การดูดซับประชากรวัยแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานต�่าไปสู่ประเทศที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจที่เหนือกว่า แนวคิดดัง

กล่าว ยงัเป็นข้อถกเถียงเชงิวพิากษ์ว่า ช่องว่างระหว่างความมัง่คัง่กับความยากจนน้ัน เป็นผลพวงมาจากการพฒันา

ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมหรือไม่ ขณะเดียวกันก็มีการน�าเอาทฤษฎี Trickle – down growth and  

development มาใช้อธิบายการย้ายถ่ินและการพัฒนา แนวคิดน้ีเชื่อว่าเศรษฐศาตร์ทุนนิยมจะช่วยสร้างงานและ

กระจายรายได้ไปสู่ประชากรระดับกลางและระดับล่าง การระดมทุนจากภาครัฐส�าหรับธุรกิจขนาดใหญ่ จะท�าให้รัฐ

เก็บภาษีรายได้คุม้กับเงินลงทนุ ไม่ว่าจากนักลงทนุหรอืผู้ใช้แรงงานทกุระดบั (Benerjee & Newman, 1993; Aghion 

& Bolton, 1997; Lucas, 2005)

การเคลือ่นย้ายแรงงานในกลุม่ประเทศทีม่ชีายแดนร่วมกันของอนุภูมภิาคลุม่แม่น�า้โขงเป็นอกีรปูแบบหน่ึงของ

การย้ายถ่ิน ทีม่ผีลมาจากระบบการพฒันาเศรษฐกิจ ทีเ่น้นการพฒันาในเขตเมืองใหญ่ ท�าให้มีการย้ายถ่ินจากชนบท

สูเ่มอืง รวมถึงการย้ายถ่ินระหว่างประเทศทีม่ชีายแดนตดิต่อกัน เช่น การย้ายถ่ินระหว่างประเทศไทยและจีน (มณฑล

ยูนนานและมณฑลกวางสี) ซึ่งเป็นกระแสการย้ายถ่ินแรงงานที่มีประวัติการติดต่อไปมาหาสู่กันเป็นระยะเวลานาน

กว่าประเทศอืน่ๆ ในอนุภูมภิาคน้ี สาเหตมุาจากการพฒันาเศรษฐกิจภาคอตุสาหกรรมเพือ่การส่งออก ในขณะทีพ่ม่า

และกัมพชูาเพิง่เริม่ต้นแผนพฒันาเศรษฐกิจระยะยาว เช่น โครงการท่าเรือน�า้ลกึทวาย เน่ืองจากข้อจ�ากัดด้านปัจจัย

การพัฒนาเชิงภูมิศาสตร์เศรษฐกิจที่น้อยกว่าประเทศอื่นๆ ในอนุภูมิภาคน้ี (Asian Development Bank, 2013; 

Tse, 2013) ต่างจากเวียดนามที่เตรียมนโยบายการย้ายถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการแรงงานกึ่งฝีมือและไร้ฝีมือ
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อกีจ�านวนมาก เพือ่การส่งออกระหว่างประเทศทัง้ในและนอกภูมภิาคอาเซยีน (Extra GMS migration)
4
 เช่น ไต้หวนั 

ญี่ปุ่น เกาหลี และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง (Kudo, 2007)

ผลการศึกษา

รูปแบบและปริมาณการย้ายถิ่นแรงงานไร้ฝีมือ

รูปแบบการย้ายถิ่นของประชากรแรงงานในกลุ่มประเทศของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง คือการย้ายถิ่นบริเวณ

รอยต่อชายแดน โดยเฉพาะชายแดนไทยกับประเทศเพือ่นบ้าน การเคลือ่นย้ายแรงงานในบรเิวณน้ีมีปรมิาณเพิม่ขึน้

อย่างต่อเน่ืองและรวดเรว็ สาเหตเุกิดจากการเตบิโตทางเศรษฐกิจทีร่ดุหน้า โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกของประเทศไทย ที่ต้องการแรงงานในทุกภาคการผลิต โดยเฉพาะอุตสาหกรรม 

สิ่งทอและประมง นอกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้ว ปัจจัยทางด้านความมั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ  

ที่ไม่มีเสถียรภาพและความยากจน โดยเฉพาะพม่าและกัมพูชา เป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญอย่างยิ่ง ที่ส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อสถานการณ์การย้ายถ่ินของประชากรในอนุภูมิภาคน้ี ข้อมูลจาก IOM (2000) ระบุว่า ประเทศไทย 

เป็นศูนย์กลางรับผู้ย้ายถิ่นถึง 1.5 – 2 ล้านคน ที่เป็นผู้ย้ายถิ่นไม่ประจ�า ไม่นับรวมผู้ลี้ภัยเนื่องจากความไม่สงบทาง 

การเมืองอีกราว 150,000 คน

การย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง มี 2 ลักษณะ คือ

1. การย้ายถิ่นกระแสหลัก คือ แรงงานย้ายถิ่นไร้ฝีมือจากพม่า ลาว กัมพูชา ไหลเข้าประเทศไทย เพื่อเป็น

แรงงานส�าหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ประมง ก่อสร้าง และ

เกษตรกรรม

2. การย้ายถ่ินกระแสรอง คือการเคลื่อนย้ายแรงงานก่ึงฝีมือและไร้ฝีมือ จากเวียดนามเข้าสู่กัมพูชาและ

ลาว และการย้ายถ่ินระหว่างจีน (ยนูนานและกวางส)ี เวยีดนาม กัมพชูาและลาว เพือ่ไปท�างานก่อสร้าง 

ประมง ธุรกิจการค้าย่อย และการบริการ

ปริมาณการย้ายถ่ินเม่ือเปรียบเทียบระหว่างประเทศต้นทางกับประเทศปลายทางในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 

ในช่วงปี 2553 พบว่า มีแรงงานจากเวียดนามเกือบ 2 แสนคน ย้ายเข้ากัมพูชา มากกว่าจ�านวนแรงงานย้ายถิ่นจาก

กัมพูชาและลาวที่ย้ายเข้าประเทศไทย (ตาราง 1) เหตุผลที่สามารถอธิบายการย้ายถิ่นจากเวียดนามสู่กัมพูชาและ

ลาว คือ ความต้องการของตลาดแรงงานในกัมพูชาและลาวเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และความสะดวก

ในการย้ายเข้าประเทศทีม่ชีายแดนติดต่อกัน สามารถเดนิทางเข้าออกได้ตลอดเวลาส�าหรับการย้ายถ่ินแบบไม่ประจ�า

และผู้ย้ายถ่ินต้องออกนอกประเทศตามเง่ือนไขเวลาการเข้าประเทศ แรงจูงใจทีส่�าคญัอกีประการหน่ึงส�าหรบัจ�านวน

แรงงานมหาศาลจากเวียดนาม ยังเก่ียวข้องกับแผนการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศปลายทาง 

4
 Extra GMS migration หมายถึงกระแสการย้ายถ่ินของแรงงานในอนุภูมภิาคลุม่แม่น�า้โขงไปสูป่ระเทศอืน่ๆ ทัง้ในและนอกประชาคม

อาเซียน



ทั้งสองแห่งมีมากขึ้น โดยบรรษัทข้ามชาติจากจีนเข้ามาด�าเนินการและน�าเข้าแรงงานฝีมือจากมณฑลยูนนานและ

มณฑลกวางส ีส�าหรบัแรงงานจากเวยีดนามมอีายเุฉลีย่ 18 – 40 ปี มาจากภาคเกษตรกรรมทีไ่ด้รับค่าตอบแทนต�า่มาก

ตาราง 1 จ�านวนแรงงานเคลื่อนย้ายในอาเซียน แยกตามประเทศต้นทางและปลายทาง พ.ศ. 2553 

ประเทศ

ต้นทาง

ประเทศปลายทาง

บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม รวม

บรูไน  –  –  –  – 7,905  – 1,003  –  –  – 8,908

กัมพูชา  –  –  – 909  –  – 232  – 124,761  – 125,902

อินโดนีเซีย 6,727 505  –  – 1,397,684  – 5,865 102,332 586  – 1,513,699

ลาว  – 1,235  –  –  –  –  –  – 110,854  – 112,089

มาเลเซีย 81,576 816  –  –  –  – 394 1,060,628 2,251  – 1,145,665

พม่า  – 247  – 143 17,034  – 415  – 1,078,767  – 1,096,606

ฟิลิปปินส์ 15,861 728  –  – 277,444  –  –  – 6,778  – 300,811

สิงคโปร์ 3,033 581  –  – 103,318  – 288  – 1,617  – 108,837

ไทย 3,855 50 506 734 3,880 226 145 13,919  – 536 23,851

เวียดนาม  – 173,694  – 8,167  –  – 748  – 301  – 182,910

รวม 111,052 177,856 506 9,953 1,807,265 226 9,090 1,176,879 1,325,915 536 4,619,278

ที่มา: ส�านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2557)

การศึกษาระดับจุลภาคของวัชรี (2557) เรื่องรูปแบบการย้ายถ่ินของแรงงานจากเวียดนามเข้ามาท�างาน 

ในประเทศไทย พบว่า ผู้ย้ายถิ่นใช้การติดต่อผ่านเครือข่ายผู้ที่ย้ายเข้ามาในประเทศไทยก่อน เพื่อช่วยหางานท�าและ

ให้ที่อยู่อาศัยในระยะแรก แรงงานย้ายถ่ินจากเวียดนามจะย้ายเข้าจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย  

เพราะการเดินทางสะดวก ผู้ย้ายถิ่นมีอายุระหว่าง 16 – 25 ปี นอกจากนี้ ยังนิยมย้ายเข้าประเทศลาวก่อน เพราะ

พรมแดนติดต่อกัน การตรวจสอบ ณ จุดชายแดนไม่เคร่งครัด รวมทั้งค่าธรรมเนียมเข้าประเทศราคาถูก แรงงาน

ย้ายถ่ินต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ 8,000 – 8,500 บาท โดยนายหน้าเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ได้รับส่วนแบ่ง 

2,000 – 2,500 บาท/คน แรงงานส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในถ่ินต้นทาง (ร้อยละ 78) การเดินทางเข้าประเทศไทย 

ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข R9 ในประเทศลาวก่อนเข้าไทย สาเหตุจูงใจที่เข้ามาท�างานในประเทศไทยเพราะได้รับ

ค่าแรงสูงกว่าในเวียดนาม 2 – 8 เท่า กล่าวคือ ค่าแรงขั้นต�่าในเวียดนาม ประมาณ 40 บาท/วัน เปรียบเทียบกับ

ค่าแรงที่ได้จากนายจ้างไทย 100 – 150 บาท/วัน พร้อมที่พักและอาหาร ลักษณะการจ้างจะเป็นการจ้างรายเดือน

หรือจ้างเป็นช่วงเวลา นายจ้างมีระบบการช่วยเหลือแรงงานที่เป็นแรงจูงใจให้ท�างานต่อ คือการจ่ายภาษีและ 

การจ่ายค่าธรรมเนียมนอกระบบ รวมทัง้การจ่ายค่าเดนิทางเข้าประเทศไทยประมาณ 500 บาท/คน เพือ่กลบัประเทศ

ชั่วคราวเมื่ออยู่เกินกว่า 30 วัน โดยใช้เส้นทางช่องเม็ก แล้วย้อนกลับเข้าประเทศไทยเพื่อท�างาน
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ผลกระทบจากการย้ายถิ่นของแรงงานย้ายถิ่นไร้ฝีมือ

นโยบายระเบยีงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุม่แม่น�า้โขง (GMS economic corridors) ทีเ่ร่ิมขึน้เมือ่ปี 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 

และเทคโนโลย ีมกีารสร้างเส้นทางเพือ่เชือ่มระยะทางระหว่างประเทศ เช่น ทางหลวงหมายเลข R9 มีระยะทางยาว 

1,450 กิโลเมตร เชื่อมพื้นที่ด้านตะวันออกจากเวียดนาม ผ่านลาวสู่ไทยและพม่า จะช่วยร่นระยะทางและเวลา 

การเดินทางและการขนส่งสินค้าได้มาก รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือด้วย การพัฒนาสาธารณูปโภค  

เป็นปัจจัยส�าคัญในการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือ เพื่อสนองตอบความต้องการแรงงานราคาต�่า โดยเฉพาะการค้า

บริเวณรอยต่อชายแดน การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจะท�าได้สะดวกมากขึ้น ปัญหาที่ตามมาคือ นายหน้า

หางานหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐเรียกเก็บผลประโยชน์เพื่อเป็นค่าคุ้มครอง ถูกเอาเปรียบค่าแรง โดยเฉพาะแรงงาน 

เด็ก เยาวชน และสตรี 

ปัญหาแรงงานเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาส�าคัญส�าหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น�้าโขง แม้จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย และมีผู้ถูกละเมิดสิทธิเป็นจ�านวนมาก แต่การบริหารจัดการเพื่อหยุดยั้ง

การค้ามนุษย์เป็นเร่ืองทีท่�าได้ยาก เพราะมขีบวนการทีซ่บัซ้อนและมีผลประโยชน์มหาศาล การศกึษาของศนูย์ศกึษา

ยุทธศาสตร์ (2556) พบว่า ผู้จัดหางาน (Brokers) มีเครือข่ายทั้งประเทศต้นทางและปลายทาง วิธีการชักชวนหรือ

หากลุม่เป้าหมายมทีัง้การล่อลวงหรือลกัพาโดยตรง และตามความสมคัรใจ เส้นทางเข้าประเทศไทยมหีลายช่องทาง 

เช่น เส้นทางจากพม่าสู่ไทย จากเมียวดี ผาอัน พะโค สู่อ�าเภอแม่สาย อ�าเภอเชียงแสน อ�าเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย เส้นทางจากลาวเข้าประเทศไทย เช่น แขวงบ่อแก้ว เมืองต้นผึ้ง ผาอุดม ปากทา หงสา เข้าประเทศไทย

ที่จังหวัดน่าน เส้นทางเวียงจันทร์ – หนองคาย มาจากปากงึม หาดซายฟอง สังข์ทอง เป็นต้น

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประเมินสถานการณ์การใช้แรงงานต่างชาติในประเทศไทยและ 

จัดล�าดับประเทศไทยให้อยู่ในระดับ Tier 3 ซึ่งหมายถึงการเฝ้าระวังขั้นสูงสุด และประเทศไทยได้รับค�าเตือนจาก

สหภาพยโุรป ส�าหรบักิจกรรมประมงทีเ่ข้าข่ายขาดการรายงาน และไร้การควบคมุการจับปลาอย่างยัง่ยนื และท�าลาย

ความหลากหลายทางชวีภาพ ด้วยการออกใบเหลอืง
5
 และกระทรวงแรงงานของสหรฐัอเมรกิาได้จัดล�าดบัสนิค้าไทย 

4 ประเภททีเ่ข้าข่ายการใช้แรงงานเดก็และเยาวชน ได้แก่ อตุสาหกรรมกุ้ง ปลา อ้อย และเคร่ืองนุ่งห่ม ประเทศไทย 

มรีายได้จากการสง่ออกทั่วโลกมมีลูคา่ 7.31 ลา้นล้านบาท สหรฐัอเมรกิาเป็นตลาดอันดบัสอง มลูคา่ 7.67 แสนลา้น

บาท รองจากประเทศจีน การส่งออกสินค้าประมงตลอดปี 2557 มีมูลค่ารวม 1.14 แสนล้านบาท (อาจารี, 2558)

รายงานโครงการความร่วมมอืสหประชาชาตเิพือ่ต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมภิาคลุม่แม่น�า้โขง ระบุว่า เหยือ่

จากการค้ามนุษย์น้ัน มาจากสาเหตุด้านเศรษฐกิจ ครอบครัวยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา มีรายงานว่า 

แรงงานอุตสาหกรรมประมงส่วนใหญ่เป็นเยาวชนชาย อายุระหว่าง 15 – 17 ปี มาจากกัมพูชาและพม่า แรงงาน

เหล่านี้จะท�างานติดต่อกันหลายชั่วโมง (ILO – IPEC, 2001) 

5 
มาตรการเตือนการกระท�าที่ผิดกฎหมายในการท�าประมงที่ขัดต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

และส่งเสริมการท�าประมงอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมประมง แม้ว่าจะเป็นคนละประเด็นกับการค้ามนุษย์ แต่ก็มีส่วนเชื่อมโยงกัน



UNODC ได้คาดประมาณมูลค่าการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงว่า เฉพาะแรงงานทั่วไป มีมูลค่าราว 

192 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และส�าหรับการค้าหญิงเพื่อธุรกิจบริการทางเพศ มีมูลค่าประมาณ 181 ล้านเหรียญ

สหรัฐต่อปี (UNODC, 2013)

เครือข่ายการจัดหางานผิดกฎหมาย มีการประสานงานอย่างเป็นระบบ เช่น ผู้จัดหาแรงงานรายย่อยจะเป็น

ผู้ตดิต่อโดยตรงกับแรงงานทีต้่องการไปหางานท�านอกประเทศ จากน้ันส่งต่อให้ขบวนการใหญ่ทีร่บัผิดชอบท�าเอกสาร

ปลอมและการจัดส่งแรงงาน การลักลอบค้ามนุษย์ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ซึ่งมีประเทศไทยเป็น

ประเทศจุดพักปลายทางหลัก สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) การลักลอบน�าเข้าแรงงานจากประเทศที่มี

พรมแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา 2) การลักลอบน�าเข้าแรงงานจากประเทศใกล้เคียง  

ได้แก่ มณฑลยูนนาน/กวางสี ประเทศจีน และเวียดนาม และ 3) การลักลอบน�าเข้าแรงงานจากประเทศอื่นๆ  

(UN Women, 2013; Soda, 2009)

การศึกษาของ World Vision (2014) ในกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 9,260 คน ในประเทศต้นทาง ได้แก่ กัมพูชา 

ลาว พม่า และเวียดนาม ที่เคยท�างานในประเทศไทย แบ่งเป็นแรงงานเด็กจ�านวน 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

ผลการศกึษาของ World Vision (2014) ยงัให้ข้อมูลเก่ียวกับประสบการณ์เลวร้ายจากการย้ายถ่ินมาท�างาน

ทีไ่ทย โดยภาพรวม ร้อยละ 40 ระบวุ่าเคยมปีระสบการณ์ดงักล่าว เช่น ชัว่โมงการท�างานยาวนานกว่า 8 ชัว่โมง/วนั  

เป็นหนี้ ไม่ได้รับค่าแรง และถูกทารุณ ส�าหรับประสบการณ์การท�างานที่ยากและอันตราย พบว่า เด็กและเยาวชน

จากกัมพูชาร้อยละ 38 ลาวร้อยละ 57 พม่าร้อยละ 30 และเวียดนามร้อยละ 28 ประสบปัญหาดังกล่าว ส�าหรับ

ประสบการณ์เรื่องการถูกจ�ากัดออกนอกสถานที่ท�างาน พบว่า กัมพูชาร้อยละ 32 ลาวร้อยละ 31 พม่าร้อยละ 33 

และเวยีดนามร้อยละ 22 ส�าหรับประสบการณ์การถูกล่วงละเมดิทางเพศ พบร้อยละ 5 จากประชากรตวัอย่างทัง้หมด 

ยกเว้นเด็กและเยาวชนจากเวียดนาม ที่ระบุว่าไม่เคยประสบปัญหา นอกจากนี้ การส�ารวจดังกล่าวระบุว่า แรงงาน

เดก็และเยาวชนมคีวามตระหนักเรือ่งความปลอดภัยอยูใ่นระดบัด ีเช่น การเก็บรกัษาเอกสารแสดงตน และเคยได้ยนิ

เรื่องการค้ามนษุย์ อย่างไรก็ตาม แรงงานเด็กและเยาวชน ยังต้องการเดินทางไปท�างาน แม้ว่าจะเคยประสบปัญหา

ความยากล�าบากและความปลอดภัยในชีวิต ส�าหรับการส�ารวจในกลุ่มตัวอย่างในประเทศไทย พบข้อมูลที่น่าสนใจ

ว่า ร้อยละ 40 เคยพบเห็นการกระท�าที่ไม่เหมาะสมกับแรงงานเด็กและเยาวชนต่างชาติ เช่น การท�างานหนักและ

งานเสี่ยงอันตราย และร้อยละ 13 เคยพบเห็นการท�าร้ายร่างกาย 

อย่างไรก็ตาม การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ยังคงเป็นปัญหาที่รุนแรงส�าหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือ

ในอนุภูมภิาคลุม่แม่น�า้โขง เป็นปัญหาด้านสวสัดกิารส�าหรบัแรงงานเยาวชน โดยเฉพาะผู้หญงิทีถู่กล่อลวงเข้าสูบ่ริการ

ทางเพศ (Beesey, 2008; Zimmerman et al., 2014) จากสถิติการจับกุมของส�านักงานต�ารวจของกัมพูชา  

พ.ศ. 2547 ระบุว่า มีแรงงานเยาวชนสตรีมากกว่า 50,000 คน ท�างานภาคธุรกิจทางเพศ และคาดประมาณว่า 

ในพ.ศ. 2551 ร้อยละ 30 เป็นเยาวชนสตรีจากเวียดนามอายุต�่ากว่า 18 ปี เช่นเดียวกับแรงงานหญิงจากเวียดนาม 

แรงงานย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง  157
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(ประมาณร้อยละ 40 เป็นแรงงานหญิง) และพบว่าส่วนหนึ่งต้องเข้าสู่การจ้างแรงงานในภาคธุรกิจทางเพศส�าหรับ

ให้บริการแรงงานจากจีน รวมทั้งชาวกัมพูชาและแรงงานจากเวียดนาม ปัจจัยเชิงวัฒนธรรมมีส่วนท�าให้การค้า

แรงงานหญิงมีปริมาณสูง เพราะชายชาวจีนและกัมพูชานิยมแต่งงานหรือใช้บริการหญิงสาวชนกลุ่มน้อยจาก

เวียดนาม (Asian Migrant Centre, 2013; UNIAP 2011; Tse, 2013)

การศึกษาของอีเลน เพียร์สันและคนอื่นๆ (2549) เสนอข้อมูลจากการวิจัยในประเทศไทยเกี่ยวกับการแสวง

ประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ ดังน้ี ร้อยละ 20 ของแรงงานชายส�าหรับกิจกรรมประมง ระบุว่าเคยถูกบังคับ 

ให้ท�างาน ส่วนใหญ่อายรุะหว่าง 15 – 17 ปี ร้อยละ 60 ของแรงงานรับใช้ในบ้านมปีระสบการณ์ทีน่ายจ้างไม่อนุญาต

ให้ออกนอกบ้านเพือ่พบญาตหิรือเพือ่นหรอืมาพบทีบ้่าน ส�าหรับการท�างานมากกว่า 12 ชัว่โมงต่อวนั เป็นสิง่ทีแ่รงงาน

ไร้ฝีมอืต้องเผชญิ มรีายละเอยีดดงัน้ี ร้อยละ 82 ของแรงงานรบัใช้ในบ้าน ร้อยละ 45 ของแรงงานประมง ร้อยละ 19 

ของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

การเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝีมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการย้ายถ่ินแบบไม่ประจ�า  

(Irregular migration) จะยงัคงมีปรมิาณการเคลือ่นย้ายจากประเทศทีม่ปีระชากรวยัแรงงานมากกว่า เช่น การย้ายถ่ิน 

จากเวียดนามสู่กัมพูชา และกระแสการไหลเข้าของแรงงานจากประเทศที่มีศักยภาพเศรษฐกิจต�่ากว่าและมีปัญหา

ทางการเมือง เช่น แรงงานจากพม่าและกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยและจะเป็นเช่นน้ีตราบเท่าที่นโยบายการผลิต 

ภาคอตุสาหกรรมเพือ่การส่งออกยงัเป็นรปูแบบการพฒันาเศรษฐกิจทีเ่น้นการผลติจ�านวนมาก เพือ่ให้ทนักับปริมาณ

การบริโภคของตลาดโลก
6
 เช่น ประเทศไทยที่ผลิตเพื่อการส่งออกไปประเทศจีน สินค้าส่วนใหญ่เป็นการผลิต 

ที่ไม่ต้องการเทคนิคหรือทักษะที่ซับซ้อน พนักงานไม่จ�าเป็นต้องมีการฝึกงานเข้มข้นแต่อย่างใด เช่น อุตสาหกรรม

เครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ อุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออิเล็คทรอนิกส์ ที่กระบวนการผลิตมีลักษณะงานจ�าเจ ชั่วโมงการท�างาน

ยาวนาน หรือจ้างงานสองรอบต่อวัน มีระบบจ่ายค่าล่วงเวลา ต้องใช้เวลาต่อเนื่อง แรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

สตรแีละเดก็ถูกจ้างเข้าระบบการจ้างงานทีใ่ห้ค่าแรงจากจ�านวนชิน้งานทีผ่ลติได้ มวีนัหยดุน้อยหรอืไม่มเีลย ไม่มรีะบบ

จ่ายค่าแรงทดแทนในการหยุดงานแม้แต่ในกรณีเจ็บป่วย (UN Women, 2013)

6 
นอกจากประเทศไทยทีเ่ป็นฐานการผลติทีเ่น้นการส่งออกสูต่ลาดประชาคมโลก (Export – oriented industries) โดยเฉพาะสนิค้า

เครื่องนุ่งห่ม สิ่งทอ และส่วนประกอบเคร่ืองอิเล็คทรอนิคส์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนแล้ว แรงงานในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 

ลุม่แม่น�า้โขงยงัถูกดดูเข้าประเทศมาเลเซยีทีม่กีระบวนการผลติคล้ายประเทศไทย คอื เน้นการจ้างแรงงานไร้ฝีมอื ค่าแรงต�า่ การตัง้

นิคมอตุสาหกรรมให้ใกล้กับชายแดนเป็นกลยทุธ์การผลติทีส่�าคญัประการหน่ึงเพือ่ลดต้นทนุการผลติ ค่าจ้างแรงงานไร้ฝีมอืจะสงูกว่า

ประเทศไทย และส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากกัมพูชาและพม่า



ข้อจ�ากัดเพื่อการปฏิบัติส�าหรับคุ้มครองแรงงานเยาวชนที่เป็นปัญหาหลักและส�าคัญคือการขาดข้อมูลระดับ

มหภาค เพือ่คาดประมาณสถานการณ์ โครงการ ILO Triangle Project แสดงสถิตกิารท�างานของแรงงานข้ามชาติ

ในกลุม่เยาวชนจากการส�ารวจในประเทศมาเลเชยี เน้นย�า้ว่าการใช้แรงงานเยาวชนยงัมจี�านวนใกล้เคยีงกับแรงงาน

ในกลุ่มอายุอื่นๆ พบว่าร้อยละ 19.5 มีอายุต�่ากว่า 21 ปี ในจ�านวนนี้ร้อยละ 20.2 เป็นหญิง แรงงานเยาวชนหญิง

ถูกจ้างส�าหรับงานรับใช้ในบ้านและอุตสาหกรรมการผลิตมากกว่าการจ้างงานลักษณะอื่นๆ และได้รับค่าจ้างต�่ากว่า

แรงงานในกลุม่อายอุืน่ๆ มชีัว่โมงการท�างานนานกว่า คอื ร้อยละ 45.2 ท�างาน 11 – 12 ชัว่โมงต่อวนั เมือ่เปรียบเทยีบ 

กับแรงงานในกลุ่มอายุ 30 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 33.3) (Wickramasekara, 2013)

มาตรการและข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการแรงงานย้ายถิ่นไร้ฝีมือ

บทความในส่วนน้ีจะเสนอข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับความพยายามในระดับต่างๆ ของประเทศสมาชกิในอนุภูมภิาค

ลุ่มแม่น�้าโขงเพื่อการบริหารจัดการแรงงานย้ายถิ่น ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ ดังนี้

ความพยายามส�าหรับประเทศคู่เจรจาท�าข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ เช่น  

การประชุมระดับรัฐมนตรีทั้ง 6 ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง เพื่อจัดตั้งคณะท�างานที่เรียกว่า The  

Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking (COMMIT) และในปี 2546 ไทยและพม่า

ได้ร่วมลงนามในการก�าหนดมาตรการป้องกัน รัฐบาลพม่ามกีฎระเบยีบทีเ่คร่งครัด เพือ่ป้องกันการค้าเดก็และผู้หญงิ 

เช่น ไม่อนุญาตสตรอีายตุ�า่กว่า 25 ปี เดนิทางข้ามพรมแดนหรอืออกนอกประเทศยกเว้นมีผู้ปกครองเดนิทางไปด้วย 

ห้ามขอหนังสือเดินทางออกนอกประเทศในกรณีแต่งงานกับชาวต่างชาติ

ความพยายามของรฐับาลไทยในช่วงป ี2547 – ปจัจบุัน ได้น�านโยบายผ่อนผันแรงงานทั้งสามสัญชาติมากขึ้น 

กล่าวคือ อนุญาตแรงงานที่อาศัยในไทยและลักลอบท�างาน จดทะเบียนโดยก�าหนดตัวเลข 13 หลัก และให้นายจ้าง

เป็นผู้ก�ากับ โดยจดทะเบียนนายจ้างและให้แรงงานต่างด้าวเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านของนายจ้าง นอกจากน้ี  

ยังก�าหนดการเจรจาประเทศคูภ่าคเีพื่อให้การจ้างแรงงานต่างด้าวมผีลในทางปฏบิตัมิากขึน้ เช่น การพิสจูน์สัญชาติ

คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่อยู่ระหว่างรอการส่งกลับโดยออกหนังสือเดินทางให้ ยกเว้นกรณีที่ประเทศต้นทาง 

ไม่สามารถออกหนังสือเดินทางได้ ให้ใช้เอกสารรับรองบุคคลโดยประเทศต้นทางแทนหนังสือเดินทาง โดยกระทรวง

ต่างประเทศหรอืส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองออกวซ่ีาให้อยูใ่นราชอาณาจักร เพือ่การท�างานเป็นกรรมกรหรอืกิจกรรม

ที่ขาดแรงงานไทย ให้สิทธิท�างานครั้งละ 2 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี และเมื่อครบ 4 ปีต้องกลับไปประเทศต้นทางเป็น

เวลา 3 ปี จึงจะมีสิทธิกลับเข้ามาท�างานได้ นอกจากนี้ให้ออกระเบียบลดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราจาก

อัตราเดิม 2,000 บาท ให้จ่ายเพียง 500 บาท 

นอกจากน้ันยังมีข้อตกลงร่วมกันแบบทวิภาคี เช่น การเคลื่อนย้ายแรงงานในอนุภูมิภาคเข้าประเทศไทย  

มีมาตรการ 2 ประเภท คือการพิสูจน์สัญชาติและการต่อใบอนุญาตการจ้างงาน ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา

และพม่า ปัญหาทีส่�าคญัทีส่ดุคอืการย้ายถ่ินแบบไม่ประจ�าทีท่�าให้ข้อตกลงต่างๆ ประสบความส�าเรจ็ได้ยาก เน่ืองจาก 

กฎระเบียบด้านเอกสารต่างๆ ที่ไม่เอื้อต่อการเข้าเมืองเพื่อการจ้างงานถูกต้องตามกฏหมาย เป็นช่องโหว่ที่ท�าให้

ขบวนการหรือนายหน้าหางานทีผิ่ดกฏหมายยงัคงมอียู ่เพราะเป็นการเอือ้ประโยชน์หรือได้รับความสะดวกทัง้สองฝ่าย

เวยีดนามและกัมพชูาร่างข้อก�าหนดและการปฏิบัตเิพือ่ส่งตวัเดก็หรือเหยือ่ทีต่กเป็นเป้าหมายของการค้ามนุษย์

กลับประเทศต้นทาง ไทยและจีน (ยูนนานและกวางสี) ร่วมท�าข้อตกลงกรณีที่ผู้หญิงและเด็กที่ถูกค้ามนุษย์ในไทย 

แรงงานย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง  159
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โดยจัดตั้งโครงการฟื้นฟูจิตใจก่อนส่งกลับภูมิล�าเนาเดิม เช่นเดียวกับลาวและไทยที่มีการเจรจาข้อก�าหนดต่างๆ  

เพื่อการคุ้มครองและบริหารจัดการแรงงานย้ายถ่ินโดยเฉพาะแรงงานเด็ก (Archavanitkul, 1998) นอกจาก

มาตรการจากภาครัฐและองค์กรเอกชนสากลแล้ว ยังมีองค์กรต่างๆ และกลุ่มประชาสังคมที่มีฐานปฏิบัติงาน 

ในประเทศท�าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือโดยประสานงานกับภาครัฐด้วย เช่น มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของ

แรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ (MAP Foundation) เป็นศูนย์ประสานงานช่วยเหลือแรงงานจากพม่าที่ท�างานในไทย 

นอกจากการจัดท�าบนัทกึความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกันภายในอนุภูมภิาคแล้ว ยงัมคีวามพยายามทีจ่ะสร้าง

ระบบการบริหารจัดการแรงงานโดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือย้ายถ่ินแบบไม่ประจ�า เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ 

ทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัน เช่น รัฐบาลออสเตรเลียร่วมเป็นสมาชิกองค์กร UNODCCP Global 

Programme ให้ความช่วยเหลอืเบือ้งต้นส�าหรบัแรงงานจากประเทศเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีถู่กล่อลวงเข้าประเทศ

ออสเตรเลีย (IOM, 2000)

กล่าวโดยสรุป กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อหาข้อตกลงในการบริหารจัดการแรงงานย้ายถิ่นไร้ฝีมือ 

ยังคงมีปัญหาที่ซับซ้อนหลายประการ เช่น กรอบความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการแรงงานย้ายถ่ินยังมีไม่ครบ 

ทุกประเทศคู่สัญญา ขาดองค์ความรู้และข้อมูลในการก�าหนดขนาดของปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าเมือง 

ผิดกฎหมายของแรงงานบริเวณรอยต่อชายแดน เน่ืองจากกฎระเบียบบางประเด็นยังไม่เอื้อหรือจูงใจให้แรงงาน 

ย้ายถิ่นปฏิบัติตาม และต้องอาศัยเจ้าหน้าที่รัฐหรือนายหน้าหางาน ท�าให้ปัญหาไม่ลดน้อยลง เพราะแรงงานย้ายถิ่น

ต้องการความสะดวกเพื่อลดขั้นตอนกฎระเบียบต่างๆ และในที่สุดกลายเป็นช่องทางให้ผู้เก่ียวข้องแสวงหา 

ผลประโยชน์ 

สรุป

บทความนีเ้น้นประเด็นส�าคัญของปรากฏการณ์แรงงานย้ายถิ่นไร้ฝีมือใน 3 ประเด็น คือ รูปแบบและปริมาณ

การเคลือ่นย้ายแรงงานไร้ฝีมอื ผลกระทบของการเคลือ่นย้ายแรงงานไร้ฝีมอื และสาระส�าคญัของกรอบความร่วมมอื 

เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

การย้ายถ่ินของแรงงานไร้ฝีมือในอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขง เป็นผลมาจากปัจจัยด้านประชากรและ

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของประเทศต้นทางและปลายทางที่มีโครงสร้างต่างกัน เป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบ 

ไม่ประจ�า (Irregular migration) โดยเฉพาะประเทศที่มีชายแดนติดต่อกัน เพื่อถูกว่าจ้างเป็นแรงงานค่าจ้างต�า่

ส�าหรับงานหนักหรืองานเสี่ยงอันตราย เช่น ประมงและกิจการต่อเน่ือง เกษตรกรรม ก่อสร้าง แรงงานเด็กและ

เยาวชนยงัเป็นกลุม่เป้าหมายหลกั เพราะหาง่ายและมจี�านวนมากกว่าประชากรวยัแรงงานในกลุม่อายอุืน่ๆ การย้าย

ถ่ินประกอบด้วยผู้เก่ียวข้องหลายฝ่าย เช่น ผู้ย้ายถ่ิน นายจ้างหรือผู้ประกอบการ นายหน้าหางาน ผู้ลักลอบค้า

แรงงาน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า แรงงานย้ายถิ่นแบบไม่ประจ�า (Irregular migration) คือ  

ผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่มีเอกสารแสดงตน ไม่มีเอกสารสัญญาจ้างงาน เป็นกลุ่มประชากรที่มีความซับซ้อนยาก

ต่อการควบคมุหรือให้การดแูล โดยเฉพาะในกรณีทีเ่ข้าข่ายการลกัลอบน�าเข้า (Smuggling) หรือการค้ามนุษย์ (Trafficking)



อปุสรรคทีส่�าคญัในการบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธิภาพคอื การประมวลสถิตหิรอืข้อมลูการย้ายถ่ินนับเป็น

ข้อจ�ากัดที่ส�าคัญในการศึกษารูปแบบและปริมาณการเคลื่อนย้าย ปัญหาการมีเอกสารแสดงตนของแรงงานย้ายถิ่น

โดยเฉพาะการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย การบันทึกข้อมูล รวมทั้งการคาดประมาณจ�านวนผู้ย้ายถ่ิน เม่ือมีประเด็น

กฎหมายเข้ามาเก่ียวข้องกับการเข้าประเทศปลายทาง จะส่งผลกระทบถึงเร่ืองอื่นๆ ด้วย เช่น การท�าธุรกรรม 

ส่งเงินกลับประเทศโดยผ่านระบบการเงินปกติ

แรงงานไร้ฝีมือที่มีค่าจ้างแรงงานต�่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานเด็กและเยาวชน ไม่มีโอกาสยกระดับทักษะ 

เน่ืองจากลักษณะการจ้างงานเพื่อป้อนอุตสาหกรรมการผลิตที่เน้นปริมาณการผลิต และช่วงเวลาการท�างาน 

ที่ยาวนาน ไม่จ�าเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะ เพราะกระบวนการผลิตไม่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง แรงงานไร้ฝีมือ 

จะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นค่าแรงต�่า สวัสดิการไม่ได้มาตรฐาน ตราบใดที่การพัฒนา

เศรษฐกิจในอนุภูมภิาคน้ียงัให้ความส�าคญักับการผลติเพือ่ส่งออก และทีส่�าคญักว่าน้ันคอื ระบบพฒันาเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยมที่ย้ายฐานการผลิตเร็ว (Footloose industries) โดยมองหาศูนย์กลางที่เป็นจุดรวมแรงงานไร้ฝีมือราคาต�่า

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิย: การพฒันาเขตเศรษฐกิจในอนุภูมภิาคลุม่แม่น�า้โขงเริม่มีแนวโน้มการเปลีย่นแปลง 

มีการลงทุนภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศเพิ่มขึ้น เช่น พม่า กัมพูชา และเวียดนาม การวิจัยถึงผลกระทบหรือ 

การคาดประมาณปรมิาณและแบบแผนการย้ายถ่ินแรงงานไร้ฝีมอืทีอ่าจเปลีย่นรปูแบบเป็นการย้ายถ่ินภายในประเทศ

มากขึ้น และอาจส่งผลดีหรือลดความเสี่ยงจากปัญหาการค้ามนุษย์ได้ในระดับหนึ่ง 

ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย: เพิ่มความพยายามการเจรจาของประเทศคู่สัญญาเพื่อหามาตรการหรือข้อตกลง

ร่วมกันส�าหรับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานที่ผู ้ย้ายถ่ินเข้าถึงสะดวก ให้ข้อมูลที่ง่าย 

ต่อการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นไร้ฝีมือไม่ต้องพึ่งพิงนายหน้า หรือขบวนการค้ามนุษย์ จะเป็นวิธีการหนึ่งในการขจัด

ขบวนการค้ามนุษย์ 
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