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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นทวีปหนึ่งที่ประชากรมีการย้ายถิ่นข้ามประเทศมากที่สุดในโลก โดยการเคลื่อน
ย้ายประชากรยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (อาเซียน) ในขณะที่เคลื่อนย้ายประชากรในทวีปอื่นๆ ลดลง โดยแรงงานข้ามชาติจากกัมพูชา สปป.
ลาว และ เมียนมาร์ ที่เข้าประเทศไทยมาท�ำงานด้านเกษตรกรรม งานบ้าน งานก่อสร้าง และงานในภาค
อุตสาหกรรม ส่วนแรงงานข้ามชาติจากอินโดนีเซียเข้าประเทศมาเลเซียไปท�ำงานเกษตรกรรมและงานบ้าน
ในขณะที่แรงงานมาเลเซียจ�ำนวนมากไปท�ำงานที่สิงคโปร์และเดินทางไปกลับทุกวันผ่านช่องแคบยะโฮร์ ทั้งนี้
ประเทศไทยและมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศก�ำลังพัฒนาไม่กี่ประเทศที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�ำงานเป็น
จ�ำนวนมาก ในขณะที่สิงคโปร์ (อีกประเทศหนึ่งที่มีแรงงานข้ามชาติมาก) และฟิลิปปินส์ (หนึ่งในประเทศที่
ส่งออกแรงงานข้ามชาติมากที่สุด) มีระบบตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกพัฒนามาอย่างดี อนึ่ง การอพยพประชากร
ในภูมิภาคนี้ถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากการเริ่มต้นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2558 มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีพและแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีภายในภูมิภาค
การเคลื่อนย้ายประชากรดังกล่าวเป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ความหลาก
หลายภายในภูมิภาค และปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ ความเหลื่อม ล�้ำภายในภูมิภาค
ของอาเซียนอยู่ในระดับที่สูงมาก โดยประเทศที่ร�่ำรวยที่สุดในภูมิภาคนี้รวยกว่าประเทศที่ยากจนที่สุดมาก
ถึง 25 เท่า และอายุมัธยฐานของประเทศที่อายุมากที่สุดนั้นสูงกว่าประเทศที่อายุน้อยที่สุดมากเกือบถึง 2
เท่า นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศเริ่มประสบปัญหาแรงงานขาดแคลนแล้ว ในขณะที่บาง
ประเทศประสบปัญหามีงานไม่เพียงพอที่จะรองรับประชากรในวัยท�ำงานที่มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่าง
เช่น สิงคโปร์ ประเทศไทยและเวียดนามจะประสบปัญหาแรงงานลดลง แต่กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว
เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ คาดว่าจะมีแรงงานเพิ่มขึ้นในช่วง 20 ปี ข้างหน้า โดยความไม่สอดคล้องกันระหว่าง
อุปสงค์และอุปทานของแรงงานจะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้แรงงานมีการเคลื่อนย้ายภายในภูมิภาค เนื่องจาก
แรงงานได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างมากหากอพยพไปท�ำงานในต่างประเทศ โดยระดับค่าแรงในประเทศ
รายได้สูงอย่างสิงคโปร์สูงกว่าประเทศอื่นในอาเซียนอย่างน้อย 5 เท่า แรงงานกัมพูชาจะได้รับค่าแรงเพิ่มขึ้น
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ถึง 3 เท่าหากย้ายไปท�ำงานในประเทศไทย อนึ่ง ครอบครัวของแรงงานข้ามชาติได้ประโยชน์จากเงินส่งกลับ
ประเทศของแรงงานข้ามชาติและช่วยลดระดับความยากจน นอกจากนี้ เมื่อแรงงานข้ามชาติเดินทางกลับ
ประเทศจะน�ำเงินทุน ความรู้และทักษะมาสู่ประเทศผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติด้วย ในขณะที่แรงงานข้ามชาติ
จะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานของประเทศผู้รับแรงงานข้ามชาติ และช่วยผลักดันการผลิตและส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
รายงานการเคลื่อนย้ายไปสู่โอกาสแสดงให้เห็นว่ายังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่จะเกิดกับแรงงาน
ข้ามชาติและครอบครัว รวมถึงประเทศผู้รับและผู้ส่งแรงงานข้ามชาติด้วย อย่างไรก็ดี ในภูมิภาคอาเซียนนั้น
ยังมีนโยบายด้านการย้ายถิ่นข้ามชาติที่ไม่เหมาะสม และองค์กรที่บริหารจัดการอย่างขาดประสิทธิภาพท�ำให้
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านั้นได้ ปัญหาเกิดจากครัวเรือนยากจนเข้าถึงแหล่งทุนได้ยาก การ
ขาดข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการท�ำงาน ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานสูง โดยสาเหตุหลักมาจากนโยบายด้านการย้าย
ถิ่นข้ามประเทศที่ไม่เปิดกว้าง และระบบบริหารจัดการการย้ายถิ่นที่ไม่มีประสิทธิภาพ ข้อจ�ำกัดเหล่านี้ส่งผล
ให้แรงงานที่มีศักยภาพแต่ยากจนและด้อยโอกาสไม่สามารถย้ายถิ่นข้ามประเทศได้ ท�ำให้แรงงานบางส่วน
ต้องใช้ช่องทางนอกระบบที่มีความเสี่ยงสูงแทนการย้ายถิ่นอย่างถูกต้องตามระบบซึ่งปลอดภัยกว่า
รายงานการเคลื่อนย้ายไปสู่โอกาสให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส�ำหรับการลดอุปสรรคเหล่านี้ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อทั้งประเทศผู้ส่งและรับแรงงานข้ามชาติ โดยรายงานเสนอให้มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านโอกาสการ
จ้างงาน การปฐมนิเทศก่อนการย้ายถิ่นเพื่อให้แรงงานข้ามชาติปรับตัวได้ดีขึ้น และการเชื่อมระบบบริหาร
จัดการการย้ายถิ่นกับตลาดแรงงานในประเทศ รายงานนี้สรุปโดยรวมว่าประเทศผู้รับแรงงานข้ามชาติควร
พัฒนาระบบบริหารจัดการการย้ายถิ่นที่สามารถตอบสนองต่อความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจและตอบรับกับ
นโยบายของรัฐบาลตนเองได้ ในขณะที่ประเทศผู้ส่งออกแรงงานควรสร้างความสมดุลระหว่างการปกป้อง
แรงงานข้ามชาติและการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องปรับนโยบาย
ด้านการย้ายถิ่นให้สอดคล้องกับความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้ การ
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ในระหว่างการจัดท�ำรายงานฉบับนี้ ทีมงานได้รับความเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างมากจาก Samik
Adhikari, Andras Bodor, Laurent Bossavie, Yoonyoung Cho, Gabriel Demombynes, Anastasiya
Denisova, Camilla Holmemo, Manjula Luthria, Mattia Makovec, Rafael Munoz Moreno, Darian
Naidoo, Philip O’Keefe, Michael Packard, Ririn Purnamasari, Frederico Gil Sander, Rebekah
Lee Smith, Nikola Spatafora, Brasukra Gumilang Sudjana, Mathis Wagner, Dewen Wang, และ
Maria Monica Wihardja ทีมงานจึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ ด้วย
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l กิติกรรมประกาศ

รายงานฉบับนีท้ �ำการวิจยั ภายใต้การชีแ้ นะของ Sudhir Shetty และ Jehan Arulpragasam ทัง้ นี้ ทีม
งานขอขอบคุณทีมงานของส�ำนักเลขาธิการอาเซียนทีไ่ ด้รว่ มหารือกับทีมวิจยั ในช่วงแรกของการวิจยั และขอ
ขอบคุณค�ำแนะน�ำทีด่ จี าก Ahmad Ahsan และ Manjula Luthria ทีช่ ว่ ยพิจารณาแนวทางงานวิจยั ในช่วง
แรก และจาก Manjula Luthria, Saiyed Shabih Ali Mohib, และ Elizabeth Ruppert Bulmer ทีช่ ว่ ย
พิจารณางานวิจยั ในช่วงท้าย นอกจากนี้ ทีมงานขอขอบคุณ Maya Razat และ Cecile Wodon ทีไ่ ด้ให้การ
สนับสนุนงานวิจยั นีเ้ ป็นอย่างดี
งานส่วนหนึ่งของการศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน Trust Fund for Trade and Development
ที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศ ภายใต้การบริหารของธนาคารโลก

ตัวย่อ

ADB
AEC
ASEAN
EPS
GDP
ILO
IOM
MOU
OECD
OWWA
PEOS

Asian Development Bank
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
ASEAN Economic Community
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Association of Southeast Asian Nations
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Employment Permit System
ระบบอนุญาตการจ้างงาน
Gross domestic product
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
International Labour Organization
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
International Organization for Migration
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการย้ายถิ่น
Memorandum of understanding
บันทึกความเข้าใจ
Organisation for Economic Co-operation and Development
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
Overseas Workers Welfare Administration
ส�ำนักงานบริหารสวัสดิการแรงงานในต่างประเทศ
Pre-Employment Orientation Seminar
การสัมมนาเพื่อปฐมนิเทศก่อนการจ้างงาน
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POEA
PPP
REP
UN

ตัวย่อ

Philippine Overseas Employment Agency
ส�ำนักบริหารแรงงานฟิลิปปินส์ในต่างประเทศ
Purchasing power parity
ภาวะเสมอภาคของอ�ำนาจซื้อ
Returning Expert Programme
โครงการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญกลับประเทศ
United Nations
องค์การสหประชาชาติ

บทสรุปผู้บริหาร

แรงงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเคลื่อนย้ายถิ่นสูง
การอพยพย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประเด็นที่มีความส�ำคัญเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ส่งแรงงานข้ามชาติ
ไปทัว่ โลกและยังเป็นประเทศปลายทางทีแ่ รงงานข้ามชาติในภูมภิ าคเข้าไปท�ำงาน ปัจจุบนั อาเซียนเป็นทีม่ า
ของแรงงานข้ามชาติรอ้ ยละ 8 ของโลก เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 6 เมือ่ ปี พ.ศ. 2538 ในขณะทีแ่ รงงานข้ามชาติที่
เข้าไปท�ำงานในอาเซียนคิดเป็นเพียงร้อยละ 4 ของแรงงานข้ามชาติทวั่ โลก แต่การเคลือ่ นย้ายแรงงานภายใน
ภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งนี้ อาเซียนเป็นเพียงไม่กี่ภูมิภาคที่การเคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมิภาค
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปีพ.ศ. 2538 – 2558 (รูปที่ O.1) โดยแรงงานข้ามชาติเข้าไปท�ำงานทีม่ าเลเซีย สิงคโปร์ และ
ประเทศไทยสูงสุดในภูมภิ าค (รูปที่ O.2 ด้าน ก) เป็นจ�ำนวนรวม 6.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 96 ของแรงงาน
ข้ามชาติภายในภูมภิ าคทัง้ หมด ในขณะที่ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย และเมียนมาร์ เป็นประเทศ
ส่งแรงงานข้ามชาติมากทีส่ ดุ ในภูมภิ าค (รูปที่ O.2 ด้าน ข)
แรงงานข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นการย้ายถิ่นเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดี
กว่า โดยแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคนี้ส่วนมากเป็นรายงานไร้ทักษะซึ่งมักเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเพื่อหา
งานที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า โอกาสการจ้างงานนั้นมีความหลากหลาย อาทิ กัมพูชาเป็นประเทศผู้ส่งออกแรง
งานหลักประเทศหนึ่ง แต่ก็ยังมีแรงงานเวียดนามที่อพยพเข้ามาท�ำงานในภาคประมงและภาคก่อสร้างของ
กัมพูชา (MMN และ AMC 2013) ในขณะที่ ฟิลิปปินส์เป็นทั้งผู้ส่งออกแรงงานหลักไปยังตะวันออกกลาง
และสหรัฐอเมริกา และลูกเรือเดินสมุทรถึง 1 ใน 4 ของทั่วโลกมาจากฟิลิปปินส์ (IOM 2013) ส่วนแรงงาน
มาเลเซียจ�ำนวนมากเดินทางไปกลับทุกวันผ่านช่องแคบยะโฮร์เพื่อไปท�ำงานในสิงคโปร์ แม้ว่าแรงงานข้าม
ชาติในภูมิภาคนี้ส่วนมากเป็นแรงงานไร้ทักษะ แต่มาเลเซียและสิงคโปร์มีโครงการพิเศษเพื่อดึงดูดแรงงานมี
ทักษะจากทุกประเทศทั่วโลก
1
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รู ป ที ่ O.1
สัดส่วนของการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในภูมิภาค ระหว่างปีพ.ศ. 2538–2558
อาเซียน
เอเชียตะวันออกและแปซิฟก
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
อเมริกาใตและแคริบเบียน
อเมริกาเหนือ
ยุโรปและเอเชียกลาง
แอฟริกาใตซาฮารา
เอเชียใต
–30

–20

–10
0
การเปลี่ยนแปลง (%)

10

20

ที่มา: UN 2015a.
หมายเหตุ: อาเซียน = สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รู ป ที ่ O.2
จำ�นวนแรงงานข้ามชาติภายในภูมิภาคอาเซียน ปีพ.ศ. 2558
ก. แบงตามประเทศปลายทาง

ข. แบงตามประเทศตนทาง
เมียนมาร (33%)

ไทย (55%)
อินโดนีเซีย (18%)

อาเซียน
มาเลเซีย (22%)
สิงคโปร (19%)
บรูไนดารุสซาลาม (1%)
กัมพูชา (1%)
อินโดนีเซีย (1%)
เวียดนาม (1%)
สปป.ลาว (0%)
ฟลิปปนส (0%)
เมียนมาร (0%)
ที่มา: UN 2015a.

มาเลเซีย (17%)
สปป. ลาว (14%)
กัมพูชา (12%)
เวียดนาม (2%)
สิงคโปร (2%)
ไทย (2%)
ฟลิปปนส (1%)
บรูไน ดารุสซาลาม (0%)

อาเซียน
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รายงานฉบับนี้พบว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของแรงงานอย่างไร รวมถึง
อุปสรรคที่แรงงานต้องประสบในการย้ายถิ่นไปสู่โอกาสที่ดีกว่า และข้อเสนอแนะที่จะช่วยลดอุปสรรคเหล่านี้
ได้ ทั้งนี้ ความแตกต่างของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท�ำให้เกิดโอกาสมากมาย
ส�ำหรับแรงงานในการอพยพไปหางานท�ำในประเทศที่มีค่าแรงสูงกว่า รายงานฉบับนี้ศึกษาเหตุผลที่แรงงาน
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายเพื่อหาโอกาสการจ้างงานในต่างประเทศได้อย่างเต็มที่ รวมถึง
โอกาสที่เสียไปจากการไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่น้ัน รวมถึงแนะน�ำนโยบายที่จะช่วยให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายแรงงานได้มากขึ้น

หัวข้อหลักของรายงาน
1. กลุ่มประเทศอาเซียนเป็นประเทศผู้ส่งออกแรงงานหลักของโลก และเป็นประเทศผู้รับแรงงานข้ามชาติ
ในภูมิภาคที่สำ�คัญด้วย
2. การเคลื่อนย้ายแรงงานจำ�นวนมากภายในอาเซียนเกิดจากความแตกต่างอย่างมากด้านการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจภายในภูมิภาค
3. การเคลื่อนย้ายของแรงงานภายในประเทศและข้ามประเทศมีต้นทุนสูงและเป็นอุปสรรคสำ�หรับแรงงาน
ในการย้ายบริษัท ภาคส่วนและถิ่นฐาน
4. การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคนี้โดยรวมแล้วมีผลกระทบเชิงบวก แม้ว่าจะมีกลุ่มผู้เสีย
ประโยชน์ก็ตาม ทั้งนี้ นโยบายภายในของแต่ละประเทศมีส่วนสำ�คัญต่อการรับมือกับผลกระทบเหล่านี้
5. การลดค่ า ใช้จ่ายของการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติทั้งในและนอกกลุ่มประเทศอาเซียนจะ
ทำ�ให้สวัสดิการของแรงงานอาเซียนดีขึ้น
6. ระบบบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ด้อยประสิทธิภาพทำ�ให้การเคลื่อนย้ายแรงงานข้าม
ชาติมีค่าใช้จ่ายสูง โดยการปฏิรูปนโยบายสามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
นอกจากประเด็นข้างต้นแล้วนี้ บทสรุปผู้บริหารนี้กล่าวถึง ภาพรวมหลังจากการประชุมที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนจะด�ำเนินการเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้บริบทของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
โดย (1) อธิบายการลดอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานจะช่วยเพิ่มสวัสดิการแรงงานได้อย่างไร (2) ศึกษา
ว่าการพัฒนาดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นในรูปแบบใด (3) อภิปรายแนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติใน
อาเซียน และ (4) ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน โดยในส่วนสุดท้ายจะสรุปผลการศึกษา
และอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายที่สามารถช่วยลดอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติได้

ความสามารถในการเคลื่อนย้ายของแรงงานเป็นปัจจัยสำ�คัญของการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในอาเซียน
ภูมิภาคอาเซียนได้ให้ความส�ำคัญกับการรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกผ่านข้อตกลงต่างๆ ทั้งทางด้านภาษี
ศุลกากรและท�ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นตลาดและฐาน
การผลิตร่วมกัน ความร่วมมือเหล่านี้ส่งผลให้อัตราภาษีศุลกากรภายในภูมิภาคนี้ลดลงอย่างมาก และการ
ค้าภายในภูมิภาคเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17 ของการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้เป็นร้อยละ 25 ในปัจจุบัน

4

l

การเคลื ่ อ นย้ า ยไปสู ่ โ อกาส

(OECD 2016) อย่างไรก็ดี การรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคนี้ยังไม่สมบูรณ์ มาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษียัง
คงประเด็นส�ำคัญ นอกจากนี้ การค้าภาคบริการในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นยังไม่ได้เปิดกว้างให้กับประเทศ
สมาชิกด้วยกันมากไปกว่าประเทศอื่นๆ (ASEAN Secretariat and World Bank 2015; OECD 2016) งาน
วิจัยล่าสุดระบุว่าการรวมกลุ่มที่ยังไม่สมบูรณ์นี้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของอาเซียน การก�ำจัดอุปสรรคที่ยัง
เหลือจะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การส่งออก และการจ้างงานอย่างมีนัยส�ำคัญ อีกทั้งยังจะ
เร่งให้เกิดการปรับโครงสร้างในหลายประเทศ (ILO and ADB 2014)
ประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับจากโอกาสที่เกิดจากการรวมกลุ่มในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับว่าแรงงานสามารถ
เคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระหรือไม่ แรงงานต้องสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างงาน ระหว่างภาคเศรษฐกิจ และ
ระหว่างประเทศเพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าได้ อย่างไรก็ดี การเคลื่อนย้ายแรงงานยังมีอุปสรรค
ท�ำให้การเคลื่อนย้ายมีค่าใช้จ่ายสูง อุปสรรคดังกล่าวรวมถึงการหางานที่ใช้เวลานาน ความไม่สอดคล้องทาง
ด้านทักษะเมื่อแรงงานย้ายบริษัท ย้ายงาน หรือย้ายภาคเศรษฐกิจ นโยบายแรงงานที่ไม่ยืดหยุ่น เช่น กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานต่างๆ ระบบบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ไม่เปิดกว้าง และค่าใช้จ่ายการจ้างงาน
ที่สูง เป็นต้น หากสามารถก�ำจัดอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ แรงงานจะสามารถเปลี่ยนงานได้อย่างเสรีเพื่อให้ได้
ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี บ่อยครั้งแรงงานตัดสินใจไม่ย้ายงานเพื่อค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอุปสรรค
ต่างๆ ข้างต้น ท�ำให้การย้ายงานไม่คุ้มค่า (Hollweg and others 2014).
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ด�ำเนินการลดอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความ
พยายามในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของภูมิภาคมากขึ้น (รูปที่ O.3) โดยกรอบความตกลงว่าด้วยการค้า
บริการของอาเซียน ปีพ.ศ. 2538 อนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพระหว่างประเทศชั่วคราว และ
ข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานได้ถูกรวบรวมไว้ในความตกลงอาเซียนว่าด้วยการเคลื่อนย้าย
บุคคลธรรมดา (ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons) นอกจากนี้ การเคลื่อนย้าย
เสรีของแรงงานมีฝีมือนั้นเป็น 1 ใน 5 เสาหลักของ AEC เพื่อการรวมเป็นตลาดเดียวของอาเซียน มีความ

รู ป ที ่ O.3
การดำ�เนินการของอาเซียนเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน (ช่วงปีพ.ศ. 2538 – 2558)
2538
กรอบความ
ตกลงวาดวย
การคาบริการ
ของอาเซียน

2546
ปฏิญญา
วาดวย
ความรวมมือ
อาเซียน
ฉบับที่ 2

2550

2552

2555

2558

แผนการ
เพื่อจัดตั้ง
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

การเสวนา
อาเซียน
เรื่องแรงงาน
ตางดาว
ครั้งที่ 1

ความตกลง
วาดวยการ
เคลื่อนยาย
บุคคลธรรมดา

AEC เริ่มตนขึ้น

ปฏิญญา
อาเซียน
วาดวยการ
คุมครองและ
การสงเสริม
สิทธิของ
แรงงานขาม
ชาติ

ความตกลง
เต็มรูปแบบ
วาดวยการลง
ทุนอาเซียน

หมายเหตุ: อาเซียน คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ AEC คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

แผนการเพื่อจัด
ตงประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 2568
เสวนา
อาเซียน
เรื่องแรงงาน
ตางดาว
ครั้งที่ 8
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ส�ำคัญเทียบเท่าการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน และเงินทุนในภูมภิ าค เมือ่ ปีพ.ศ. 2546
ประเทศสมาชิกได้จดั ท�ำปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II)
เพื่อก�ำหนดถึงวิสัยทัศของ AEC ซึ่งรวมถึง “การอ�ำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายของนักธุรกิจ แรงงาน
ที่มีทักษะ และผู้มีความสามารถพิเศษ” เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน นอกจากนี้
พิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปีพ.ศ. 2550 ได้ระบุในรายละเอียดการด�ำเนินการที่จะท�ำให้
บรรลุเป้าหมายนี้ รวมถึงการอ�ำนวยความสะดวกในการท�ำวีซ่า การออกใบอนุญาตท�ำงาน และการปรับการ
รับรองมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และพัฒนาการตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติวิชาชีพ
โดยแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปีพ.ศ. 2568 ต้องการให้การใช้เอกสารน้อยลงและมีมาตรฐาน
เดียวกันมากขึ้น และพัฒนาการรับรองมาตรฐานวิชาชีพให้รับรองซึ่งกันและกันได้
การน�ำข้อตกลงระดับภูมิภาคเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานไปใช้จริงยังไม่มีความก้าวหน้ามากนัก โดย
ข้อตกลงยอมรับร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกในเรื่องการรับรองมาตรฐานวิชาชีพและอ�ำนวยความสะดวก
การเคลื่อนย้ายแรงงานของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นก้าวส�ำคัญที่ AEC ได้เริ่มด�ำเนินการ แต่ทว่า ข้อตกลงฯ ยังมี
ขอบเขตจ�ำกัด โดยปัจจุบันครอบคลุมเพียงวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักบัญชีและ
ผู้ให้บริการท่องเที่ยว ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของการจ้างงานทั้งหมดในอาเซียน (Batalova, Shymonyak, and
Sugiyarto 2017) ในขณะเดียวกัน กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานวิชาชีพในกลุ่มวิชาชีพดัง
กล่าวนี้ก็ยังคงมีท�ำได้ยาก ประการสุดท้าย ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่สุดคือ กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง
ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงเป็นอุปสรรคที่ส�ำคัญ เนื่องจากการพิจารณาเรื่องจ�ำนวนและประเภท
ของวีซ่าท�ำงานที่จะออกให้แรงงานข้ามชาติ และการพิจารณาค�ำขอวีซ่าท�ำงานยังคงเป็นดุลพินิจของแต่ละ
ประเทศ ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยห้ามไม่ให้แรงงานข้ามชาติท�ำงานใน 39 สาขาอาชีพ โดยรวมถึงวิศวกร นัก
บัญชี และสถาปนิกซึ่งเป็นสาขาอาชีพที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมกันข้างต้น
นอกจากนี้ AEC ให้ความส�ำคัญกับแรงงานทักษะสูง แต่ละเลยแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ของอาเซียนซึ่ง
เป็นแรงงานไร้ฝีมือและมักเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดย AEC ยังไม่มีแผนเพื่ออ�ำนวยความสะดวกการเคลื่อน
ย้ายแรงงานไร้ฝีมือหรือแรงงานมีทักษะปานกลาง แต่ได้มีการหารือในระดับภูมิภาคในประเด็นนี้บ้างแล้ว
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพิทักษ์และส่งเสริมสิทธิของแรงงานย้ายถิ่น (Cebu Declaration on Migrant
Workers) ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตกลงที่จะส่งเสริมศักดิ์ศรีของแรงงานข้ามชาติ รวมถึงแรงงานที่เข้า
ประเทศผิดกฎหมาย และก�ำหนดพันธะผูกพันของประเทศผู้ส่งออกและผู้รับแรงงานข้ามชาติ และของ
อาเซียนด้วย ดังนั้น จึงมีการจัดเวทีหารือเรื่องแรงงานข้ามชาติระดับอาเซียน (ASEAN Forum on Migrant
Labor) ขึ้นเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนโดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิก นายจ้าง แรงงาน และภาคประชาสังคม
(Asia-Pacific RCM Thematic Working Group 2015) อย่างไรก็ดี ปฏิญญาเซบูฯ เป็นข้อตกลงที่ไม่ผูกมัด
และกลไกปกป้องแรงงานข้ามชาติที่ได้เสนอไว้ยังไม่ถูกน�ำไปปฏิบัติจริง (Asia- Pacific RCM Thematic
Working Group 2015; Martin and Abella 2014)

การลดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงานจะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานในภูมิภาค
การลดอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนจะเพิ่มสวัสดิการของแรงงานที่ได้รับจากการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ ทั้งนี้ แบบจ�ำลองการรวมกลุ่มทางการค้าโดยทั่วไปจะตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า
แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายงานได้อย่างเสรีเพื่อแสวงหาประโยชน์จากโอกาสการจ้างงานที่เกิดจากการรวม
ตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี การปรับตัวของแรงงานต่อการเปลี่ยนแปลงทางการค้าเหล่านี้อาจถูกขัดขวาง
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โดยอุปสรรคต่างๆ ได้ (Hollweg and others 2014) ดังนั้น การน�ำอุปสรรคเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของแบบ
จ�ำลองการรวมกลุ่มทางการค้าจะช่วยให้เห็นภาพทุกด้านว่าผลกระทบที่แท้จริงที่แรงงานจะได้รับจากการรวม
กลุ่มเป็นอย่างไร
แบบจ�ำลองทางเศรษฐศาสตร์ที่รายงานฉบับนี้ใช้ศึกษาพบว่า การรวมกลุ่มทางการค้ามีผลกระทบเชิง
บวกอย่างมากต่อทุกประเทศสมาชิกอาเซียนหากสามารถลดข้อจ�ำกัดต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
ที่มีทักษะตามที่วิสัยทัศน์ของ AEC ที่วางไว้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในระดับภูมิภาค แรงงานจะมีสวัสดิการที่ดีขึ้น
ร้อยละ 14 หากอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานลดลง (รูปที่ O.4ก) เนื่องจากแรงงานจะสามารถได้รับ
ประโยชน์จากค่าแรงที่สูงกว่า โอกาสการจ้างงานใหม่ๆ และทางเลือกในการเคลื่อนย้ายแรงงานไปหาโอกาส
การจ้างงานอื่นได้หากไม่มีอุปสรรคดังกล่าว ทั้งนี้ สวัสดิการของแรงงานจะดีขึ้นยิ่งไปอีกส�ำหรับทุกประเทศ
สมาชิกอาเซียนหากอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายส�ำหรับแรงงานทุกประเภทลง โดยแบบจ�ำลองฯ คาดว่า
สวัสดิการแรงงานของทั้งภูมิภาคจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 หากอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานไม่ได้
ลดลงส�ำหรับแรงงานมีทักษะเท่านั้นและลดลงส�ำหรับแรงงานประเภทอื่นด้วย (รูปที่ O.4ข)
สวัสดิการแรงงานนั้นจะเพิ่มขึ้นในหลากหลายรูปแบบ โดยงานวิจัยจ�ำนวนมากที่ได้ศึกษาผลกระทบของ
การเคลื่อนย้ายแรงงานต่อตลาดแรงงาน ทั้งในด้านสวัสดิการของแรงงานในประเทศผู้รับแรงงานข้ามชาติ
สวัสดิการของแรงงานในประเทศผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติ และสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติทั้งหมด
การเคลื่อนย้ายแรงงานสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกในด้านการจ้างงานและระดับค่าแรงของแรงงานใน
ประเทศผู้รับแรงงานข้ามชาติ ถึงแม้ว่าผลกระทบเชิงบวกนี้จะมีอยู่อย่างจ�ำกัดก็ตาม โดยจากการศึกษาใน
กรณีของประเทศที่มีรายได้สูง พบว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานมีผลกระทบเล็กน้อยต่อสภาวะตลาดแรงงาน
รู ป ที ่ O.4
ประมาณการการเปลี่ยนแปลงทางด้านสวัสดิการภายใต้การรวมกลุ่มทางการค้าของอาเซียน
ข. ลดอุปสรรคดานการยายถิ่นใหกับ แรงงานทุกคน
เทียบกับ ลดเฉพาะแรงงานมีทักษะ
35
การเปลี่ยนแปลง (รอยละ)
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การเปลี่ยนแปลง (รอยละ)

ก. ลดอุปสรรคดานการยายถิ่นใหกับ
แรงงานที่มีทักษะสูง เทียบกับ ไมลด

ที่มา: Hollweg 2016.
หมายเหตุ: สวัสดิการในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เอื้ออำ�นวยให้แรงงานมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบาย
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ท้องถิ่น (Docquier, Özden, and Peri 2014; Longhi, Nijkamp, and Poot 2010) โดยรวมแล้ว ผลกระทบ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะค่อนข้างน้อย แต่มีเพียงบางกรณีที่มีผลกระทบที่ส�ำคัญ เช่น ในมาเลเซีย หากมี
การจ้างงานแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้น 10 คน ในรัฐใดรัฐหนึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานคนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอีก 5
คน ในรัฐนั้น เนื่องจากแรงงานท้องถิ่นจะย้ายเข้ามาท�ำงานในพื้นที่นั้นๆ (Del Carpio et al. 2015) โดยผล
กระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานต่อระดับค่าแรงมีผลกระทบเชิงบวกเพียงเล็กน้อยต่อแรงงานท้องถิ่น แต่มี
ผลกระทบเชิงลบที่มากกว่าส�ำหรับแรงงานข้ามชาติที่ได้เข้ามาท�ำงานก่อนแล้ว (Özden and Wagner 2016)
โดยส�ำหรับมาเลเซียแล้ว แรงงานข้ามชาติที่มีค่าแรงต�่ำช่วยลดต้นทุนการผลิตส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มและท�ำให้
มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ดี แรงงานท้องถิ่นหลายกลุ่มในประเทศผู้รับแรงงานข้ามชาติจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ แต่ผลกระทบดังกล่าวจะอยู่ในระดับจ�ำกัด และอาจเป็น
ผลจากความไม่ยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน โดยทั่วไปแล้วแรงงานท้องถิ่นไร้ฝีมือที่มีทักษะในระดับใกล้เคียงกับ
แรงงานข้ามชาติจะมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่น้อยกว่า ในกรณีของประเทศไทย
นั้น ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานในด้านค่าแรงเป็นผลกระทบเชิงลบระดับปานกลางส�ำหรับแรงงาน
ท้องถิ่นที่มีการศึกษาน้อย แต่เป็นผลกระทบเชิงบวกส�ำหรับแรงงานที่มีการศึกษาสูงกว่า (รูปที่ O.5) ทั้งนี้
นโยบายของแต่ละประเทศมีส่วนท�ำให้ผลกระทบต่อแรงงานท้องถิ่นเป็นผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากตลาด
แรงงานที่ขาดความยืดหยุ่น เช่น มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่เข้มแข็ง อาทิ ด้านการเลิกจ้าง การจ้างงาน
ชั่วคราว และการเลิกจ้างทั้งหมด อาจท�ำให้แรงงานประสบอุปสรรคในการเปลี่ยนงาน การเปลี่ยนบริษัท และ
การเคลื่อนย้ายแรงงานเพื่อปรับตัวและแสวงหาโอกาสที่เกิดจากการมีแรงงานข้ามชาติในประเทศ (Angrist
and Kugler 2003; D’Amuri and Peri 2014).
นอกจากนี้ แรงงานท้องถิ่นที่ไม่ได้ย้ายถิ่นจะได้รับผลประโยชน์ เนื่องจากการส่งออกแรงงานข้ามชาติจะ
ส่งผลให้ระดับค่าแรงในประเทศผู้ส่งออกแรงงานปรับตัวสูงขึ้น โดยการส่งออกแรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมาก

เปลี่ยนแปลง (รอยละ)

รู ป ที ่ O.5
การเปลี่ยนแปลงระดับค่าแรงของแรงงานไทยหลังจากแรงงานข้ามชาติเพิ่มจำ�นวนขึ้นเท่าตัวในพื้นที่จังหวัดที่มี
แรงงานย้ายถิ่นสูงที่สุด
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ที่มา: Lathapipat 2014
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อาจส่งผลให้อุปทานแรงงานในประเทศหดตัว ท�ำให้การแข่งขันน้อยลง และท�ำให้ค่าแรงของแรงงานท้องถิ่น
เพิ่มสูงขึ้น ในกรณีของเม็กซิโก หากแรงงานที่มีทักษะเฉพาะตัวกลุ่มหนึ่งมีจ�ำนวนแรงงานลดลงร้อยละ 10
จะส่งผลให้ค่าแรงโดยเฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4 (Mishra 2007) ทั้งนี้ งานวิจัยพบผลกระทบใน
ลักษณะเดียวกันนี้ในกรณีของฮอนดูรัส มอลโดวา โปแลนด์ และเปอร์โตริโกด้วย (Mishra 2014)
ในขณะเดียวกัน แรงงานข้ามชาติจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเนื่องจากความ
แตกต่างของค่าแรงในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งสร้างโอกาสในการย้ายถิ่นให้กับแรงงานในประเทศที่มีค่าแรง
ต�่ำ (รูปที่ O.6) โดยค่าแรงโดยเฉลี่ยของสิงคโปร์เมื่อปีพ.ศ. 2556 อยู่ที่ 3,694 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน ซึ่ง
มากกว่าค่าแรงเฉลี่ยในกัมพูชาถึง 30 เท่า ส่วนค่าแรงเฉลี่ยในมาเลเซียสูงกว่าค่าแรงในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
และเวียดนามถึง 3 เท่า
นอกจากนี้ สมาชิกครัวเรือนของแรงงานข้ามชาติยังได้ประโยชน์จากเงินส่งกลับประเทศจากแรงงาน
ข้ามชาติซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ครัวเรือนและลดความยากจน โดยในปีพ.ศ. 2558 คาดว่าเงินส่งกลับฯ ที่ส่ง
มายังประเทศในกลุ่มอาเซียนมีมูลค่าสูงถึง 62 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเงินส่งกลับฯ นั้นคิดเป็นร้อยละ
10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของฟิลิปปินส์ ร้อยละ 7 ของเวียดนาม ร้อยละ 5 ของเมียนมาร์
และร้อยละ 3 ของกัมพูชา ตามล�ำดับ (รูปที่ O.7) นอกจากนี้ เงินส่งกลับฯ จากการท�ำงานของแรงงาน
ข้ามชาติช่วยลดความยากจน จากงานวิจัยของ Adams and Page (2005) ซึ่งศึกษาประเทศรายได้ต�่ำ
และรายได้ปานกลางจ�ำนวน 71 ประเทศ พบว่า หากเงินส่งกลับฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จะส่งผลให้จ�ำนวน
ครัวเรือนยากจนลดลงร้อยละ 3.5 ทั้งนี้ ในกรณีของฟิลิปปินส์ ครัวเรือนที่สามารถส่งแรงงานไปท�ำงาน
ต่างประเทศได้จะมีโอกาสหลุดพ้นความยากจนเพิ่มขึ้น 2 ถึง 3 เท่า (Ducanes 2015) โดยผลกระทบ
เชิงบวกลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นกับอินโดนีเซียและเวียดนามเช่นกัน (Adams and Cuecuecha 2014;
Nguyen 2008).
นอกจากผลประโยชน์ที่แรงงานได้รับโดยตรงแล้ว การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติยังมีผลกระทบเชิง
บวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมด้วย โดยผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น
เรื่องส�ำคัญ เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ว่าประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายแรงงานจะสามารถชดเชย
ให้กับประเทศที่เสียประโยชน์ได้หรือไม่ (Felbermayr and Kohler 2009)
จากกรณีศึกษาของอาเซียน พบว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานมีผลกระทบเชิงบวกต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ แบบจ�ำลองพบว่าหากมาเลเซียจ้างงานแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 (Ahsan and others 2014) ส่วนประเทศไทย ผลการวิเคราะห์
ล่าสุดพบว่าหากประเทศไทยไม่มีการจ้างงานแรงงานข้ามชาติจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลด
ลงร้อยละ 0.75 (Pholphirul, Kamlai, and Rukumnuaykit 2010) จากหลักฐานด้านผลกระทบของ
การเคลื่อนย้ายแรงงานต่อผลิตภาพของอาเซียนที่หลากหลาย ยังไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่าแรงงานไร้ฝีมือ
มีผลกระทบเชิงลบต่อผลิตภาพ ในบางกรณี แรงงานข้ามชาติมีส่วนสนับสนุนให้แรงงานท้องถิ่นพัฒนาฝีมือ
ตนเอง เช่น มาเลเซียพบว่าการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติสอดคล้องกับจ�ำนวนผู้เข้ารับการศึกษาที่เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญ
ถึงแม้ว่ายังมีข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบเชิงลบในเรื่อง “สมองไหล” ต่อประเทศผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติ
ผลกระทบนี้อาจไม่รุนแรงอย่างที่กังวล และอาจได้รับการชดเชยโดย “การหมุนเวียนสมอง” การย้ายถิ่นฐาน
ออกนอกประเทศของแรงงานมีฝีมือในหลายประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นอยู่ในระดับสูง อาทิ ร้อยละ 15 ใน
กัมพูชา และสปป.ลาว ร้อยละ 10 ในเวียดนามและสิงคโปร์ การย้ายถิ่นออกนอกประเทศของแรงงานมีฝีมือ
มักถูกมองว่าส่งผลกระทบเชิงลบต่อประเทศต้นทางเนื่องจากมีต้นทุนด้านการพัฒนาทักษะของแรงงาน แต่
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รู ป ที ่ O.6
ค่าแรงเฉลี่ยรายเดือนในกลุ่มประเทศอาเซียนเมื่อปีพ.ศ. 2556

คาเฉลี่ยรายไดตอเดือน (เหรียญสหรัฐ)
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ฟลิปปนส

เวียดนาม

อินโดนีเซีย

กัมพูชา

ที่มา: ILO 2014.
หมายเหตุ: ตัวเลขของทุกประเทศเป็นของปีพ.ศ. 2556 ยกเว้นของกัมพูชาซึ่งเป็นตัวเลขจากปีพ.ศ. 2555 และ อาเซียน คือสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รู ป ที ่ O.7
เงินส่งกลับประเทศจากการทำ�งานของแรงงานข้ามชาติคิดเป็นสัดส่วนของ GDP ของกลุ่มประเทศอาเซียนเมื่อ
ปีพ.ศ. 2558
12

สัดสวนตอจีดีพี (%)
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ที่มา: World Bank Bilateral Remittance Matrix (database).
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กลับถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ในต่างประเทศ และท�ำให้ทรัพยากรมนุษย์ที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาประเทศลด
ลง อย่างไรก็ดี มีเหตุผลหลายประการที่แสดงให้เห็นว่าสมองไหลส่งผลกระทบด้านลบนั้นอาจจะเป็นการ
กล่าวเกินจริงไป และน่าจะเรียกการเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะสูงว่าเป็นการหมุนเวียนสมองจะถูกต้องกว่า
ประการแรกการเคลื่อนย้ายแรงงานของแรงงานมีทักษะสูงนั้นมีความซับซ้อน และไม่ได้มีรูปแบบที่แน่นอน
ตามระดับการศึกษา ประสบการณ์การท�ำงาน รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานจากการได้รับการฝึกฝนทักษะ
และสั่งสมประสบการณ์ทั้งในและนอกประเทศที่เป็นถิ่นก�ำเนิดของแรงงาน (Özden and Phillips 2015)
ประการที่สอง การส่งออกแรงงานมีทักษะสูงสามารถเพิ่มแรงจูงใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ
ผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติด้วยการยกระดับผลตอบแทนจากการศึกษาซึ่งต่างประเทศให้สูงกว่า และส่งเสริม
ให้แรงงานท้องถิ่นลงทุนกับการศึกษาเพิ่มขึ้น งานวิจัยพบว่ามีผลกระทบลักษณะนี้เกิดขึ้นในบางประเทศใน
อาเซียนเท่านั้น (Beine, Docquier, and Rapoport 2008) ประการสุดท้าย แรงงานข้ามชาติมีปฏิสัมพันธ์
กับประเทศต้นทางอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการถ่ายโอนความรู้ ความคิด รวมถึงเงินทุน น�ำไปสู่
การส่งเสริมการหมุนเวียนทางการค้า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และการพัฒนาสถาบันในประเทศ
(Docquier and Rapoport 2012)

แรงงานยังคงเผชิญกับต้นทุนสูงในการย้ายถิ่น
ความแตกต่างทางด้านเศรษฐกิจของอาเซียนเป็นปัจจัยที่ท�ำให้เกิดโอกาสในการย้ายถิ่นเพื่อหางานในต่าง
ประเทศ แม้วา่ หลายประเทศในอาเซียนมีอตั ราการเติบโตในระดับสูง แต่อาเซียนยังคงมีความเหลือ่ มล�ำ้ ภายใน
ภูมิภาคอย่างชัดเจนทั้งในด้านรายได้และอายุของประชากรส่งผลให้การย้ายถิ่นในภูมิภาคเป็นทางเลือกที่
น่าสนใจส�ำหรับแรงงานในกลุม่ ประเทศอาเซียน ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น ค่าแรงโดยเฉลีย่ ของสิงคโปร์มากกว่า
ค่าแรงเฉลีย่ ในกัมพูชาถึง 30 เท่า (ILO 2014) โดยความเหลือ่ มล�ำ้ ในภูมภิ าคทางด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศต่อหัวประชากรแบบปรับความเสมอภาคของอ�ำนาจซือ้ (GDP per capita adjusted for purchasing
power) ก็อยูใ่ นระดับสูงเช่นเดียวกัน โดย 9 ใน 10 ของทิศทางการเคลือ่ นย้ายแรงงานทีม่ จี �ำนวนแรงงานข้าม
ชาติสูงสุดนั้น มีความต่างของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวประชากรระหว่างประเทศผู้รับและผู้ส่ง
ออกแรงงานไม่ตำ�่ กว่า 2 เท่า (รูปที่ O.8) นอกจากนี้ การเริม่ เข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุนนั้ มีผลต่อการเคลือ่ นย้ายแรงงาน
ข้ามชาติในอาเซียน โดยประชากรวัยท�ำงานของสิงคโปร์ ไทย และมาเลเซียจะลดลงในอนาคต ซึง่ จะสร้างโอกาส
การจ้างงานส�ำหรับแรงงานข้ามชาติจากประเทศทีม่ ปี ระชากรอายุนอ้ ยกว่า อาทิ ในปีพ.ศ. 2558 อายุมธั ยฐาน
ของสิงคโปร์และไทยจะสูงกว่าอายุมธั ยฐานของประเทศผูส้ ง่ ออกแรงงานหลักทุกประเทศ (รูปที่ O.9)
อย่างไรก็ดี อุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคนี้ท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดในเรื่องสวัสดิการที่แรงงาน
ควรได้รับจากการย้ายถิ่น เนื่องจากแรงงานไม่สามารถย้ายถิ่นมาท�ำงานได้ ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติจ�ำนวน
มากย้ายเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ค่าใช้จ่ายของการย้ายถิ่นที่สูงนั้นท�ำให้ครัวเรือนยากจนไม่สามารถส่ง
แรงงานไปท�ำงานต่างประเทศได้ ทั้งนี้ การย้ายถิ่นที่มีขั้นตอนมาก ใช้เวลานาน และมีต้นทุนสูงท�ำให้แรงงาน
ข้ามชาติหาช่องทางการเข้าประเทศแบบผิดกฎหมาย ในกรณีนี้ แรงงานข้ามชาติหลีกเลี่ยงการเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ด้วยการข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย โดยการเข้ามาท�ำงานโดยไม่มีวีซ่าท�ำงานและการอยู่ใน
ประเทศเกินกว่าที่วีซ่าก�ำหนด เช่น แรงงานชายจากอินโดนีเซียอพยพเข้าไปท�ำงานในมาเลเซียผ่านช่องทาง
ที่ไม่ถูกกฎหมายสามารถลดระยะเวลาและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายได้มากกว่าแรงงานที่อพยพเข้าเมืองอย่างถูก
กฎหมาย (รูปที่ O.10) การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างผิดกฎหมายเป็นประเด็นส�ำคัญส�ำหรับอาเซียน เนื่องจาก
แรงงานข้ามชาติส่วนมากในประเทศไทยและจ�ำนวนมากในมาเลเซียเป็นแรงงานข้ามชาติแบบผิดกฎหมาย
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รู ป ที ่ O.8
สัดส่วนเปรียบเทียบ GDP ต่อหัวประชากร ระหว่างประเทศผู้รับและผู้ส่งออกแรงงาน 10 คู่ประเทศที่มีจำ�นวน
แรงงานข้ามชาติสูงสุด
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ที่มา: UN 2015a; World Development Indicators (database).
หมายเหตุ: เส้นแนวนอนระบุถึงระดับความแตกต่างระหว่าง GDP ต่อหัวประชากรของประเทศผู้รับและผู้ส่งออกแรงงานโดยปรับตามกำ�ลัง
ซื้อแล้ว (ปีฐาน 2011 เหรียญสหรัฐ)

มาเลเซีย
ที่มา: UN 2015b.
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รู ป ที ่ O.9
อายุมัธยฐานของประเทศอาเซียนที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจำ�นวนมากในปีพ.ศ. 2558
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เหรียญสหรัฐ

รู ป ที ่ O.10
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการย้ายถิ่นของแรงงานชายชาวอินโดนีเซียที่เข้าไปทำ�งานในมาเลเซีย
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ที่มา: World Bank 2016.
หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน พ.ศ. 2557 US$1 = Rp 11,865.

ค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติเป็นอุปสรรคที่แรงงานต้องเผชิญหากต้องการย้ายบริษัท
ย้ายภาคเศรษฐกิจ หรือย้ายประเทศ โดยค่าใช้จ่ายเหล่านี้เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในประเทศ เช่น การหางาน
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ระยะทาง และความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะของแรงงานและความต้องการของ
นายจ้าง นอกจากนี้ แรงงานข้ามชาติยังต้องเผชิญกับอุปสรรคเช่นเดียวกันกับที่แรงงานในประเทศต้องเผชิญ
ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายโดยตรงเรื่องการจัดเตรียมเอกสารและค่าจัดหางาน และต้นทุนทาง
อ้อมอื่นๆ เช่น นโยบายการย้ายถิ่นที่ไม่ยืดหยุ่น และค่าเสียโอกาสจากการที่ต้องรอกระบวนการย้ายถิ่น
ทั้งนี้ ต้นทุนโดยรวมที่แรงงานต้องเผชิญทั้งในการย้ายถิ่นภายในประเทศหรือข้ามประเทศสามารถประเมิน
ได้จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าแรงในอาชีพต่างๆ ซึ่งเป็นตัววัดความน่าสนใจของอาชีพเหล่า
นั้นกับข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงอาชีพที่เกิดขึ้นจริง เช่น หากประเทศหนึ่งมีค่าแรงสูงแต่มีแรงงานข้ามชาติ
จ�ำนวนน้อยที่ย้ายมาท�ำงาน ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศนั้นควรจะสูง กล่าวคือ ค่าใช้จ่าย
ของการเคลื่อนย้ายแรงงานสามารถประเมินได้จากการตอบสนองของแรงงานต่อโอกาสทางเศรษฐกิจต่างๆ
เช่น ค่าแรงที่สูงกว่าแรงงานสามารถตอบสนองได้หรือไม่
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เปิดกว้างต่อโลกาภิวัตน์และมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การย้ายถิ่นมักมีค่าใช้จ่ายของการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติที่ต�่ำกว่า เช่น มาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่มีค่าใช้
จ่ายการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติที่ต�่ำที่สุดในอาเซียน (รูปที่ O.11) ในช่วงปีพ.ศ. 2543–2553 แรงงาน
ข้ามชาติที่เข้ามาท�ำงานในมาเลเซียมีค่าใช้จ่ายการย้ายถิ่นสูงเป็น 3 เท่าของค่าแรงเฉลี่ยต่อปี ในขณะที่การ
ย้ายเข้าไปท�ำงานที่สิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายสูงเป็น 5 เท่าของค่าแรงเฉลี่ยต่อปี
นอกจากนี้ การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเข้าไปยังเมียนมาร์และเวียดนามมีค่าใช้จ่ายสูงมาก คิดเป็น
11 เท่าของค่าแรงเฉลี่ยต่อปี การที่ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติในมาเลเซียและสิงคโปร์
ไม่สูงมากสะท้อนถึงการเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ความพยายามในการพัฒนาระบบบริหาร
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สัดสวนคาใชจายในการเคลื่อนยายแรงงานเมื่อ
เทียบกับคาแรงเฉลี่ยตอป

รู ป ที ่ O.11
ต้นทุนการการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติในอาเซียน ช่วงปีพ.ศ. 2543-2553
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ที่มา: Hollweg 2016.

จัดการการย้ายถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลาง
ของภูมิภาคนี้ ขณะเดียวกัน ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศผู้รับแรงงานข้ามชาติหลักประเทศหนึ่งของภูมิภาค
นี้มีระบบบริหารจัดการการย้ายถิ่นที่ด้อยมาก ส่งผลให้มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจ�ำนวนมาก และมี
ค่าใช้จ่ายของการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสูง ทั้งนี้ ประเทศผู้ส่งออกแรงงานที่ส�ำคัญของอาเซียนมัก
จะก�ำหนดข้อจ�ำกัดส�ำหรับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�ำงานในประเทศ รวมถึงแรงงานที่มีทักษะสูงด้วย ส่ง
ผลให้ค่าใช้จ่ายของการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสูง ในภูมิภาคอาเซียนนี้พบว่าไม่ว่าแรงงานต้องการจะ
ย้ายถิ่นไปยังประเทศใดในอาเซียน ก็ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงเป็นหลายเท่าของค่าแรงเฉลี่ยต่อปีเพราะ
ความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการการย้ายถิ่นส่งผลให้การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
ท�ำได้ยาก
อุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานซึ่งวัดได้จากค่าใช้จ่ายของการย้ายถิ่นของแรงงานเป็นข้อจ�ำกัดที่ท�ำให้
อาเซียนไม่ได้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ ดังนั้น การขจัดอุปสรรคต่อ
การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยการลดค่าใช้จ่ายที่แรงงานต้องเผชิญในการย้ายถิ่นเพื่อหาโอกาสทางเศรษฐกิจ
จะช่วยเพิ่มสวัสดิการให้กับแรงงานจากการรวมตัวระดับภูมิภาคได้ งานวิจัยนี้จะกล่าวถึงแนวทางการลด
อุปสรรคเหล่านี้ต่อไป

ระบบการเคลื่อนย้ายถิ่นที่ไม่มีประสิทธิภาพทำ�ให้ต้นทุนสูง
ระบบบริหารจัดการการย้ายถิ่นบ่อยครั้งมีบทบาทในการเป็นตัวกลางระหว่างประเทศผู้รับและผู้ส่งออกแรง
งาน รวมถึงแรงงานข้ามชาติซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันไป โดยประเทศผู้รับแรงงานข้ามชาติ เช่น
มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย ต้องการทั้งแรงงานไร้ฝีมือและแรงงานมีทักษะเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน
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แรงงาน ในขณะที่ นายจ้างในประเทศผู้รับแรงงานข้ามชาติเองก็ต้องอาศัยแรงงานข้ามชาติเพื่อทดแทน
แรงงานที่ขาดไป อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์หลักของนายจ้างคือผลก�ำไรสูงสุด ทั้งนี้ ประเทศผู้ส่งออกแรงงาน
ข้ามชาติ เช่น กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ จะได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดทักษะ อัตราการว่าง
งานที่ต�่ำ เครือข่ายธุรกิจข้ามชาติ รวมถึงเงินส่งกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติ แต่ก็ต้องกังวลกับการ
สูญเสียทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบของสมองไหลและการที่แรงงานข้ามชาติได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
(Ratha, Yi, and Yousefi 2016) นอกจากนี้ แรงงานข้ามชาติได้รับประโยชน์จากโอกาสการจ้างงานและ
ค่าแรงที่เพิ่มขึ้น แต่จะต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการย้ายถิ่น
ระบบบริหารจัดการการย้ายถิ่นโดยทั่วไปประกอบด้วยการจัดการและองค์ประกอบ 4 ประการ โดยองค์
ประกอบเหล่านี้ท�ำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศผู้รับและผู้ส่งออกแรงงาน นายจ้าง
และแรงงาน
• การบริหารจัดการระบบการย้ายถิ่นหมายถึงกรอบกฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ และข้อ
ตกลงทวิภาคีระหว่างประเทศผู้รับและผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติ โดยระบบฯ ออกแบบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่ม (ประกอบด้วยแรงงานข้ามชาติ นายจ้าง และ ประเทศผู้รับและผู้ส่งออกแรงงาน) มีบทบาทตาม
วัตถุประสงค์ของการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ ซึ่งรวมอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการย้ายถิ่น และ
ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นแรงงาน รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบทบาท
ของแต่ละภาคส่วนจะถูกก�ำหนดโดยข้อตกลงทวิภาคีทางด้านแรงงานซึ่งเป็นตัวหลักในการก�ำหนดการ
ย้ายถิ่นระหว่าง 2 ประเทศ
• องค์ประกอบด้านการตรวจคนเข้าเมืองเป็นส่วนที่ตัดสินว่าใครได้อพยพเข้าประเทศและจ�ำนวนเท่าใด
ด้วยการก�ำหนดช่องทางผ่านแดน การจ�ำกัดจ�ำนวน และการจัดหาแรงงานข้ามชาติ โดยระบบบริหาร
จัดการการย้ายถิ่นของประเทศผู้รับแรงงานข้ามชาติมักจะจัดช่องทางการเคลื่อนย้ายถิ่นหลากหลาย
ช่องทางตามระดับทักษะของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะการจ�ำกัดช่องทางเฉพาะส�ำหรับแรงงาน
จากบางประเทศ และ/หรือแรงงานในบางภาคเศรษฐกิจหรือกลุ่มอาชีพ นอกจากนี้ ระบบบริหารจัดการ
การย้ายถิ่นของประเทศผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติสามารถมีบทบาทในการก�ำหนดช่องทางการเคลื่อน
ย้ายแรงงานผ่านข้อตกลงทวิภาคี การจ�ำกัดจ�ำนวนแรงงานข้ามชาตินี้สามารถท�ำได้โดยการตั้งเป้า
หมายการรับผู้ย้ายถิ่นหรือการจ�ำกัดจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติที่จะรับเข้ามาท�ำงานในประเทศ โดย
สามารถตั้งเพดานส�ำหรับจ�ำนวนแรงงานสูงสุดที่จะรับเข้าประเทศ หรือโดยการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่
นายจ้างหรือแรงงานข้ามชาติต้องจ่าย ทั้งนี้ การจัดหาแรงงานคือการจัดหาแรงงานข้ามชาติให้กับ
นายจ้างที่ต้องการแรงงานนั้น แม้ว่าจะมีการจัดหาแรงงานที่ภาครัฐช่วยด�ำเนินการ แต่การจัดหาแรงงาน
ในอาเซียนมักท�ำผ่านบริษัทจัดหาแรงงานและนายหน้าซึ่งคิดค่าใช้จ่ายในการอ�ำนวยความสะดวกในการ
ย้ายถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติ
• องค์ประกอบด้านการจ้างงานนัน้ เกีย่ วข้องกับเงือ่ นไขการจ้างงานและการคุม้ ครองแรงงาน โดยนโยบาย
การย้ายถิน่ ทีก่ �ำหนดแนวทางการจ้างงานแรงงานข้ามชาติมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการก�ำหนดช่องทาง
ผ่านแดน ช่องทางการเข้าประเทศมักเป็นปัจจัยทีก่ �ำหนดเงือ่ นไขการจ้างงาน โดยเงือ่ นไขทีด่ ซี งึ่ ก�ำหนดระยะ
เวลาจ้างงานทีน่ านและสามารถพาครอบครัวอพยพมาด้วยกันได้นนั้ มักจะถูกเสนอให้กบั แรงงานทีม่ ที กั ษะ
สูง อนึง่ การคุม้ ครองแรงงานระหว่างทีท่ �ำงานในต่างประเทศนัน้ รวมถึงก�ำหนดค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ความสามารถ
ในการเปลีย่ นนายจ้าง การมีสทิ ธิได้รบั สวัสดิการทางสังคม และการมีชอ่ งทางร้องเรียนหากถูกละเมิดสิทธิที่
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ได้รบั การคุม้ ครอง ทัง้ นี้ การคุม้ ครองแรงงานนัน้ รวมถึงการทีป่ ระเทศผูส้ ง่ ออกแรงงานช่วยแรงงานเตรียมตัว
ก่อนเดินทางไปท�ำงานในต่างประเทศด้วยการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทางและการช่วยกรองสัญญาจ้างงาน
และการติดตามหลังจากเดินทางไปถึงประเทศปลายทางแล้วผ่านส�ำนักงานแรงงานในประเทศนัน้ ๆ
• องค์ประกอบด้านการเดินทางกลับประเทศเกี่ยวข้องกับการเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของแรงงาน
ข้ามชาติ โดยองค์ประกอบนี้จะเกี่ยวข้องกับการลงโทษและการให้แรงจูงใจซึ่งประเทศผู้รับแรงงาน
ออกแบบเพื่อลงโทษแรงงานข้ามชาติชั่วคราวที่อยู่ท�ำงานเกินจากที่ได้รับอนุญาตและเพื่อให้สิ่งจูงใจกับ
แรงงานเมื่อถึงเวลาเดินทางกลับประเทศ นอกจากนี้ ประเทศผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติสามารถสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับแรงงานข้ามชาติโดยสร้างความสัมพันธ์กับแรงงานฯ และจัดให้มีนโยบายด้านการ
ต้อนรับแรงงานกลับประเทศ โดยให้แรงงานข้ามชาติที่เดินทางกลับมามีงานท�ำ
• องค์ประกอบด้านการปฏิบัติจริงเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินนโยบายด้านการย้ายถิ่นและการก�ำกับดูแลองค์
ประกอบต่างๆ ของระบบบริหารจัดการการย้ายถิ่น องค์ประกอบนี้เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแลด้านต่างๆ
อาทิ กระบวนการย้ายถิ่นทั้งออกและเข้าประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานข้ามชาติเข้าประเทศถูกกฎหมาย
บริษัทจัดหาแรงงานเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดหางานได้ท�ำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และผู้ว่าจ้างเพื่อให้
แน่ใจว่าแรงงานข้ามชาติได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายก�ำหนด ทั้งนี้ การปฏิบัติจริงนั้น
ต้องอาศัยการประสานงานเพื่อให้สามารถผลักดันนโยบายด้านการย้ายถิ่นผ่านทุกหน่วยงานและทุก
ระดับของภาครัฐได้ รวมถึงการมุ่งเป้าของการก�ำกับดูแลไปยังหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดผ่านแดน
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในประเทศ นายจ้างและแรงงานข้ามชาติด้วย
ข้อบกพร่องและความไม่มีประสิทธิภาพในแต่ละองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการการย้ายถิ่นส่ง
ผลให้ต้นทุนของการย้ายถิ่นข้ามประเทศสูงขึ้น (รูปที่ O.12) โดยต้นทุนของการการย้ายถิ่นนั้นเกิดจาก
กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการจ�ำกัดจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติซึ่งไม่ได้ค�ำนึงถึง
ความต้องการทางเศรษฐกิจที่แท้จริง การจัดหาแรงงานนั้นอาจมีต้นทุนสูงได้ โดยเฉพาะค่าบริการที่ต้องจ่าย
ให้บริษัทจัดหาแรงงานให้หาแรงงานตามความต้องการของนายจ้าง เงื่อนไขการจ้างงานที่จ�ำกัดผลตอบแทน
ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติมากเกินไปดังที่เกิดขึ้นในกรณีของการจ้างงานที่มีระยะเวลาสั้นเกินไป ทั้งนี้ มี
ต้นทุนอีกมากมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติระหว่างที่ท�ำงานในต่างประเทศ อาทิ การได้รับ
ค่าแรงและสวัสดิการน้อยกว่าที่คาดไว้ โดยเฉพาะน้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างงานหรือค่าแรงขั้นต�่ำ และ
มาตรการคุ้มครองแรงงานที่ไม่บังคับใช้และสวัสดิการที่แรงงานไม่ได้รับ นอกจากนี้ ต้นทุนของการย้ายถิ่น
นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนแรงงานข้ามชาติออกเดินทางเนื่องจากมาตรการคุ้มครองแรงงานต่างๆ ของประเทศ
ผู้ส่งออกแรงงาน ซึ่งรวมถึงต้นทุนทางการเงิน เช่น กองทุนสวัสดิการแรงงานข้ามชาติ และค่าเสียโอกาส
จากการต้องรอขอเอกสารที่จ�ำเป็น ทั้งนี้ ต้นทุนจะเกิดขึ้นเช่นกันถ้าแรงงานข้ามชาติไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากทักษะใหม่ที่ได้เรียนรู้มาจากต่างประเทศเมื่อได้กลับมาท�ำงานในประเทศของตนเองแล้ว การก�ำกับดูแล
ระบบบริหารจัดการการย้ายถิ่นและการปฏิบัติจริง มีผลกระทบต่อต้นทุนการย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นจากทุกองค์
ประกอบ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกฎหมายขาดความชัดเจนและเมื่อหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบทับ
ซ้อนกันหรือขัดแย้งกัน นอกจากนี้ การไม่ปฏิบัติจริงสามารถท�ำให้กฎหมายและหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพลดลงได้ ส่งผลให้ต้นทุนฯ เพิ่มสูงขึ้นในทุกองค์ประกอบได้ที่กล่าวถึงข้างต้น
ข้อบกพร่องและความไม่มีประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการการย้ายถิ่นสามารถจัดให้อยู่ใน 5 กลุ่ม
ปัญหาส�ำคัญที่ท�ำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติมีต้นทุนสูง
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รู ป ที ่ O.12
ระบบบริหารจัดการการย้ายถิ่นและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากแต่ละองค์ประกอบของระบบ

การบริหารจัดการ

ความไมชัดเจนและไมสอดคลองกันของกฏหมาย ขอตกลงทวิภาคี
และหนาที่ของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของทำใหระบบไมมีประสิทธิภาพ เกิดปญหาตอเนื่องในสวนอื่นๆ
ของระบบบริหารจัดการยายถิ่นฐาน

การตรวจคนเขาเมือง
ชองทางเขาประเทศ
ขั้นตอนการเขาประเทศอาจมี
คาใชจายตางๆ เชน
คาธรรมเนียมและคาเสีย
โอกาสหากใชเวลานานและมีขั้น
ตอนซับซอน
การจำกัดจำนวนแรงงานขาม
ชาติ
วัตถุประสงคที่ไมชัดเจนจะทำ
ใหเกิดคาใชจายที่ไมจำเปน
รวมทั้ง
การจำกัดจำนวนแรงงานไม
สอดคลองกับความตองการทาง
เศรษฐกิจ
การจัดหาแรงงาน
การขาดการกำกับดูแลและ
ขาดขอมูลที่เพียงพออาจทำให
การหางานของแรงงานขามชาติมี
คาใชจายสูง

การจางงาน

การเดินทางกลับประเทศ

เงื่อนไขการจางงาน
เงื่อนไขการจางงานที่ขาด
ความยืดหยุนจะจำกัดประโยชน
ที่จะไดจากการมีแรงงานขาม
ชาติ อนึ่ง
การตอใบอนุญาตจางงานจะ
มีทั้งคาใชจายและคาเสีย
โอกาส

การกำหนดบทลงโทษและสิ่ง
จูงใจ
การใชบทลงโทษมากเกินไป
อาจทำใหคาใชจายในการเดิน
ทางกลับประเทศของแรงงาน
สูงขึ้น
สงผลใหแรงงานผิดกฏหมาย
ตองอยูในประเทศตอไป
การปฏิสัมพันธกับแรงงาน
ขามชาติ
แรงงานขามชาติอาจไมมี
ความรูในการติดตอกับประเทศ
บานเกิด
การรับแรงงานขามชาติกลับ
ประเทศ
แรงงานขามชาติที่เดินทาง
กลับประเทศอาจสูญเสียเครือ
ขายที่เคยมีในตลาดแรงงาน
ทำใหหางานใหมไดยากขึ้น

การคุมครองแรงงาน
การไมไดรับการคุมครองที่
เหมาะสมจะจำกัดประโยชนที่
แรงงานขามชาติจะไดรับ ทั้งนี้
ระบบคุม ครองแรงงานทีเ่ ขม
งวดเกินไปอาจทำใหเกิดคา
ใชจา ยและคาเสียโอกาสทีส่ งู
เกินไป

การบังคับใชกฏหมาย

การบังคับใชกฏหมายโดยไมมีการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเพียงพอ
และไมมีการกำหนดเปาหมายอยางชัดเจนจะทำใหตนทุนของทุกองคประกอบในระบบการบริหารจัดการ
ยายถิ่นเพิ่มขึ้น เชนเดียวกันกับการละเลยการละเมิดสิทธิแรงงานขามชาติของนายจาง

ประเด็นปญหา
1. การไมสามารถตอบสนองตอความตองการทางเศรษฐกิจ
2. ขอจำกัดดานขอมูลขาวสารทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบ
3. การขาดการประสานงานระหวางผูมีสวนเกี่ยวของ
4. การแสวงหาผลประโยชนจากจุดออนของระบบการบริหารจัดการยายถิ่น
5. แนวทางปฏิรูปเนนผลระยะสั้น

บทสรุ ป ผู ้ บ ริ ห าร l
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• ระบบบริหารจัดการการย้ายถิ่นมักไม่สามารถตอบสนองต่อความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจ ซึ่งการจ�ำกัด
จ�ำนวนแรงงานข้ามชาติที่อนุญาตให้เข้ามาท�ำงานในประเทศมักไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
แรงงาน ตัวอย่างเช่น มาเลเซียเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในระดับสูงกับแรงงานข้ามชาติเพื่อจ�ำกัดจ�ำนวน
แรงงานข้ามชาติไร้ฝีมือที่เข้าประเทศมาท�ำงาน แม้ว่าเศรษฐกิจมาเลเซียได้เติบโตมากขึ้น แต่ค่า
ธรรมเนียมนี้ก็ไม่ได้ถูกปรับให้เหมาะสมเป็นระยะเวลานาน ได้แก่ ปีพ.ศ. 2542–2548, 2548–2552 และ
2554–2559
• ข้อจ�ำกัดทางด้านข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นกับแรงงานข้ามชาติและนายจ้าง โดยแรงงานข้ามชาติในอาเซียน
ต้องพึ่งบริษัทจัดหาแรงงานและนายหน้าที่ผิดกฎหมายในการหาข้อมูลต่างๆ ซึ่งบริษัทจัดหาแรงงานนั้น
เป็นตัวกลางส�ำคัญที่ชี้แนะแรงงานข้ามชาติจากกัมพูชา สปป.ลาว และเมี ย นมาร์ ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ต าม
กระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่ก�ำหนดแนวทางการย้ายถิ่นเข้า
มายังประเทศไทย
• นายจ้างและบริษัทจัดหาแรงงานสามรถใช้ความได้เปรียบทางข้อมูลนี้ในการสร้างความได้เปรียบและหา
ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการการย้ายถิ่นได้ โดยตัวแทนจัดหางานเหล่านี้ได้ประโยชน์สูงสุดจากส่วน
ต่างของค่าแรงในประเทศผู้รับและผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติเพียงเพราะจัดหาแรงงานตามความต้องการ
ของนายจ้าง (Ahsan and others 2014) ในกรณีของประเทศไทย หากแรงงานข้ามชาติจากกัมพูชา และ
สปป.ลาว เลือกที่จะเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมาย ค่านายหน้าจัดหางานนั้นจะสูงขึ้นถึงหลายร้อยเหรียญ
สหรัฐฯ (Jalilian and Reyes 2012)
• การประสานงานอย่างไม่เพียงพอภายในประเทศของทั้งประเทศผู้รับและผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติ
และระหว่างประเทศผู้รับและผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งการขาดการประสานงานกันระหว่าง
นายจ้าง สหภาพแรงงาน แรงงานท้องถิ่น และแรงงานข้ามชาติ ในกรณีของอินโดนีเซียนั้น การขาดความ
ชัดเจนด้านความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นท�ำให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างหน่วยงาน ความไม่มั่นใจของแรงงานข้ามชาติว่าต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดหากมี
เหตุจ�ำเป็น และกระบวนการที่ซ�้ำซ้อน แม้ว่าจะมีข้อตกลงทวิภาคีหลายฉบับที่ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อประสาน
งานด้านการย้ายถิ่นระหว่างประเทศผู้รับและผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติในอาเซียน แต่ข้อตกลงฯ เหล่านี้
ขาดความโปร่งใสและมักไม่ได้ให้นายจ้างและแรงงานข้ามชาติเข้าไปมีส่วนร่วมตอนจัดท�ำ
• ทั้งประเทศผู้รับและผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติมักจะให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์ในระยะสั้นและ
ต้นทุนของการย้ายถิ่น ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยยังไม่สามารถจัดท�ำแผนระยะยาวด้านการย้ายถิน่ ได้
แนวทางการด�ำเนินนโยบายด้านการย้ายถิ่นที่มีในปัจจุบันคือ การจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติที่ผิด
กฎหมายและการยืนยันสัญชาติเป็นระยะๆ ทั้งนี้ ประเทศผู้ส่งออกแรงงานได้เริ่มพิจารณาประโยชน์ที่
ตลาดแรงงานได้รบั จากการย้ายถิน่ และการพัฒนาทางเศรษฐกิจทัว่ ๆ ไป อย่างไรก็ดี โครงการสนับสนุน
แรงงานข้ามชาติทกี่ ลับประเทศบ้านเกิดและโครงการสร้างความสัมพันธ์กบั แรงงานฯ ยังไม่มคี วามก้าวหน้า

นโยบายที่ดีสามารถลดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงาน
การแทรกแซงผ่านระบบบริหารจัดการการย้ายถิ่นสามารถช่วยลดต้นทุนของการเคลื่อนย้ายแรงงานโดย
การพัฒนาปรับปรุงข้อบกพร่องและความไม่มีประสิทธิภาพในแต่ละองค์ประกอบของระบบฯ แต่ละ
ประเทศต่างมีนโยบายที่เหมาะสมแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นเป็นประเทศผู้รับหรือผู้ส่งออกแรง
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งานข้ามชาติ ระดับการพัฒนาของระบบบริหารจัดการการย้ายถิ่น และระดับการพัฒนาของประเทศ ใน
ส่วนต่อไปของงานวิจัยนี้จะกล่าวถึง แนวทางการแทรกแซงที่สามารถท�ำได้ในแต่ละองค์ประกอบของระบบ
บริหารจัดการการย้ายถิ่นซึ่งโดยทั่วไปสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกประเทศ
การปฏิรูปตลาดแรงงานภายในประเทศสามารถท�ำได้ควบคู่กันไปกับการด�ำเนินนโยบายด้านการย้ายถิ่น
แม้ว่างานวิจัยนี้ไม่ได้เน้นเรื่องนโยบายแรงงานของแต่ละประเทศ แต่นโยบายตลาดแรงงานภายในประเทศ
สามารถช่วยลดต้นทุนการเคลื่อนย้ายแรงงานภายในประเทศ เพื่อที่แรงงานจะสามารถเปลี่ยนภาคเศรษฐกิจ
เปลี่ยนอาชีพ หรือเปลี่ยนถิ่นฐานในประเทศแทนการไปท�ำงานต่างประเทศ การปฏิรูปดังกล่าวจะช่วยลด
ความไม่ยืดหยุ่นในตลาดแรงงาน เช่น ต้นทุนและข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเลิกจ้าง การจ�ำกัดการใช้แรงงานข้าม
ชาติชั่วคราว (World Bank 2014) โดยนโยบายเหล่านี้สามารถช่วยลดผลกระทบเชิงลบที่แรงงานข้ามชาติมี
ต่อแรงงานท้องถิ่นได้

การบริหารจัดการที่ดี
ยุทธศาสตร์ระดับประเทศด้านการย้ายถิ่น ยุทธศาสตร์ระดับประเทศทางด้านการย้ายถิ่นสามารถเป็น
แนวทางน�ำการก�ำหนดนโยบายฯ ทั้งในประเทศผู้รับและผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติ โดยแผนระดับประเทศ
ควรมีทั้งเป้าหมายในด้านการย้ายถิ่นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ควรครอบคลุมการย้ายถิ่นทุกประเด็น
และควรประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ทุนมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการ
ย้ายถิ่น โดยประเทศผู้รับแรงงานข้ามชาตินั้น ยุทธศาสตร์ด้านการย้ายถิ่นที่ชัดเจนจะช่วยสร้างความชัดเจน
ให้กับนายจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยว ข้องอื่นๆ ในตลาดแรงงานถึงมุมมองที่ผู้ก�ำหนดนโยบายมีต่อแรงงานข้าม
ชาติและแนวทางในปรับจ�ำนวนแรงงานและทักษะฝีมือแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายเศรษฐกิจระยะ
ยาว นอกจากนี้ แผนดังกล่าวยังสามารถระบุผลกระทบเชิงลบจากการแรงงานข้ามชาติที่อาจเกิดขึ้นได้กับ
แรงงานในประเทศบางกลุ่ม โดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือ และระบุแนวทางลดผลกระทบที่เตรียมไว้ช่วยเหลือ
ด้วย อนึ่ง ระบบบริหารจัดการการย้ายถิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกโดยทั่วไปได้รับการออกแบบภายใต้
แนวคิดที่ว่าการย้ายถิ่นเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว การย้ายถิ่นได้เป็นส่วน
หนึ่งของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ อย่างเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจ�ำเป็นต้องประสานเรื่องการย้าย
ถิ่นให้เข้ากับนโยบายด้านแรงงานอื่นๆ ด้วย ดังนั้น วิสัยทัศน์ระยะยาวส�ำหรับการย้ายถิ่นจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อ
การสร้างความชัดเจนให้กับนายจ้างและแรงงานว่านโยบายจะถูกผลักดันไปในทิศทางใดในเรื่องซึ่งจะท�ำให้
ทราบถึงผลกระทบต่อการผลิตและการจ้างงานต่อไป ทั้งนี้ ส�ำหรับประเทศผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติแล้ว
ยุทธศาสตร์ด้านการย้ายถิ่นจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงมุมมองของผู้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของแรงงานข้าม
ชาติจากประเทศของตนและวางยุทธศาสตร์คุ้มครองแรงงานข้ามชาติดังกล่าวขณะท�ำงานในต่างประเทศ โดย
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้อาจพิจารณาเป้าหมายในระยะยาวต่างๆ อาทิ การใช้การส่งออกแรงงานข้ามชาติเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก�ำหนดนโยบายทางด้านการมีส่วนร่วมกับแรงงานข้ามชาติ
และการรับแรงงานกลับประเทศ
แผนระดับชาติดา้ นการย้ายถิน่ ของเกาหลีใต้และประสบการณ์ของกัมพูชาในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติดา้ น
การย้ายถิน่ จัดว่าตัวอย่างยุทธศาสตร์ที่ดี เกาหลีใต้เริ่มมีแผนระดับชาติฯ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 โดยแผนนโยบาย
การรับแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�ำงานประเทศ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2551–2555) มีเป้าหมายในการปรับปรุงการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และก�ำหนดนโยบายด้านการย้ายถิ่นระยะยาวให้มีความต่อเนื่อง
(Ministry of Justice 2009) โดยแผนฯดังกล่าวนี้ ได้ระบุเป้าหมายอย่างชัดเจน จัดล�ำดับความส�ำคัญ ก�ำหนด
บทบาท และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และระบุขอบเขตที่หน่วยงานต้องประสานงานร่วมกัน
ต่อมา เกาหลีใต้ได้จัดท�ำแผนฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556–2560) ได้ประเมินผลของแผนฯ ฉบับที่ 1 ตามเป้าหมาย
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ที่ก�ำหนดไว้แต่ละด้าน ส่วนกัมพูชานั้นได้จัดท�ำแผนระดับชาติด้านการย้ายถิ่น 2 ฉบับ โดยนโยบายด้านการ
เคลื่อนย้ายแรงงานของกัมพูชา ปีพ.ศ. 2553–2558 ได้ตั้งเป้าหมายหลักด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน ในขณะ
ที่นโยบายฯ ปีพ.ศ. 2558–2561 ได้น�ำแนวทางการด�ำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ด�ำเนินงานในด้านต่างๆ อย่างไรก็ดี มีเพียงแผนฯ ฉบับที่ 2 เท่านั้นที่ถูกจัดท�ำขึ้นโดยค�ำนึงถึงยุทธศาสตร์ด้าน
การจ้างงานและการพัฒนาด้วย
กรอบการด�ำเนินงานของสถาบัน การระบุความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนเป็นเรื่อง
จ�ำเป็นส�ำหรับการลดขั้นตอนทางราชการที่ท�ำให้เกิดความล่าช้าและเพื่อให้บริการแรงงานข้ามชาติได้ดีขึ้น
ตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ในฐานะเป็นประเทศที่รับแรงงานข้ามชาติ และฟิลิปปินส์ในฐานะประเทศ
ผู้ส่งออกแรงงานมีระบบบริหารจัดการย้ายถิ่นที่ดี โดยได้การระบุความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
อย่างชัดเจน ในกรณีของสิงคโปร์นั้น กระทรวงแรงงานได้จัดท�ำและขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานต่างด้าว
โดยมีหน่วยงานในกระทรวงฯ ดูแลประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติ ใบอนุญาต
ท�ำงาน และการบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ส�ำหรับฟิลิปปินส์นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติหลายหน่วยงานอยู่ภายใต้การก�ำกับของกระทรวงแรงงานและการจ้าง
งาน หน่วยงานเหล่านี้ได้ถูกก�ำหนดบทบาทและความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน เช่น หน่วยงานจัดหา
งานต่างประเทศของฟิลิปปินส์ (Philippine Overseas Employment Agency- OEA) รับผิดชอบด้าน
การบริหารจัดการการย้ายถิ่นและหน่วยงานสวัสดิการส�ำหรับแรงงานในต่างประเทศ (Overseas Workers
Welfare Administration - OWWA) มีหน้าที่คุ้มครองแรงงานข้ามชาติ
ข้ อ ตกลงทวิ ภ าคี ข้ อ ตกลงทวิ ภ าคี ส ามารถอ�ำนวยความสะดวกระหว่ า งประเทศผู ้ ส ่ ง ออกและรั บ
แรงงานข้ามชาติ ทั้ง 2 กลุ่มประเทศมีบางประเด็นที่คาบเกี่ยวกันแต่วัตถุประสงค์แตกต่างกันไป ซึ่งมักส่ง
ผลให้กระบวนการการย้ายถิ่นไม่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ ความพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพส�ำหรับ
กระบวนการการย้ายถิ่นมักมีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงกฎระเบียบข้อบังคับภายในประเทศ ทั้งนี้ ข้อตกลง
ทวิภาคีหรือบันทึกความเข้าใจจะเป็นปัจจัยพื้นฐานก�ำหนดแนวทางการเจรจาระหว่างที่ประเทศผู้รับและ
ผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติเพื่อประสานข้อตกลง และสอดคล้องกับกรอบแนวทางด้านกฎหมายและของ
สถาบันภายในประเทศ แม้ว่าข้อตกลงฯ จะได้รับผลกระทบจากความไม่มีประสิทธิภาพข้างต้นก็ตาม อนึ่ง
หากข้อตกลงทวิภาคีหรือบันทึกความเข้าใจได้ถูกใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างดีแล้ว ข้อตกลงฯ เหล่านี้คือการ
แปลงผลการเจรจาด้านการบริหารจัดการและการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติให้กลายเป็นความตกลงอย่าง
เป็นทางการระหว่างประเทศ ความส�ำเร็จของความตกลงจะเกิดขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ปรับตัวให้ทันกับความต้องการของตลาดแรงงาน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศผู้รับและผู้ส่งออกแรงงาน
อย่างต่อเนื่อง และแรงสนับสนุนจากกรอบยุทธศาสตร์ด้านการย้ายถิ่น และ การจ้างงาน (KNOMAD 2014)
นอกจากนี้ รูปแบบสัญญาจ้างงาน มาตรการคุ้มครองค่าแรง (เช่น กลไกส�ำหรับจ่ายค่าแรงไปยังบัญชีธนาคาร
ของแรงงานข้ามชาติ โดยอัติโนมัติ) เนื้อหาของบันทึกความเข้าใจที่โปร่งใส การมีส่วนร่วมของบริการการจ้าง
งานของภาครัฐในทั้งประเทศผู้รับและผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติ การพิจารณาประเด็นเรื่องเพศเฉพาะ และ
การน�ำไปปฏิบัติและการประเมินมาตรการอย่างจริงจังล้วนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีจากความตกลงทวิภาคี
และบันทึกความเข้าใจ (Wickramasekara 2015)

การตรวจคนเข้าเมือง
ช่ อ งทางการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงาน กระบวนการตรวจคนเข้ า เมื อ งจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เมื่ อ มี ค วาม
โปร่งใสและมีการก�ำหนดช่องทางการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ชัดเจน การขออนุญาตผ่านแดนที่สับสนและไม่
ชัดเจนเป็นสิ่งที่ท�ำให้กระบวนการฯขาดประสิทธิภาพ เพิ่มต้นทุนต่อการย้ายถิ่น และสร้างความไม่เชื่อมั่นใน
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ความน่าเชื่อถือของการขออนุญาตผ่านแดน ดังนั้น การมีความโปร่งใสและการให้นายจ้างและแรงงานข้าม
ชาติเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและเงื่อนไขส�ำหรับการขออนุญาตผ่านแดนจึงเป็นสิ่งส�ำคัญมาก ทั้งนี้ ระบบ
ที่นายจ้างและแรงงานข้ามชาติสามารถติดตามความก้าวหน้าของการขออนุญาตผ่านแดนได้จะช่วยสร้าง
ความมั่นใจต่อระบบ และช่วยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเห็นและแก้ไขจุดคอขวดในการท�ำงานได้ ตัวอย่าง
เช่น นิวซีแลนด์ใช้ระบบ “การแสดงความสนใจ” เพื่อคัดเลือกแรงงานข้ามชาติที่มีคุณสมบัติครบจากรายชื่อ
แรงงานที่แจ้งความต้องการย้ายถิ่นเข้าประเทศไว้และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นแล้ว ระบบนี้ช่วยลด
ปริมาณค�ำขออนุญาตฯ ที่รอการพิจารณาด้วยการคัดกรองเบื้องต้นและการก�ำหนดให้ค�ำขออนุญาตฯ หมด
อายุเป็นระยะๆ (Bedford and Spoonley 2014) ทั้งนี้ การก�ำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติแรงงานที่ชัดเจน
ส�ำหรับแต่ละช่องทางการเคลื่อนย้ายแรงงานจะสามารถก�ำหนดเป้าหมายประเภทของแรงงานที่ต้องการได้
ในกรณีของสิงคโปร์นั้นช่องทางการเคลื่อนย้ายแรงงานแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือช่องทางส�ำหรับแรงงานไร้ฝีมือ
แรงงานทักษะปานกลาง และแรงงานมีทักษะ โดยใช้การก�ำหนดเงินเดือนและข้อก�ำหนดด้านการศึกษาเป็น
เกณฑ์คัดแยกแรงงานตามระดับทักษะ ช่องทางการเคลื่อนย้ายแรงงานนี้จะสอดคล้องกับเงื่อนไขการจ้างงาน
ซึ่งแรงงานที่มีคุณสมบัติสูงจะได้รับเงื่อนไขการจ้างงานที่มีผลตอบแทนดี
การจัดท�ำรายการประเภทแรงงานขาดแคลนเป็นแนวทางที่มีประโยชน์ส�ำหรับการปรับปรุงให้ระบบ
บริหารจัดการการย้ายถิ่นตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น โดยรายการประเภท
แรงงานขาดแคลนจะช่วยการคัดกรองแรงงานข้ามชาติ ณ ขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองด้วย รายการประเภท
แรงงานขาดแคลนนี้เป็นแนวทางที่อ้างอิงข้อมูลเป็นหลัก โดยใช้ข้อมูลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ได้แก่
การส�ำรวจตลาดแรงงาน ข้อมูลการบริหารจัดการ และการหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การใช้ข้อมูลในการ
สังเกตภาวะขาดแคลนในตลาดแรงงานจะสร้างวงจรการสื่อสารระหว่างระบบบริหารจัดการการย้ายถิ่นและ
ตลาดแรงงาน ซึ่งช่วยให้สามารถคัดเลือกแรงงานข้ามชาติให้ตรงกับอาชีพที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด นอกจาก
นี้ รายการแรงงานขาดแคลนจะช่วยให้นายจ้างสามารถหาแรงงานทั้งที่มีทักษะและไร้ฝีมือที่แรงงานท้องถิ่น
มีไม่เพียงพอ และยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชนว่าผู้ก�ำหนดนโยบายดูแลตลาดแรงงานและการ
ย้ายถิ่นอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ รายการแรงงานขาดแคลนสามารถช่วยเร่งรัดจัดการการย้ายถิ่นเนื่องจาก
นายจ้างไม่ต้องโฆษณาเพื่อหาแรงงาน ทั้งนี้ มีหลายประเทศที่ใช้รายการแรงงานขาดแคลน อาทิ ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร รวมถึงมาเลเซีย ทั้งนี้ มาเลเซียมีรายการแรงงานประเภทที่ขาดแคลนอย่าง
หนักซึ่งระบุว่าอาชีพใดเป็นที่ต้องการ สรรหาบุคลากรได้ยาก และอาชีพที่มีความส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์ใน
แต่ละภาคเศรษฐกิจ โดยรายการนี้เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นและ
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การจ�ำกัดจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติ การจ�ำกัดจ�ำนวนคือการก�ำหนดเป้าหมาย หรือในกรณีของอาเซียน
คือการตั้งเพดานหรือการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากแรงงานข้ามชาติ การก�ำหนดและปรับการจ�ำกัดจ�ำนวนฯ
ควรใช้แนวทางการพิจารณาตามความเป็นจริง กล่าวคือ การจ�ำกัดจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติควรสะท้อน
ถึงความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจและมีความยืดหยุ่นต่อสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยการ
ก�ำหนดจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติต้องอาศัยตัวชี้วัดที่ได้มาจากข้อมูลส�ำรวจตลาดแรงงานและข้อมูลการ
บริหารจัดการ (รวมถึงข้อมูลด้านโครงการและงบประมาณ) และแหล่งข้อมูลใหม่ต่างๆ เช่น ข้อมูลตลาด
แรงงานแบบทันที (real-time) ทั้งนี้ การวิเคราะห์และความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงนายจ้าง
สหภาพแรงงาน และกลุ่มอื่นๆ เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับการก�ำหนดจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติสูงสุดหรือค่าใช้
จ่ายที่จะเรียกเก็บจากแรงงาน อย่างไรก็ดี หน่วยงานวิจัยอิสระอาจได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์ข้อมูลทาง
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เทคนิคและรวบรวมความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยองค์กรไตรภาคีสามารถทบทวนผลการศึกษาของ
หน่วยงานวิจัยอิสระและจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก่ผู้ก�ำหนดนโยบายต่อไป
การจัดหาแรงงาน การพัฒนาการก�ำกับดูแลธุรกิจการจัดหาแรงงาน รวมถึงการก�ำหนดให้มีใบอนุญาต
เพิ่มเติม สามารถช่วยลดต้นทุนการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติและช่วยพัฒนาความคุ้มครองส�ำหรับ
แรงงานข้ามชาติ การก�ำหนดให้มีใบอนุญาตเพิ่มเติมและการก�ำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้นจะช่วยท�ำให้บริษัท
จัดหาแรงงานให้บริการที่ดีกับแรงงานข้ามชาติ แต่ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพได้ขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพและทรัพยากรที่มีด้วย ในกรณีของสิงคโปร์ บริษัทจัดหาแรงงานต้องเข้ารับการฝึกอบรมก่อน
ที่จะได้ใบอนุญาตและจะต้องเข้าอบรมใหม่หากบริษัทท�ำผิดกฎมากเกินก�ำหนด ส่วนฟิลิปปินส์ บริษัท
จัดหาแรงงานต้องเข้ารับอบรมเบื้องต้นก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตและต้องเข้าอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะ
ได้รับการต่ออนุญาต ประเทศผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติควรพิจารณาการก�ำหนดให้บริษัทจัดหาแรงงานที่
มีใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบหากแรงงานข้ามชาติมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนายจ้างดังที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์
อย่างไรก็ดี การปรับเกณฑ์การออกใบอนุญาตให้สูงขึ้นต้องพิจารณาควบคู่กับศักยภาพในการบังคับใช้จริง
และการท�ำให้ภาคเอกชนไม่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วม การมีเกณฑ์ที่สูงจนเกินไปจะท�ำให้เกิดนายหน้าหา
แรงงานนอกระบบขึ้น
การขยายการเข้าถึงข้อมูลสามารถช่วยลดการมีความได้เปรียบทางข้อมูล การจัดหาแรงงานได้ตรง
ตามความต้องการของนายจ้างมากขึ้น และท�ำให้มีความจ�ำเป็นต้องพึ่งบริษัทจัดหาแรงงานน้อยลง ทั้งนี้
ยุทธศาสตร์ที่จะช่วยให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นนั้นได้แก่ การมีหน่วยงานด้านการจัดหางาน
ของภาครัฐซึ่งท�ำหน้าที่จัดหาโอกาสการจ้างงานในต่างประเทศให้แก่แรงงาน และจัดหลักสูตรอบรมเพื่อ
ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการย้ายถิ่น ส่วนเกาหลีใต้นั้น ระบบการอนุญาตจ้างงานมีเว็บไซต์ที่ใช้งาน
ง่ายและให้ข้อมูลกับแรงงานข้ามชาติในภาษาประจ�ำชาติของแรงงาน ฟิลิปปินส์ได้รวบรวมโอกาสการ
จ้างงานในต่างประเทศและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หางาน JobStreet.com และจั ด โปรแกรมอบรมให้
แรงงานที่ก�ำลังพิจารณาการไปท�ำงานต่างประเทศ โดยการอบรมก่อนไปท�ำงานต่างประเทศ (PreEmployment Orientation Seminar - PEOS) ประกอบด้วยหัวข้อเกี่ยวกับการท�ำงานต่างประเทศ การ
หางาน การจัดหาแรงงานอย่างผิดกฎหมาย ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญในสัญญาจ้างงาน
และข้อมูลเฉพาะประเทศ แรงงานข้ามชาติทุกคนต้องผ่านการอบรม PEOS โดยสามารถเข้าอบรมได้ผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในโมร็อกโก องค์กรส่งเสริมการจ้างงานและการพัฒนาทักษะแห่งชาติ
สนับสนุนให้จ้างแรงงานที่มีทักษะ รวมถึงจดทะเบียนนายจ้างต่างด้าวและเยาวชนของโมร็อกโกเพื่อให้หา
แรงงาน/หางานได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ การขยายการเข้าถึงข้อมูลยังสามารถช่วยพัฒนาการก�ำกับดูแลบริษัทจัดหาแรงงานและ
ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ โดยรัฐบาลของทั้งประเทศผู้รับและผู้ส่งออกแรงงานสามารถใช้การเผย
แพร่ข้อมูลเพื่อให้มีการก�ำกับดูแลบริษัทจัดหาแรงงานที่ดีขึ้น แม้ว่าประเทศในอาเซียนจะมีการออกใบ
อนุญาตและการก�ำกับดูแลบริษัทจัดหาแรงงานเอกชนอยู่แล้ว แต่หน่วยงานภาครัฐมักขาดแคลนบุคลากร
และทรัพยากรต่างๆ ในการตรวจสอบบริษัทจัดหาแรงงานอย่างสม�่ำเสมอ แนวทางการแก้ไขปัญหานี้ที่มี
ต้นทุนไม่สูงคือ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดหาแรงงานให้สาธารณชนเข้าถึงได้ โดยข้อมูลเหล่า
นี้ ได้แก่ การละเมิดกฎระเบียบด้านการจัดหาแรงงาน อัตราการรักษาลูกค้าของบริษัท และการจัดหา
แรงงานทดแทน ดังที่สิงคโปร์เผยแพร่ โดยสิงคโปร์ประกาศใช้ระบบที่ผู้จ้างแรงงานท�ำงานบ้านจากต่าง
ประเทศสามารถให้คะแนนการท�ำงานของบริษัทจัดหาแรงงาน ทั้งในการอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการ
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สมัคร การให้ค�ำแนะน�ำ และการคัดเลือกแรงงาน ทั้งนี้ ในระบบที่มีความซับซ้อนมากว่านี้ แรงงานจะ
สามารถให้คะแนนบริษัทจัดหาแรงงานด้วย นอกจากนี้ สมาคมบริษัทจัดหาแรงงานควรจัดให้มีมาตรฐาน
การประกอบการ และให้มีการประเมินบริษัทจัดหาแรงงานรายบริษัทและเผยแพร่ผลการประเมินดังกล่าว
ด้วย โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ร่วมมือกับบริษัทจัดหาแรงงานในหลายประเทศเพื่อด�ำเนิน
การในด้านนี้ ซึ่งการได้ผลการประเมินที่ดีเป็นการให้รางวัลบริษัทที่มีประสิทธิภาพ ดังที่ฟิลิปปินส์ท�ำอยู่ใน
ปัจจุบัน หรือกระทั่งการให้สิทธิในการได้รับใบอนุญาตที่เร็วขึ้นหรือการยกเว้นการต่ออายุใบอนุญาต

การจ้างงาน
เงื่อนไขการจ้างงาน เงื่อนไขการจ้างงานที่เหมาะสมควรออกแบบให้สอดคล้องกับช่องทางการเข้าเมืองที่
แตกต่างกันไปตามระดับทักษะและผลิตภาพของแรงงานข้ามชาติ โดยมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่น และสามารถต่อ
อายุได้ง่าย ทั้งนี้ ผู้รับแรงงานข้ามชาติสามารถจัดให้มีเงื่อนไขที่ดีกว่าส�ำหรับแรงงานมีทักษะ ซึ่งรวมถึงระยะ
เวลาอนุญาตท�ำงานที่ยาวกว่าและการอนุญาตให้พาครอบครัวมาด้วย อาทิ สิงคโปร์จะปรับเงื่อนไขการจ้าง
งานตามระดับทักษะของแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ เงื่อนไขการจ้างงานที่ดีนั้นเป็นสิ่งจูงใจที่ใช้เป็นผล
ตอบแทนส�ำหรับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้ด้วย ทั้งนี้ เงื่อนไขการจ้างงานควรมีความยืดหยุ่นโดยอนุญาต
ให้แรงงานข้ามชาติสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ เนื่องจากแรงงานข้ามชาติในอาเซียนมักถูกก�ำหนดให้ท�ำงาน
กับนายจ้างรายเดียวเท่านั้น ซึ่งข้อก�ำหนดที่ตายตัวในตลาดแรงงานข้ามชาตินี้เป็นข้อจ�ำกัดการพัฒนาผลิต
ภาพแรงงานเพราะท�ำให้แรงงานไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างเพื่อไปท�ำงานที่เหมาะสมกับตนมากกว่า และ
ท�ำให้แรงงานข้ามชาติเสี่ยงที่จะถูกปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมเนื่องจากนายจ้างสามารถเพิกถอนใบอนุญาต
ท�ำงานของแรงงานได้ ในระบบการอนุญาตจ้างงานของเกาหลีใต้นั้น แรงงานข้ามชาติสามารถเปลี่ยนงาน
ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ในขณะที่มาเลเซียและสิงคโปร์มีใบอนุญาตจ้างงานส�ำหรับแรงงานที่มีทักษะสูงโดยไม่ต้อง
ระบุนายจ้าง
ความคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ โครงการปฐมนิเทศและให้ความรู้ทางการเงินก่อนออกเดินทาง
สามารถช่วยให้แรงงานข้ามชาติมีประสบการณ์ท�ำงานต่างประเทศได้ โดยประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่
จัดให้มีการอบรมก่อนออกเดินทางไปท�ำงานต่างประเทศ โครงการอบรมเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ความคุ้มครองให้กับแรงงานด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของแรงงาน ความรู้เกี่ยวกับประเทศที่จะเดิน
ทางไปท�ำงาน และกลไกการร้องเรียน ฟิลิปปินส์เป็นประเทศตัวอย่างในเรื่องการให้ความรู้กับแรงงานข้าม
ชาติเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โครงการอบรมของฟิลิปปินส์มีแนวทางปฏิบัติที่ดี กล่าวคือ การให้หน่วยงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมกับองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่แรงงาน การจัดสัมมนาหลังเดินทางเข้า
ประเทศให้กับแรงงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง การพัฒนาโครงการปฐมนิเทศส�ำหรับผู้จัดหาแรงงาน
และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายถิ่นในระดับท้องถิ่นด้วย (Asis and Agunias 2012) ทั้งนี้ ปัจจัย
ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความส�ำเร็จคือการใช้หลักสูตรการปฐมนิเทศที่มีมาตรฐานและการก�ำกับดูแลการน�ำไป
ปฏิบัติจริง อินโดนีเซียจัดท�ำโครงการน�ำร่องเพื่อให้ความรู้ด้านการเงินแก่แรงงานท้องถิ่นในเขตมาลังและ
เขตบลิตาร์ในชวาตะวันออกเพื่อช่วยพัฒนาการบริหารจัดการเงิน การออม ความรู้ทางด้านการเงิน และการ
ท�ำประกันที่จ�ำเป็นส�ำหรับแรงงานข้ามชาติให้กับสมาชิกครัวเรือนที่อยู่ในประเทศ อย่างไรก็ดี โครงการดัง
กล่าวไม่ได้ท�ำให้มีการส่งเงินกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติมากขึ้น (Doi, McKenzie, and Zia 2014)
อนึ่ง โครงการฯ มีผลกระทบที่ชัดเจนที่สุดเมื่อทั้งแรงงานข้ามชาติและสมาชิกครอบครัวได้รับการอบรม โดย
โครงการฯ มีผลกระทบในระดับหนึ่งเมื่อสมาชิกครอบครัวเท่านั้นที่ได้รับการอบรม และไม่มีผลกระทบใดๆ
เลยหากแรงงานข้ามชาติเท่านั้นที่ได้รับการอบรม
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ประเทศผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติอาจพิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติเพื่อช่วยเหลือ
ด้านค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่น โดยประเทศผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติหลายประเทศได้มีหรือก�ำลังจัดให้มี
โครงการเงินกู้ก่อนออกเดินทางส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ อาทิ บังคลาเทศ เนปาล ศรีลังกา และเวียดนาม
ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่าการลดข้อจ�ำกัดทางด้านการเงินจะช่วยเพิ่มจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติได้ และแนะน�ำ
ว่าการเพิ่มแรงจูงใจในการย้ายถิ่นจะช่วยเพิ่มแรงงานข้ามชาติที่มาจากครัวเรือนที่มีความประสงค์ไปท�ำงาน
ต่างประเทศอยู่แล้ว (Angelucci 2015; Bryan, Chowdhury, and Mobarak 2014) อย่างไรก็ดี การด�ำเนิน
โครงการเงินกู้ก่อนออกเดินทางส�ำหรับแรงงานข้ามชาตินั้นต้องให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติจริง เนื่องจาก
โครงการเงินกู้ฯ ประสบปัญหาจากการไม่จ่ายเงินคืน โดยในศรีลังกาและฟิลิปปินส์ต้องยกเลิกโครงการฯ
(Martin 2009) ในขณะที่ โครงการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลไม่ได้ช่วยให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติเพิ่ม
ขึ้นแต่อย่างใด (Beam, McKenzie, and Yang 2015)

การเดินทางกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติ
การลงโทษและการให้แรงจูงใจ ประเทศผู้รับแรงงานสามารถใช้การก�ำหนดบทลงโทษและการให้แรง
จูงใจให้แรงงานข้ามชาติเดินทางกลับประเทศควบคู่กัน เพื่อให้แรงงานเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจเมื่อ
สัญญาจ้างงานสิ้นสุดลง ทั้งนี้ นอกจากการใช้บทลงโทษกับนายจ้างเพื่อให้ส่งแรงงานกลับประเทศตามก�ำหนด
แล้ว นายจ้างอาจระงับการจ่ายค่าจ้างหรือน�ำเงินไปฝากในโครงการออมเงินแบบบังคับจนกว่าแรงงานจะ
เดินทางกลับประเทศ ซึ่งเป็นวิธีที่มาเลเซียและสิงคโปร์ใช้ในปัจจุบัน ในกรณีของเกาหลีใต้ นายจ้างต้องท�ำ
ประกันการส่งแรงงานกลับประเทศ ในขณะที่แรงงานข้ามชาติต้องท�ำประกันค่าใช้จ่ายการเดินทางกลับ
ประเทศ โดยแรงงานจะได้รับเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบให้กับแรงงานเป็นรายเดือนเมื่อแรงงานเดินทางกลับ
ประเทศหรือเปลี่ยนนายจ้าง ในขณะที่แรงงานจะได้รับเงินประกันค่าใช้จ่ายการเดินทางกลับประเทศตอนที่
เดินทางกลับประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ โครงการแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลของแคนาดาบังคับให้แรงงานต้อง
เข้าร่วมโครงการออมเงินซึ่งแรงงานจะได้รับเงินตอนที่แรงงานเดินทางกลับประเทศเท่านั้น อย่างไรก็ดี การ
ระงับการจ่ายเงินในลักษณะดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงให้กับแรงงานที่ท�ำงานให้กับนายจ้างที่ไม่รับผิดชอบและ
ปล่อยให้ใบอนุญาตท�ำงานของแรงงานหมดอายุ (OECD 2013) ดังนั้น การออกแบบนโยบายจึงมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่ง ทั้งนี้ การสร้างแรงจูงใจให้แรงงานเดินทางกลับประเทศนั้นสามารถท�ำได้ อาทิ การลดหย่อนภาษี
การรับรองการมีงานท�ำในอนาคต หรือการช่วยเหลือค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล และการจัดเตรียมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง (OECD 2013) ทั้งนี้ ระบบการอนุญาตจ้างงานของเกาหลีใต้จัดให้แรงงานสามารถเข้าอบรมอาชีพ
และรับค�ำแนะน�ำทางอาชีพระหว่างที่ท�ำงานอยู่ได้ มีบริการจัดหางานให้กับนายจ้างชาวเกาหลีที่ประกอบ
กิจการอยู่ในประเทศต้นทางของแรงงาน และจัดให้มีเครือข่ายของแรงงานที่เดินทางกลับประเทศ โดยบริการ
เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสการจ้างงานให้กับแรงงานข้ามชาติ
การมีปฏิสัมพันธ์กับแรงงานข้ามชาติ ประเทศผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติสามารถได้ประโยชน์จากการ
สร้างความสัมพันธ์กับแรงงานข้ามชาติ เนื่องจากแรงงานจะน�ำเงินทุนกลับมาประเทศและยังเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าเมื่อเดินทางกลับประเทศ ทั้งนี้ แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานอยู่ต่างประเทศเป็นแหล่งความ
รู้ที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญในประเทศและเป็นตัวเชื่อมโยงทางการเงินกับประเทศผู้รับแรงงานข้ามชาติ
โดยนโยบายด้านการปฏิสัมพันธ์กับแรงงานข้ามชาติสามารถช่วยสร้างเครือข่ายแรงงาน ซึ่งจะมีส่วนช่วย
ในการแลกเปลี่ยนความคิด เทคโนโลยี รวมถึงเงินทุน (Dickerson and Özden, forthcoming) ผ่าน
โครงการต่างๆ อาทิ โครงการวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในต่างแดนของอาร์เจนตินา โครงการสมองไหล
กลับของประเทศไทย และโครงการแรงงานข้ามชาติอาสาของเอธิโอเปียมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์
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กับแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะสูงที่ท�ำงานอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งนายจ้างสามารถใช้เป็นแหล่งสรรหาแรงงานได้
ด้วย (McKenzie and Yang 2015) อินเดียมีศูนย์อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับชาวอินเดียในต่างประเทศเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกในด้านการลงทุนและการสร้างเครือข่ายทางความรู้ โดยมีหน่วยงานให้บริการทางการ
เงินภายใต้กระทรวงผู้อาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการลงทุนในอินเดีย (Thimothy
and others 2016) ทั้งนี้ นโยบายด้านการต้อนรับแรงงานกลับประเทศมีวัตถุประสงค์ในการลดอุปสรรค
ของการเดินทางกลับประเทศ และสร้างแรงจูงใจให้แรงงานเดินทางกลับด้วยผลประโยชน์ทางภาษี การ
ให้สวัสดิการพลเมืองกับแรงงานที่เดินทางกลับประเทศ รวมถึงครอบครัวของแรงงานด้วย หรือการให้การ
รับรองวุฒิหรือคุณสมบัติของแรงงานข้ามชาติ (Dickerson and Özden, forthcoming) งานวิจัยที่ศึกษา
ผลกระทบของโครงการผู้เชี่ยวชาญอพยพกลับประเทศของมาเลเซีย (Malaysia’s Returning Expert
Programme-REP) พบว่า โครงการมีผลกระทบเชิงบวก โดยโครงการนี้สร้างแรงจูงใจกับแรงงานชาว
มาเลเซียที่มีทักษะสูงให้เดินทางกลับประเทศ และพบว่าท�ำให้ความน่าจะเป็นในการเดินทางกลับประเทศ
ของแรงงานเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 40 ของผู้สมัครที่ได้รับข้อเสนอการจ้างงานแล้ว โดยมีผลกระทบทางการ
คลังเพียงเล็กน้อย (Del Carpio and others 2016) ทั้งนี้ โครงการเหล่านี้จะด�ำเนินการอย่างมีประสิทฺธิ
ภาพได้ต้องท�ำให้เกิดต้นทุนประสิทธิผล โดยการมีเป้าหมายที่ชัดเจน การก�ำหนดกลุ่มแรงงานเป้าหมาย การ
ก�ำหนดงบประมาณ และเงื่อนไขโครงการที่ชัดเจนเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้เกิดความส�ำเร็จ (Dickerson
and Özden, forthcoming).
การกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปัจจุบัน งานวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของประเทศผู้ส่งออกแรงงาน
ข้ามชาติในการรับแรงงานกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานในประเทศยังมีไม่เพียงพอ โดยประเทศผู้ส่งออกแรงงาน
สามารถให้สิทธิประโยชน์ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติที่เดินทางกลับมาท�ำงานในประเทศ ซึ่งรวมถึงนโยบาย
แรงงานเชิงรุกที่ช่วยแรงงานหางานท�ำหรือกลับมาท�ำธุรกิจในประเทศ อนึ่ง การแทรกแซงในลักษณะนี้อาจ
เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการรับแรงงานข้ามชาติในการกลับเข้าตลาดแรงงานแม้ว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้จะสูญ
เสียเครือข่ายที่ช่วยในการโอกาสการจ้างงานไปแล้วก็ตาม อย่างไรก็ดี ปัจจุบันมีงานวิจัยจ�ำนวนไม่มากนักที่
ศึกษาประสิทธิภาพของโครงการที่ช่วยให้แรงงานข้ามชาติกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ หลังจากที่ได้มีการ
ทบทวนโครงการของฟิลิปปินส์พบว่าโครงการมีอุปสรรคอยู่มาก

การบังคับใช้กฎหมาย
การประสานงานการบังคับใช้กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายในด้านการย้ายถิ่นหรือตรวจคนเข้าเมือง
จ�ำเป็นต้องอาศัยการประสานงานระหว่างหน่วยงานในประเทศและหน่วยงาน ณ ช่องทางเข้าประเทศ รวม
ถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานข้ามชาติ
เข้าประเทศและท�ำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ต้องอาศัยการควบคุมการเดินทางเข้าเมืองที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งเป็น
วิธีที่มีต้นทุนสูงแม้ว่าจะมีประสิทธิผลในบางกรณีก็ตาม โดยเฉพาะหากมีชายแดนที่ยาวมาก เช่น ชายแดน
ของประเทศไทยกับ สปป.ลาว และเมียนมาร์ อนึ่ง การบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศที่มุ่งเป้าไปที่นายจ้าง
เพื่อให้ใช้แรงงานที่ถูกกฎหมายและปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติอย่างเหมาะสมอาจมีประสิทธิภาพกว่า โดย
หน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ (ซึ่งมักจะเป็นผู้มีข้อมูลด้านแรงงานข้าม
ชาติและเหล่านายจ้าง) และหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการชายแดนและการข้ามแดน (ซึ่งเป็นผู้มีข้อมูลการ
เข้าออกประเทศของแรงงานข้ามชาติ) สามารถใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์และท�ำงานร่วมกัน การจัดตั้ง
ระบบที่สามารถบูรณาการการท�ำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสามารถช่วยประเมินความเสี่ยงและตรวจ
จับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายได้ด้วยการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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อย่างไรก็ดี ส�ำหรับประเทศที่มีทรัพยากรจ�ำกัด การประสานงานระหว่างหน่วยงานจะยิ่งมีความส�ำคัญมากขึ้น
เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่สามารถท�ำได้
การก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับการบังคับใช้กฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายด้านการย้ายถิ่นกับนายจ้าง
ควบคู่ไปกับแรงงานข้ามชาติส ามารถส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายได้ แรงงานข้ า มชาติ มั ก มี ค วาม
เสี่ ย งจากการถู ก ลงโทษหากไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายมากกว่ า นายจ้าง โดยเกาหลีใต้และสิงคโปร์ได้เพิ่ม
การบังคับใช้กฎหมายผ่านการลงโทษนายจ้างมากขึ้น ในกรณีของเกาหลีใต้ กระทรวงยุติธรรมจะส�ำรวจ
สถานที่ท�ำงานและปรับนายจ้างหากพบว่ามีแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมาย โดยผู้ที่ถูกจับได้ว่าละเมิดกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบการอนุญาตจ้างงานจะถูกปรับและถูกตัดสิทธิการเข้าร่วมระบบการอนุญาต
จ้างงาน ทั้งนี้ ผู้ก�ำกับดูแลต้องท�ำงานเชิงรุกเพื่อจัดการความขัดแย้งระหว่างแรงงานและนายจ้างด้วย
ส�ำหรับสิงคโปร์ นายจ้างจะโดนปรับอย่างหนักหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และอาจถูกจองจ�ำหากมีการ
ละเมิดกฎหมายซ�้ำหลายครั้ง ทั้งนี้ การผลักดันให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการย้ายถิ่นในกลุ่มนายจ้าง
ควรมีการให้รางวัลส�ำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วย ประเทศรายได้สูงบางประเทศใช้การรับรอง
คุณภาพ และการให้การสนับสนุนเพื่อด�ำเนินการในลักษณะนี้ โดยระบบเหล่านี้จะประเมินการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประวัติการสมัครที่ได้รับการอนุมัติของนายจ้าง วิธีการจัดหาแรงงาน ทรัพยากร
และระบบการฝึกฝนแรงงาน การจัดหาและการฝึกฝนแรงงานท้องถิ่น (OECD 2013) ผู้เข้าร่วมในระบบ
เหล่านี้จะได้รับผลประโยชน์ในระดับแตกต่างกันไป เช่น นิวซีแลนด์อนุญาตให้นายจ้างที่ได้รับการ
รับรองไม่ต้องผ่านการทดสอบทางตลาดแรงงานว่าแรงงานท้องถิ่นสามารถท�ำงานที่นายจ้างต้องการใช้
แรงงานได้หรือไม่ ในขณะที่ออสเตรเลียจะให้สิทธิพิเศษในการด�ำเนินการที่เร็วขึ้น

ประเด็นสำ�คัญ (เฉพาะประเทศ) สำ�หรับประเทศผู้รับแรงงานข้ามชาติ
ประเทศผู้รับแรงงานข้ามชาติควรพัฒนาระบบบริหารจัดการการย้ายถิ่นให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการทางเศรษฐกิจได้และสอดคล้องกับนโยบายในประเทศด้านต่างๆ
• สิงคโปร์มจี �ำนวนแรงงานข้ามชาติทผี่ ดิ กฎหมายน้อยมากและมีระบบทีค่ ดั เลือกแรงงานข้ามชาติตามผลิตภาพ ดัง
นัน้ สิงคโปร์ควรสร้างความเชือ่ มัน่ เพิม่ เติมแก่ระบบบริหารจัดการการย้ายถิน่ และเพิม่ การคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติ
• มาเลเซียมีจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายจ�ำนวนมากและมีระบบการคัดเลือกแรงงานที่ด้อยกว่าของ
สิงคโปร์ มาเลเซียจึงควรพัฒนาระบบบริหารจัดการการย้ายถิ่นให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ทางเศรษฐกิจได้มากขึน้ และประสานงานอย่างใกล้ชดิ กันนายจ้างและประเทศผูส้ ง่ ออกแรงงานข้ามชาติ
• ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายจ�ำนวนมาก จึงควรเร่งให้แรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบการ
จ้างงานอย่างถูกกฎหมาย ลดขั้นตอนของการเข้าเมืองซึ่งปัจจุบันใช้เวลานานและมีต้นทุนสูง และ
ทบทวนนโยบายด้านการย้ายถิ่น อาทิ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและการจัดตั้งกองทุนส่งคนกลับ
ประเทศ ซึ่งมีอยู่แล้วตามกฎหมายแต่ไม่ได้น�ำไปปฏิบัติจริง ซึ่งท�ำให้ระบบบริหารจัดการการย้ายถิ่น
ไม่มีความน่าเชื่อถือ
• ตามที่กษัตริย์สุลต่านบรูไน ฮัสซานัล โบลเกียห์แห่งบรูไนดารุสซาลามต้องการส่งเสริมให้ภาคเอกชน
จ้างงานแรงงานท้องถิ่นมากขึ้น บรูไนควรสร้างความมั่นใจว่าระบบโควตาและการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามภูมิภาค ภาคเศรษฐกิจ และนายจ้างจะสามารถส่งเสริมเป้าหมายนี้ได้ และยังต้องสามารถตอบ
สนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจได้ด้วย
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ประเด็นสำ�คัญ (เฉพาะประเทศ) สำ�หรับประเทศผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติ
ประเทศผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติควรให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในระดับเดียวกันกับการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
• ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ไ ด้พัฒ นาระบบสนับ สนุนแรงงานข้ามชาติที่ดีซึ่งสามารถน�ำไปเป็น ระบบต้น แบบส�ำหรับ
ประเทศผู้ส่งออกแรงงานข้ามชาติอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ควรประเมินและพัฒนาระบบการย้ายถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการก�ำกับดูแลบริษัทจัดหาแรงงาน โครงการส�ำหรับแรงงานข้ามชาติที่เดินทางกลับ
ประเทศ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลและการท�ำให้ระบบสามารถท�ำงานร่วมกันได้
• อินโดนีเซียควรพัฒนาด้านการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ทางด้านการจัดการการย้ายถิ่น
และควรลดขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศของแรงงานข้ามชาติเพื่อที่จะดึงดูดให้แรงงานเข้าประเทศ
อย่างถูกกฎหมายมากขึ้น
• เวียดนามจ�ำเป็นต้องทบทวนนโยบายปัจจุบันที่สนับสนุนให้แรงงานออกไปท�ำงานนอกประเทศและ
พิจารณาว่านโยบายนี้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศหรือไม่ แม้ว่านโยบายเหล่านี้จะมีจุดมุ่ง
หมายทีด่ กี ต็ าม นอกจากนี้ การปฏิรปู ในด้านอืน่ ๆ ก็เป็นสิง่ จ�ำเป็น อาทิ การประเมินแนวทางของบริษทั
จัดหาแรงงานในการเรียกเก็บเงินประกันจากแรงงานข้ามชาติวา่ จะเดินทางกลับประเทศ แต่มกั จะไม่คนื
เงินให้กบั แรงงาน ทัง้ นี้ การจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการย้ายถิน่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิรปู ในอนาคต
• ประเทศที่มีศักยภาพจ�ำกัด อาทิ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ควรพิจารณาว่าการย้ายถิ่นมีบทบาท
อย่างไรในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และควรจัดให้มีโครงการต่างๆ ที่ช่วยลดต้นทุนการย้ายถิ่นของ
แรงงานข้ามชาติและช่วยให้ท�ำอย่างถูกกฎหมายมากขึ้น รวมถึงควรสร้างความสัมพันธ์กับแรงงานในต่าง
ประเทศเพื่อส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้และเงินทุนอย่างเหมาะสม

ประเด็นสำ�คัญในระดับภูมิภาค
ส�ำนักเลขาธิการอาเซียนสามารถสนับสนุนการปฏิรูปหรือการพัฒนาของแต่ละประเทศ โดยมีบทบาทในการ
ให้ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับแนวทางทีเ่ หมาะสมและการประสานงาน โดยส�ำนักเลขาธิการฯ สามารถรวบรวมข้อตกลง
ทวิภาคีและบันทึกความเข้าใจทีม่ อี ยูใ่ นอาเซียนและจากภูมิ ภาคอืน่ ๆ ของโลกเพือ่ เปรียบเทียบหาแนวทางทีด่ ที สี่ ดุ
และให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการจัดท�ำข้อตกลงและองค์ประกอบทีส่ �ำคัญอืน่ ๆ ทัง้ นี้ ส�ำนักเลขาธิการฯ
ควรใช้ประโยชน์จากการเสวนาอาเซียนเรือ่ งแรงงานต่างด้าวและปฏิญญาเซบู รวมถึงอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ต่างๆ และแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ในระดับภูมภิ าค ในการพัฒนากรอบการเจรจาร่วมทีม่ คี วามยืดหยุน่ เพือ่ จัด
ท�ำข้อตกลงทวิภาคี แนวทางปฏิบตั สิ �ำหรับการคุ้มครองแรงงาน รวมถึงการจัดท�ำตัวอย่างสัญญาจ้างงาน ทั้งนี้
อาเซียนอาจพิจารณาจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานที่ตอ้ งการย้ายถิน่ สามารถหาข้อมูลเกีย่ วกับ
โอกาสการจ้างงาน กฎระเบียบการจ้างงาน และแนวทางปฏิบตั ใิ นแต่ละประเทศผูร้ บั แรงงานข้ามชาติ

หมายเหตุ
1. การรวมกลุ่มทางการค้าในอาเซียนมีรูปแบบของการลดภาษีศุลกากรภายในภูมิภาค การลดมาตรการกีดกันที่ไม่
ใช้ภาษีสำ�หรับการค้าสินค้าและบริการ และการใช้มาตรการอำ�นวยความสะดวกทางการค้าที่ก้าวหน้า อนึ่ง
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แบบจำ�ลองฯ ที่ใช้ประเมินการรวมกลุ่มทางการค้านี้ไม่ได้อนุมานว่าแรงงานสามารถเปลี่ยนงานได้โดยไม่มี
อุปสรรคแต่อย่างใด โดยการเคลื่อนย้ายแรงงานนั้นสามารถทำ�ได้แต่ก็มีต้นทุนที่สูง
2. ผลประมาณการต้นทุนของการเคลื่อนย้ายแรงงานนั้นมีหลายระดับด้วยกันขึ้นอยู่กับสมมุติฐานการประเมินที่
กำ�หนด ทั้งนี้ เนื่องจากการเปรียบเทียบต้นทุนการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เป็นตัวเงินของแต่ละประเทศเป็น
ประเด็นที่อ่อนไหว การประเมินต้นทุนฯ ในเชิงเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียนจะเป็นแนวทางการ
ศึกษาที่เป็นประโยชน์มากกว่า
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