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ช่วง 1-2 เดอืนท่ีผ่านมามกีารพดูถึงปัญหาการค้ามนษุย์ และ
การใช้แรงงานต่างด้าวในอตุสาหกรรมไทยค่อนข้างมาก 

โดยสหรัฐอเมริกาได้ปรับอันดับสินค้าไทยให้พ้นจากบัญชีรายงาน
ประจ�าปีเกีย่วกบัสถานการณ์การค้ามนษุย์อยูใ่นระดบั Tier 3 ซึง่เป็น
ระดบัต�า่สดุ TPA News ฉบบัน้ีจงึขอน�าเสนอข้อมลูเก่ียวกับการเคลือ่น
ย้ายแรงงาน และค่าแรงขั้นต�่ารายวัน ก่อนมีการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปลายปี 2558 

เป็นทีท่ราบกนัดีอยู่แล้วว่าการไหลเวยีนของประชากรอาเซยีน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ใช่ว่าจะเริ่มเดินทางกันอย่าง
เสรหีลงัจากเปิดประชาคมอาเซยีน แต่การเดนิทางไปมาหาสูร่ะหว่าง
กันกลับมีมานานนับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนกระท่ังการเดิน
ทางไปมาระหว่างกันเริ่มซาลงนับตั้งแต่สงครามเย็นเริ่มปะทุขึ้น แต่
เม่ืออาเซียนเริ่มเปิดไปมาหาสู่กันมากขึ้นท่ามกลางโลกเสรีทุนนิยม 
ท�าให้สมาชกิหลายชาตไิม่สามารถพฒันาเศรษฐกิจให้เตบิโตไปอย่าง
เท่าเทียมกัน จึงน�าไปสู่การไหลออกของแรงงาน เพื่อออกแสวงหา

ความมั่งคั่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้
อย่างไรกต็ามการเคลือ่นย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชกิ

อาเซียนมักจะสร้างความสับสนอยู่เสมอ เนื่องจากหลายๆ คนเข้าใจ
ว่าเมือ่มกีารจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนอย่างเป็นทางการในปี 2558 แล้ว 
แรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะจากเมียนมาร์ สปป.ลาวและกัมพูชา ซ่ึง
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมอื (UNSKILLED LABOUR) จะไหลถาโถม 
เข้ามาท�างานในประเทศไทย และจะเข้ามาแย่งงานคนไทยท�า ซึ่งใน
ความเป็นจริงประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศไม่เคยมีการ
ตกลงแต่อย่างใดทีจ่ะให้มกีารเปิดเสรกีารเคลือ่นย้ายแรงงานฝีมือ แม้
จะมีเป้าหมายในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ก็เป็นเพียงการ 
ตั้งเป้าหมายว่าจะให้แรงงานฝีมือ (SKILLED LABOUR) สามารถ
เคลือ่นย้าย ได้เท่านัน้และในความเป็นจรงิ ณ ปัจจบุนัการเคลือ่นย้าย
แรงงานฝีมืออย่างเสรี ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้น จะมีก็เพียงการก�าหนด
คุณสมบัติไว้ก่อนเท่านั้นว่า ถ้าในวันหนึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนมี
การอนญุาตให้มกีารเคลือ่นย้ายแรงงานฝีมอืได้อย่างเสรแีล้ว แรงงาน

ส่องค่าแรงขั้นต�่า และการเคลื่อนย้ายแรงงาน

“ประชาคมอาเซียน”ก่อนเปิดเสรี
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รูปแบบที่สอง จะเป็นกรอบข้อตกลงของวิชาชีพนักส�ารวจ 
และนักบัญชี เนื่องจากแต่ละประเทศอาเซียนมีรูปแบบการศึกษา 
และวิธีการปฏิบัติงานที่มีข้อก�าหนดที่แตกต่างกัน ดังนั้นอาเซียน 
จงึก�าหนดเป็นเพยีงกรอบข้อตกลงกว้างๆ (MRA FRAMEWORK) ว่า
นักส�ารวจ นักบัญชีที่จะสามารถท�างานระหว่างคู่ประเทศหนึ่งๆ ของ
อาเซยีนได้ต้องมคุีณสมบติัในประเด็นใดบ้าง ส่วนในรายละเอยีดเรือ่ง 
จ�านวนปี เรือ่งระดบัการศกึษา ให้แต่ละคูป่ระเทศในอาเซยีนไปตกลง
กันเอง โดยในอนาคตวิชาชีพที่น่าจะมีการก�าหนดกรอบ MRA 
FRAMEWORK เช่นนี้ ก็คือนักกฎหมาย และส�าหรับบริการการ 
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวิชาชีพล่าสุดที่มีการจัดท�า MRA เราพบว่า มี
ต�าแหน่งงานที่เก่ียวข้องกับบริการท่องเที่ยวอยู่ถึง 32 ต�าแหน่งงาน
ภายใน MRA ที่บังคับใช้ไปแล้ว โดยมีตั้งแต่ระดับล่างสุด เช่น 
พนกังานเสร์ิฟอาหาร ไปจนถงึระดบับน เช่น ผูจ้ดัการโรงแรมด้านการ
ต้อนรับ และดูแลลูกค้า ดังนั้น MRA เรื่องการท่องเที่ยวจึงมีลักษณะ
เป็นคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะมาขออนญุาตออกใบรบัรองการท�างานแบบ 
COMPETENCY BASE นัน่คอืจะก�าหนดคณุสมบตัเิป็นต�าแหน่งงาน
ย่อยๆ ว่า คนทีจ่ะมาขอท�างานในต�าแหน่งงานนี ้ต้องมคีวามสามารถ
ท�าอะไรได้บ้าง ไม่ได้มกีารก�าหนดในลกัษณะของ วุฒกิารศกึษา หรอื
ใบอนุญาตการท�างานในประเทศเช่นเดียวกับอีก 7 วิชาชีพข้างต้น 
โดยในอนาคตนักวิชาชีพที่ลักษณะก่ึงฝีมือ หรือ SEMI-SKILLED 
LABOUR ไม่ว่าจะเป็นช่างประปา ช่างไฟฟ้า ช่างคุมงานก่อสร้าง 
(โฟร์แมน) กม็แีนวโน้มทีจ่ะมกีารจดัท�า MRA ในลกัษณะนีบ้รกิารการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นวิชาชีพล่าสุดที่มีการจัดท�า MRA พบว่า มีต�าแหน่ง
งานที่เกี่ยวข้องกับบริการท่องเที่ยวอยู่ถึง 32 ต�าแหน่งงาน

ส�าหรับค่าแรงขั้นต�่ารายวันในกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่ามี

ทีท่�าได้ตามคณุสมบตัทิีก่�าหนดไว้ในข้อตกลงยอมรบัร่วม (MUTUAL 
RECOGNITION ARRANGEMENTS: MRAS) เหล่านี้เท่านั้นที่จะ
สามารถเข้ามาท�างานและออกไปท�างานในประเทศอาเซยีนได้อย่าง
เสรี การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวที่เป็นแรงงานระดับล่างหรือ
แรงงานไร้ฝีมือที่เราพบเห็นอยู่ทุกวันน้ี เป็นผลมากจากกฎข้อบังคับ
อืน่ๆ ทีฝ่่ายไทยสร้างขึน้มาเอง นัน่คอืการอนญุาตให้มกีารจดทะเบยีน
แรงงานต่างด้าว ซึ่งก็มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากในปัจจุบัน ใน
ตลาดแรงงานของไทยเริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้ว 
โดยเฉพาะแรงงานวยัฉกรรจ์ทีพ่ร้อมจะท�างานทีใ่ช้แรงงานเข้มข้น มกั
จะเป็นงานที่มีลักษณะเป็นงานหนัก ส�าหรับอาเซียนปัจจุบันได้มีการ
ก�าหนดคณุสมบตัขิองแรงงานหรอื MRAS เสรจ็ไปแล้ว 8 วชิาชพีโดย
สามารถจ�าแนก MRAS ได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

รปูแบบแรก คอื การจดัท�ามาตรฐานคณุสมบตัขิองผูป้ระกอบ
วชิาชพีขึน้มา อย่างชดัเจน ซึง่มกัจะเป็นวชิาชพีทีม่ทีกัษะชัน้สงูในการ
ประกอบวิชาชีพ โดย 5 วิชาชีพแรก ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก พยาบาล 
หมอ และหมอฟันทีไ่ด้มกีารจดัท�า MRA ไปแล้วนัน้ ก�าหนดคณุสมบตัิ
จะลงในรายละเอียด เรื่องวุฒิการศึกษา การมีใบอนุญาตภายใน
ประเทศของตน จ�านวนปี และประเภทของประสบการณ์ท�างาน 
ภายหลงัการจบการศกึษา การศกึษาต่อเนือ่ง และเรือ่งจรยิธรรม โดย
ในอนาคตหากนกัวชิาชพีทีส่ามารถท�าตนเองให้มคีณุสมบตัคิรบถ้วน
ตาม MRA ก็สามารถเดินทางไปขอใบรับรองในสภาวิชาชีพของ
ประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือท�างานได้ แน่นอนว่าในอนาคตอาชีพใน
ลกัษณะทีม่แีนวทางการปฏบิตังิานชดัเจน และเป็นวชิาชพีชัน้สูงก็จะ
มีการจัดท�า MRA ในลักษณะน้ีมากย่ิงขึ้นไม่ว่าจะเป็น เภสัชกร นัก
ก�าหนดอาหาร นักกายภาพบ�าบัด
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ความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยประเทศที่มีค่าแรงขั้นต�่ารายวัน
สงูสดุ คอื ประเทศสงิค์โปร์ สงูถงึ 1,688 - 1,896 บาท/วนั และประเทศ
ที่มีค่าแรงรายวันต�่าสุดคือ ประเทศเมียนมาร์ 18 บาท/วัน ตามตาราง
เปรียบเทียบค่าแรงขั้นต�่ารายวัน

 

ที่มา: www.Business-in Asia .com

ด้วยค่าแรงขัน้ต�า่รายวนัทีแ่ตกต่างกนัในกลุม่ประเทศอาเซยีน 
จึงท�าให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายของแรงงานข้าม
ชาติ ซึ่งมีข่าวจับกุมได้อยู่เป็นประจ�าในประเทศที่มีค่าแรงขั้นต�่าราย
วันค่อนข้างสูง เช่น ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศร�่ารวย
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแม่เหล็กดึงดูด แรงงานเถ่ือนจาก
อนิโดนเีซยี รวมไปถงึประเทศท่ียากจนกว่าในอาเซยีนเข้ามาแสวงโชค 
โดยแรงงานส่วนใหญ่ของอนิโดนเีซยีทีเ่ข้าไปท�างานจะอยูใ่นส่วนของ
การปลูกปาล์มน�้ามัน และแม่บ้าน 

นอกจากมาเลเซียแล้ว สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่มีค่าแรง 
ข้ันต�่าสูงท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท�าให้หลายแรงงานจาก
หลายประเทศทั้งใน และนอกภูมิภาคต่างมุ่งหมายที่จะเข้าไปหางาน
ในประเทศแห่งนี้ จนท�าให้กระแส “เกลียดต่างชาติ” ปะทุขึ้นใน
ประเทศ ที่ชาวสิงคโปร์กลัวว่าต่างชาติจะเข้ามาแย่งงาน และมา 
เบียดบังสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่พวกตนสมควรได้รับ เช่น การบริการ
ขนส่งมวลชน แต่อย่างไรกต็าม สงิคโปร์ยงัต้องพึง่แรงงานต่างชาติอยู่ 
ไม่ว่าจะเป็นงานในภาคส่วนการก่อสร้าง งานจ�าพวกแม่บ้าน หรือ 
งานที่ใช้แรงงานหนัก 

TPA
news

ประเทศ ค่าแรง (บาท/วัน)

1. สิงค์โปร์ (ไม่มีค่าแรงขั้นต�่าอย่างเป็นทางการ) 1,688 – 1,896

2. มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 318

3. ฟิลลิปปินส์ (มะนิลา) 315  - 344

4. ไทย 300 - 320

5. อินโดนีเซีย (จาการ์ตา) 137 - 251

6. ลาว 108 - 132

7. เวียดนาม 103

8. กัมพูชา 65 - 66

9. เมียนมาร์ 18

ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยเองที่เป็นศูนย์รวมของแรงงานจาก
ประเทศลุ่มน�้าโขง อย่างกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ที่มี
ค่าแรงขัน้ต�า่อยูท่ีป่ระมาณ 65 บาท 108 บาท 18 บาท และ 103 บาท
ต่อวันตามล�าดับ ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไทยรุดหน้าไปมากกว่า
ท�าให้ไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ดึงดูดแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน
ด้วยค่าแรงที่สูงกว่าโดยแรงงานส่วนใหญ่จากประเทศ CLMV จะเข้า
มาอยู่ในภาคการประมง ภาคการเกษตร ภาคการก่อสร้าง และภาค
บริการ อย่างการเป็นบริกรตามร้านอาหารต่างๆ 

ทัง้นี ้เกือบทกุประเทศในอาเซยีนต่างมคีวามต้องการแรงงาน
จากประเทศสมาชิกทั้งสิ้น อาทิ อุตสาหกรรมประมงไทย ที่พึ่งพิง
แรงงานต่างด้าวกว่า 90% เมื่อใดก็ตามที่ภาครัฐ หรือเกิดเหตุการณ์
ใดก็ตามที่บีบให้แรงงานเหล่านั้นกลับประเทศ นอกจากน้ี หากรัฐ
แก้ไขไม่ถกูจดุในเรือ่งแรงงาน ผลเสยีก็จะตกอยู่กบัเศรษฐกิจของไทย
เอง

ไม่เว้นกระทัง่มาเลเซยีเองทีแ่ม้ว่าจะมคีวามเกลยีดชงัแรงงาน
อินโดนีเซียแต่ภาคอุตสาหกรรมที่ยังใช้แรงงานอย่างการปลูกปาล์ม
น�้ามัน อุตสาหกรรมยางพารา กลับต้องการแรงงานข้ามชาติเหล่านี้
อย่างไม่ขาดสาย ที่ส�าคัญแรงงานจ�านวนไม่น้อยเข้ามาหางานใน
มาเลเซยี สงิคโปร์ และไทยอย่างผดิกฎหมาย และการเดนิทางกเ็สีย่ง
ด้วยชีวิตทั้งสิ้น ตลอดจนสวัสดิภาพการเป็นอยู่ที่ไม่ดีนัก

หากมองไปถึงปี 2558 กับการเปิดประชาคมอาเซยีน การเปิด
เสรี 7 สาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ นักบัญชี วิศวกร 
สถาปนกิ พยาบาล และนกัส�ารวจ อาจจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการ
ทีแ่ท้จรงิของอาเซยีนมากนกั ด้วยความหวงแหนของแต่ละประเทศที่
ต้องการปกป้องต�าแหน่งงานให้กับคนในชาติ และน่าสังเกตว่า 7 
สาขาวิชาชีพดังกล่าว ในแต่ละประเทศล้วนมีกฎหมายรับรองที่แตก
ต่างกนั อย่างกฎหมายแพทย์ในไทยทีร่ะบชุดัเจนว่า แพทย์ต้องสือ่สาร
ภาษาไทยได้ จึงเป็นข้อจ�ากัดของแพทย์จากประเทศอาเซียนอื่นๆ ที่
ต้องการเข้ามาท�างานในไทย เป็นต้น 

อย่างไรกต็าม การเปิดเสรด้ีานแรงงานทีย่งัมข้ีอจ�ากดัอยูบ้่าง 
แต่ก็อาจเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นเปิดเสรีในการเคล่ือนย้ายแรงงาน
ฝีมือที่น่าจับตามองอย่างย่ิง แต่การปรับเปล่ียนกฎหมายเพ่ือเอื้อให้
แรงงานต่างด้าวสามารถเข้ามาท�างานได้อย่างถูกกฎหมายง่ายมาก
ขึน้ โดยไม่ต้องเสีย่งชวีติหรอืเสีย่งต่อการถกูหลอกจากนายหน้าเถือ่น 
ถือว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่ทุกรัฐบาลอาเซียนต้องให้ความสนใจ

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ 

         ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


