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แนวคิดว่าด้วยการจัดการแรงงานข้ามชาตินั้นเป็นประเด็นที่มี
ความซับซ้อนและนับว่าใหม่ เนื่องจากการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
ในปริมาณสู งเป็น ปรากฏการณ์ ที่ เพิ่งเกิดเมื่อทศวรรษที่ 1960s นี้ เอง
เราจะพบว่าภายหลังจากสงครามเย็นสิ้น สุดและแนวคิดเสรีนิยมใหม่
ได้ รับ การสนั บ สนุ น อย่ างเต็ ม ที่ ชาว Poles เคลื่ อนย้ ายไปสู่ ป ระเทศ
อังกฤษกว่า 1 ล้านคน ดูไบมีแรงงานคิดเป็ น 95% และมีคนพื้นเมือง
เพียง 5% เท่านั้น นอกจากนี้ในสวิสเซอร์แลนด์กว่า 50% ของแรงงาน
เป็นแรงงานข้ามชาติเช่นกัน เราจะอธิบายการย้ายถิ่นแรงงานดังกล่าวได้
อย่างไร โดยมองว่าแรงงานมีเหตุมีผล Paul Collier ได้เขียนหนังสือชื่อ
Exodus ขึ้ น โดยเสนอว่ า เราสามารถท าความเข้า ใจการเคลื่ อ นย้ า ย
แรงงานได้อย่างเป็นระบบโดยจะได้อธิบายต่อไปเป็นลาดับในส่วนนี้
1. ตรรกะของการย้ายถิ่นแรงงาน: แบบจาลองอย่างง่าย
Collier เสนอให้เราพิจารณาการย้ายถิ่นแรงงานในฐานะของ
การตั ด สิ น ใจที่ มี เหตุ มี ผ ลในทางเศรษฐศาสตร์ กล่ าวอี กแบบหนึ่ งคือ
แรงงานจะย้ า ยถิ่ น ฐานของเขาก็ ต่ อ เมื่ อ เขาคิ ด ว่ า มั น คุ้ ม ค่ า ในทาง
1

ปรับปรุงจาก ส่วนหนึ่งของรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษา “แนวทางการกาหนด
นโยบายระบบค่า ตอบแทน” ของกลุ่มสายงานที่ได้รับ ผลกระทบจากการรวมตัว ของ
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เศรษฐกิจ นัยนี้ หากเราพยายามลดความสลับซับซ้อนของประเด็นลงจน
เหลือสิ่งที่ทรงพลังอย่างมาก 2 ประการเราจะพบว่ามันประกอบไปด้วย
ประการแรก ส่วนต่างรายได้ในปัจจุบัน ระหว่างประเทศที่มีค่าจ้างสูง
และประเทศที่มีค่าจ้างต่า ประการที่สอง ขนาดของแรงงานข้ามชาติที่
สะสมอยู่ในประเทศเป้าหมาย3 ซึ่งตัวแปรที่สองนี้ หมายความว่า หากมี
แรงงานข้ามชาติในอดีตสะสมกันจนมีจานวนมาก แรงงานเหล่านั้นก็จะ
สานสัมพันธ์เกิดเป็นเครือข่าย และเครือข่ายดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุน
การย้ายถิ่นของแรงงานรุ่นหลัง ดังนั้ น ยิ่งแรงงานที่ ข้ามชาติในอดีตมี
ขนาดใหญ่ ต้นทุนการย้ายถิ่นก็ยิ่งถูกและจูงใจให้เกิดการย้ายถิ่นได้ง่าย
เราสามารถเขียนความสัมพันธ์ทั้งสองออกมาในรูปสมการได้ดัง สมการ
ที่ 1 และภาพที่ 1
𝑚𝑓𝑙𝑜𝑤 = 𝑓(𝐺𝑎𝑝𝑡 , 𝐷𝑖𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡−1 )
สมการที่ 1
ภาพที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรกาหนด
การย้ายถิ่นแรงงาน และอัตราการย้ายถิ่น

3

ตัวแปรแรกใช้สัญลักษณ์ว่า 𝐺𝑎𝑝 และ ตัวแปรที่สองใช้สัญลักษณ์ว่า
𝐷𝑖𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑎𝑡−1

ปริทัศน์หนังสือ

257

ขนาดของแรงงานข้ามชาติ ในอดี ตยังส่งผลลบต่อการดู ดขับ
แรงงานเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเป้ าหมายเพราะยิ่งแรงงานข้าม
ชาติอยู่กันอย่างหนาแน่น โอกาสที่จะสื่อสารแต่พวกเดียวกันเองโดยไม่
ปฏิสัมพันธ์กับคนท้องถิ่นก็จะยิ่งมีมากขึ้น และก็จะยิ่งทาให้เกิดความไว้
เนื้อเชื่อใจต่อกันน้อยลง หรือกล่าวอีกแบบหนึ่งคือ หากเราต้องการให้
ขนาดของแรงงานข้ามชาติที่สะสมอยู่ภายในประเทศหนึ่งๆ มีขนาดที่
คงที่ เราต้องการอัตราย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติที่ต่าลงเรื่อยๆ เมื่อ
ขนาดขนาดของแรงงานข้ า มชาติ ใหญ่ ขึ้ น เราสามารถน าแบบแผน
ความสัมพันธ์นี้มาเขียนในรูปแบบกราฟได้ดังภาพที่ 2
ภาพที่ 2 แสดงเส้นโค้งซึ่งเป็นตัวแทนระดับการย้ายถิ่นซึง่ ทาให้ขนาด
ของแรงงานข้ามชาติสะสมมีความสมดุล

นัยนี้ สาหรับ Collier จุดดุลยภาพของการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ข้ามชาติจึงเป็นจุดที่อัตราการย้ายเข้าของแรงงานข้ามชาติ เท่ากับอัตรา
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การดู ด ซั บ แรงงาน ที่ วั ด โดยอ้ อ มได้ ผ่ า นเส้ น Diaspora schedule
function ดังนาเสนอในภาพที่ 3 นั่นเอง
ภาพที่ 3 ดุลยภาพของการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติในมุมของ Collier

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อ “ดุลยภาพ” การย้ายถิ่นแรงงาน
Collier ชี้ประเด็นที่น่าสนใจซึ่งจะกระทบต่อดุลยภาพการย้าย
ถิ่นแรงงานข้ามชาติเอาไว้อย่างน้อย 3 ประเด็นซึ่งจะได้ไล่เรียงอธิบายไป
เป็นลาดับ
ประเด็นแรก เรื่ององค์ประกอบของแรงงานข้ามชาติ เราต้อง
เข้าใจว่าแรงงานข้ามชาตินั้นมีหลากหลายชาติพันธุ์ อาทิ ในประเทศไทย
ก็มี แรงงานข้ามชาติ ทั้ งจากประเทศลาว, พม่า, กัม พู ช า Collier ชี้ว่ า
ความแตกต่างทางชาติพันธุ์เหล่านี้ส่งผลต่อดุล ยภาพของตลาดแรงงาน
ข้ามชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และตัวกาหนดที่สาคัญก็ได้แก่ “ระยะห่าง
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ทางวัฒนธรรม”4 ประเทศซึ่งมีระยะห่างทางวัฒนธรรมมาก ย่อมทาให้
อัตราการดูด ซับเป็ นคนพื้ นเมืองเกิดขึ้น ได้น้ อย และเพราะฉะนั้ น เส้ น
Diaspora schedule จึ ง มี ความชั น ที่ ล ดลงเร็ว กว่ า ประเทศที่ มี ค วาม
ใกล้ชิดทางวัฒนธรรม
ภาพที่ 4 แสดงผลของความห่างทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
เป้าหมายและแรงงานข้ามชาติ

จากภาพสมมุติประเทศเป้าหมายเป็นอังกฤษ เราจะพบว่าเส้น
Diaspora schedule มี ค วามแตกต่ า งกั น ระหว่ า งแรงงานข้ า มชาติ
สั ญ ชาติ Poles และ Bangladesh โดยแรงงานสั ญ ชาติ Poles นั้ น มี
ความใกล้เคียงทางวัฒนธรรมกับประเทศอังกฤษมากกว่า Bangladesh
ท าให้ อัต ราการดู ด ซั บ แรงงานสู ง กว่ า และเพราะฉะนั้ น จึ งสามารถ
รองรับ อั ต ราการย้ า ยถิ่น แรงงานได้ ม ากตามไปด้ ว ย ผลที่ เกิ ด ขึ้ น คื อ
4

Collier ยกตั ว อย่ า งงานของ Montavol and Raynol-Querol (2010) เรื่ อ ง Ethnic
Polarization and the Duration of Civil War ซึ่งพยายามวัดระยะห่างทางวัฒนธรรม
ภาษาด้วย language tree ซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมาก
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เส้นDiaspora schedule ของ Bangladesh จึงมีความชันลดลงเร็วกว่า
เส้นตัวแทนแรงงานชาติพันธุ์ Poles และทาให้ขนาดแรงงานข้ามชาติ
ณ จุดดุลยภาพมีขนาดใหญ่ กว่า Poles ด้วย หากพยายามเทียบเคียง
กรณีของประเทศไทยในฐานะประเทศเป้าหมาย เราจะพบว่าประเทศ
ลาวมีความใกล้เคียงทางวัฒนธรรมมากกว่าพม่า และนั่นอาจเป็นเหตุผล
หนึ่งที่ส่งผลให้การดูดซับแรงงานลาวเกิดขึ้นได้ง่าย ดุลยภาพของขนาด
แรงงานข้ามชาติลาวจะมีขนาดเล็กกว่าแรงงานพม่า เป็นต้น
ประเด็ น ที่ ส อง ได้ แก่เรื่องความไว้ วางใจ หากคนพื้ น เมื องมี
ความไว้วางใจต่อแรงงานข้ามชาติ ในชาติพันธุ์ใดสูงก็จะทาให้อัตราการ
ดูดซับแรงงานเข้าเป็น ส่วนหนึ่งของสังคมสูงตามไปด้วย ในทางกลับกัน
หากมีความไว้วางใจต่าอัตราการดูด ซับแรงงานก็ต่า และเพราะฉะนั้น
เส้น Diaspora schedule ซึ่งมีความไว้วางใจต่าจะมีค่าความชันลดลง
เร็วดังแสดงในภาพที่ 5
ภาพที่ 5 แสดงผลของการขาดความไว้เนื้อเชื่อใจของคนพื้นเมืองใน
ประเทศเป้าหมาย ต่อแรงงานข้ามชาติ
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ประเด็ น ที่ ส าม เป็ น เรื่องของนโยบายภาครัฐ ต่ อการจั ด การ
แรงงานข้ามชาติ Collier ชี้ว่าแนวทางมีสองแนวใหญ่ๆ ได้แก่ แนวทาง
แรกคื อ การพยายามผนวกรวมให้ แ รงงานข้ า มชาติ เป็ น อั น หนึ่ ง อั น
เดี ยวกัน หรือเรีย กแนวนโยบายแบบนี้ว่า Integrationist และแบบที่
สองคือแนวทางที่ทาให้ความหลากหลายทางวัฒ นธรรมยังคงดารงอยู่
อย่ า งชั ด เจน เราอาจจะเรี ย กแน วทางหลั ง อย่ า งรวมๆ ไ ด้ ว่ า
Multiculturalist โดยเปรียบเทียบแล้วเส้น Diaspora schedule ของ
น โย บ าย แ บ บ Integrationist จึ งมี ค วาม โด่ งชั น ม าก ก ว่ า แ บ บ
Multiculturalist ดั ง แสดงในภาพที่ 6 Collier ชี้ ว่ า ตั ว อย่ า งที่ เห็ น
ชัดเจนที่สุดได้แก่ กรณีเปรียบเทียบอังกฤษและฝรั่งเศส อังกฤษดาเนิน
นโยบายแบบ Integrationist ส่ ว นฝรั่ ง เศสด าเนิ น นโยบายแบบ
Multiculturalist ผลที่ เกิด ขึ้น คือ ขนาดของชุ ม ชนมุ ส ลิ ม ในอั งกฤษมี
ขนาดเล็กกว่าประเทศฝรั่งเศสอย่างเห็นได้ชัด
ภาพที่ 6 แสดงผลของการดาเนินนโยบายรัฐบาลประเทศเป้าหมาย
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3. มุ ม มองต่ อ ประเด็ น แรงงานทั ก ษะและแรงงานวิ ช าชี พ และ
แบบจาลองดุลยภาพหลายประเทศ
Collier ได้ รวบรวมและแจกแจงผลกระทบของแรงงานข้าม
ชาติต่อปัจจัยต่างๆ เอาไว้จานวนมาก ในที่นี้จะขอหยิบยกมากล่าวถึง
เพียงแค่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานทักษะและแรงงานวิชาชีพ ซึ่ง
เป็นจุดสนใจของรายงานฉบับนี้ โดยจะแบ่งออกเป็น 1) ผลกระทบเชิง
บวกทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการนาเข้านวัตกรรม ความมั่งคั่ง และ
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะและแรงงานวิชาชีพในระยะสั้น
2) ข้อถกเถียงเรื่องสมองไหล และ 3) แบบจาลองดุลยภาพแรงงานข้าม
ชาติแบบหลายประเทศ
ประการแรก โดยรวมแล้ว Collier เห็นว่าการนาเข้าแรงงาน
ข้ามชาติในกลุ่มแรงงานทั กษะและแรงงานวิช าชี พนั้ นมี ข้อดีม ากกว่า
ข้อเสีย เนื่ องมาจากแรงงานทั กษะและแรงงานวิช าชี พ เหล่ านี้ คือ ทุ น
มนุษย์ที่สาคัญ ประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกาพบกว่า แรงงานข้ามชาติ
และลูกหลานของพวกเขาที่อพยพเข้าไปในประเทศอเมริกานั้น มีส่วน
ส าคั ญ อย่ า งมากในการสร้า งนวั ต กรรม อย่ า งไรก็ ต าม ต้ อ งชี้ ด้ ว ยว่ า
แรงงานเหล่านี้มิได้ย้ายเข้ามาในประเทศเป้าหมายเพื่อรับรายได้ที่สูงขึ้น
เท่านั้น แรงงานที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือศักยภาพที่จะสร้างนวัตกรรม
นั้น บางครั้งย้ายเข้ามาเพราะต้องการจะอยู่สิ่งแวดล้อมหรือสถาบันทาง
เศรษฐกิจ การเมื องที่ เอื้ อให้ ความสามารถของเขาถูกใช้ งาน แรงงาน
ทักษะและแรงงานวิชาชีพเหล่านี้ มักมีรายได้สูงอยู่แล้วและการย้ายถิ่น
ของพวกเขา หากจะนาไปสู่การพานักถาวร นั่นย่อมหมายถึงการที่พวก
เขาได้โยกย้ายทรัพย์สินของตนเองมาสู่ประเทศเป้าหมายด้วย มากไป
กว่านั้ น การย้ ายถิ่นแรงงานข้ามชาติยังเป็ นวิธีการที่แก้ไขปัญ หาขาด
แคลนแรงงานฝีมือที่รวดเร็ว ดูได้จากประสบการณ์ขาดแคลนแรงงาน
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ของฝรั่งเศส อังกฤษ และเยอรมันในช่วงทศวรรษที่ 1950, 1970 และ
1990 ตามลาดับ5
ประการที่ ส อง เนื่ อ งจากแรงงานฝี มื อ หรื อ แรงงานที่ มี
ความสามารถพิ เศษนั้น เป็ นที่ขาดแคลนและต้องการจากทุกประเทศ
ดังนั้นการย้ายถิ่นแรงงานเหล่านี้จึงเป็นเกมที่มีคนได้และมีคนเสีย และ
เพราะฉะนั้นการพยายามสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้เกิ ด
การเคลื่อนย้ายแรงงานจึงกลายเป็นสิ่งที่ยากจะเกิดขึ้นได้จริง
สิ่งที่ น่ าสนใจอย่ างมากก็คือ Collier พยายามชี้ ว่า เรื่องราว
อาจจะไม่ง่ายดายขนาดนั้น เพื่อที่จะเข้าใจประเด็นของเขาอย่างถ่องแท้
เราอาจจะต้องตั้งต้นจากสมมติฐาน 3 ข้อด้วยกัน ข้อแรก การย้ายถิ่น
ไม่ใช่การตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานมักไม่ใช่การตัดสินใจคนเดีย ว แต่
เป็ น การตั ด สิ น ใจของครอบครั ว ข้ อ สอง เมื่ อ เรามองการตั ด สิ น ใจ
เคลื่อนย้ายแรงงานเป็ นการลงทุนรูปแบบหนึ่ง ดังนั้น เราจึงต้องนับว่า
เป็ น การลงทุ น ของครั ว เรือ นมากกว่ า ปั จ เจกบุ ค คล ข้ อ สาม การขอ
อนุ ญ าตเพื่ อพ านั กในประเทศต่ า งๆ หรือการขอ VISA นั้ น มั กที่ จ ะมี
เกณฑ์ เรื่องความสั ม พั น ธ์ท างสายเลื อดและระดั บ ความสามารถทาง
การศึกษาเข้ามาประกอบด้วย
จากข้อสมมติฐานทั้งสามทาให้ Collier ชี้ว่าการไหลออกของ
ทุ น มนุ ษ ย์ อาจจะก่อให้ เกิด ผลดี ของประเทศต้ น กาเนิ ด บน 2 ความ
เป็ น ไปได้ ประการแรก Collier ชี้ ว่ า การเคลื่ อ นย้ า ยไปท างาน และ
ประสบความสาเร็จจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นถัดมาซึ่ งอยู่ในบ้าน
เกิ ด มี แ รงบั น ดาลใจที่ จ ะเพิ่ ม พู น ทั ก ษะ และพยายามที่ จ ะประสบ
ความสาเร็จทางการศึกษา สมองที่ไหลไปวันนี้จงึ กลายเป็นเครื่องจูงใจให้
5

เพราะเมื่อมีแรงงานทักษะหรือแรงงานวิชาชีพเคลื่อนย้าย ก็จะมีฝ่ายหนึ่งได้ทุนมนุษย์
ดังกล่าวไป (Brain gain) และอีกฝ่ายเสียทุนมนุษย์ออก (Brain drain)
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เกิดมันสมองใหม่ๆ ในอนาคตมากขึ้น ทว่า ประโยชน์ที่ได้ดังกล่าวจะ
มากเพี ย งพอที่ จ ะชดเชยส่ ว นสู ญ เสี ย จากการสมองไหลในปั จ จุ บั น ก็
ต่อเมื่ อ ประชากรในประเทศแหล่ งกาเนิ ดมี ขนาดใหญ่ ม าก และเป็ น
ครอบครัวขยายเท่านั้น กรณีที่สอดคล้องกับคาทานายนี้ชัดเจนที่สุ ดคือ
ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเอง
ความเป็นไปได้ประการที่สองเกิดจาก การโอนเงินกลับบ้าน
หรือเรียกว่า Remittance ถึงแม้จะฟั งดูเล็กน้อย แต่ในความเป็นจริง
แล้ว การโอนเงินระหว่างประเทศในลักษณะนี้ มีมูลค่าสูงเทียบเท่าการ
ลงทุ น ทางตรงทั่ ว โลก และสู ง กว่ า เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ระหว่ า งประเทศที่
หมุนเวียนอยู่ในแต่ละปีถึง 4 เท่าตัว ตัวอย่างขนาดขอเงินโอนที่แรงงาน
ข้ามชาติ ในแต่ ละประเทศโอนกลั บ ประเทศถูกน าเสนอในตารางที่ 1
ด้านล่าง ด้วยเหตุนี้ Collier จึงเสนอว่า ทั้งประโยชน์ ของการสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่คนรุ่นหลัง ซึ่งอยู่ ณ ประเทศต้นกาเนิด และในแง่ของ
การสร้างเงินโอน ล้วนมีผลบวกต่อประเทศต้นกาเนิดได้เช่นกัน โดยดูได้
จากภาพที่ 7-8 จากภาพจะพบว่า ประโยชน์นี้จะมีลักษณะตัวยูกลับหัว
กล่าวคือ จะเป็ นประโยชน์ เพี ย งแค่ระดับ หนึ่ง เท่ านั้ น หากขนาดของ
แรงงานย้ายถิ่นมีมากเกินไปก็จะทาให้เกิดโทษ
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของเงินโอนที่แรงงานข้ามชาติ โอนกลับบ้าน
(%ของรายได้แรงงานข้ามชาติ)
เงินโอนจากประเทศเป้าหมายสู่ประเทศแหล่งกาเนิด
Nairobi-based migrants sent 21% of their earning back to Kenya
Mexican in USA sent 31%
El Salvador in Washington sent 38%
Senegalese in Spain sent 50%
Ghanaians in Italy sent 25%
Moroccan in France sent 10%
Algerians in Italy sent 8%
Chinese in Australia and Filipinos in USA sent 6%

ภาพที่ 7 แสดงผลประโยชน์ในเชิงการสนับสนุนทุนมนุษย์ในระยะถัดไป
(Brain gain; t+1) ต่อประเทศแหล่งกาเนิดแรงงานข้ามชาติ
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ภาพที่ 8 แสดงผลประโยชน์ในเชิงเงินโอนกลับบ้านต่อประเทศ
แหล่งกาเนิดแรงงานข้ามชาติ

ประการที่สาม การทาความเข้าใจพลวัตรของแรงงานทักษะ
และแรงงานวิชาชีพข้ามชาติเพียงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนั้น
อาจจะไม่สมจริง เนื่องจากในชีวิตจริงแล้วผลกระทบของการย้ายถิ่น
แรงงานอาจจะแผ่ขยายไปมากกว่าเพียงสองประเทศ Collier ได้ทดลอง
ตั้งสมมติฐานถึงผลกระทบที่น่าจะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน
หากเราพิจารณา 3 ประเทศพร้อมๆ กัน โดยเขาสมมติให้สามประเทศ
นั้นมีประเทศพัฒ นาแล้ว 2 ประเทศได้แก่ อเมริกาและอังกฤษ และมี
ประเทศกาลังพัฒนา 1 ประเทศได้แก่ ชาด
ประเทศอเมริกานั้นจะเน้นกีดกันแรงงานด้อยฝีมือ และเปิดรับ
แรงงานมี ฝี มื อ เท่ า นั้ น ในขณะที่ ป ระเทศอั ง กฤษเปิ ด รับ แรงงานทุ ก
ประเภท จากข้อสมมุตินี้ การเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าไปในอังกฤษอาจ
ส่งผลลบในสองสามแง่มุ มอาทิ การทาให้อุป สงค์ต่ อที่ อยู่ อาศัยสูงขึ้น
ส่ ง ผลให้ ค่ า ครองชี พ คนพื้ น เมื อ งแพงขึ้ น ตั ว อย่ า งเช่ น Office of
Budgetary Responsibilities ของประเทศอังกฤษรายงานว่า การย้าย
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ถิ่นของแรงงานข้ามชาติมี ผลท าให้ ราคาบ้านของอังกฤษสูงขึ้น ถึงราว
01% นอกจากนี้ แรงงานข้ามชาติ ยังเพิ่ มอุ ป ทานแรงงานในประเทศ
เป้าหมายให้สูงขึ้น ส่งผลให้ค่าจ้างเติบโตช้าลงในระยะสั้นๆ 6 หรือเกิด
การแย่งงานแรงงานด้อยทักษะที่เป็นคนพื้นถิ่น ผลกระทบเหล่านี้อาจจะ
ผลั กดั น ให้ แ รงงานฝีมื อชาวอั งกฤษย้ ายออกไปอเมริกาซึ่ งยั งไม่ ได้ รับ
ผลกระทบจากการย้ายถิ่นแรงงานที่เกิดขึ้น
Collier สรุ ป กลไกการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานข้ า มชาติ ใ น
แบบจาลองหลายประเทศว่า บนเงื่อนไข การย้ายถิ่นของแรงงานข้าม
ชาติระหว่างประเทศ A และ B จะส่งผลทางอ้อมไปถึงประเทศ C ด้วย
เช่นกัน
4. เราจะใช้สิ่งที่ทราบออกแบบมาตรการรัฐได้อย่างไร?
4.1) สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นหากไม่วางแผน: เศรษฐกิจการเมืองของ
ความตระหนกแรงงานข้ามชาติ?
ในสังคมที่ ขาดการจัด การและโชคไม่ดี นั ก ประเทศดั งกล่ าว
อาจจะไม่มีจุดสมดุลตามธรรมชาติ ของการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติ ใน
ประเทศลักษณะดังกล่าวอัตราการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติย่อมเพิ่ม
สูงขึ้นเป็นลาดับ แน่นอนว่า เมื่อการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติสูงมาก
ถึงจุดหนึ่งคนพื้นเมืองย่อมรู้สึกว่ามากจนเกินไป ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจ
6

ทว่ า ในระยะกลางถึ งยาว Collier อ้ า งงานของ Dustmann et.al. (2102) เพื่ อ ที่ จ ะ
ชี้ให้เห็นว่า หากคนที่ย้ายเข้ามาคือแรงงานทักษะสูง ก็จะทาให้ผลิตภาพดีขึ้นและค่าจ้าง
เฉลี่ยสูงขึ้น นอกจากนี้ งานของ Docquier et. Al. (2010) ยังชี้ว่า แรงงานทักษะและด้อย
ทักษะไม่ใช่คู่แข่งกันแต่เป็น Complementary inputs ดังนั้น ต่อให้แรงงานข้ามชาติที่
ย้ายเข้าไปทางานในประเทศรายได้สูงจะไม่มีทักษะ เมื่อทางานไปได้ระยะกลางถึงยาว ก็
จะได้รับการถ่ายทอดทักษะมากขึ้นและทาให้เกิดผลิตภาพแรงงานที่สูงขึ้นได้ ซึ่งก็จะทาให้
ค่าจ้างปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน
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และมองเป็นปัญหาสาคัญที่รัฐบาลต้องเข้ามาจัดการ Collier เรียกระยะ
นี้ ว่ า ระยะตระหนก หรื อ Anxiety phase ซึ่ ง รั ฐ บาลมั ก ด าเนิ น
มาตรการจ ากัด ปริม าณแรงงานข้ ามชาติ ที่ จ ะย้ า ยเข้ ามาในประเทศ
อย่างไรก็ตาม การย้ายถิ่นดังกล่าวก็ยังคงสูงกว่าปริมาณที่ประเทศจะดูด
ซับไว้ได้ และส่งผลให้ขนาดของแรงงานข้ามชาติที่สะสมในประเทศมี
มากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งนามาสู่ระยะที่สองซึ่ง Collier เรียกว่า ระยะ
แตกตื่น หรือ Panic phase ในระยะนี้ประชาชนจะกดดันรัฐบาลอย่าง
หนักจนรัฐบาลต้องออกมาตรการขับดันแรงงานข้ามชาติ ซึ่งสะสมอยู่
ออกนอกประเทศ นโยบายดังกล่าวอาจจะนาไปสู่ระดับ ที่ล ะเมิดสิท ธิ
มนุษ ยชนได้ง่ายซึ่ง ถูกเรียกว่า Ugly phase ประเด็ นสาคัญ ก็คือ หาก
ประเทศดังกล่าวขาดแคลนแรงงานโดยธรรมชาติ เมื่ อจานวนแรงงาน
ข้ามชาติลดลงระดับหนึ่งและความกังวลสาธารณะเบาบางลง รัฐบาลก็
อาจจะยกเลิกมาตรการแบบ Ugly phase และทาให้เกิดวงจรรอบใหม่
ของนโยบายแรงงานข้ามชาติที่ผนั ผวนขาดความคงเส้นคงวา ดังแสดงใน
ภาพที่ 9
ภาพที่ 9 แสดงผลที่เกิดจากการวางนโยบาย
แบบระยะสั้นตามแรงกดดันทางการเมือง

M*

M**
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4.2) ข้อเสนอที่ดีกว่า: ชุดนโยบายทางเลือกของ Collier
Collier ปฏิเสธวิธีการจัดการดังที่ ได้กล่าวไปแล้ว ในหนังสือ
ของเขา เขาเสนอว่าเราสามารถทานโยบายที่ดีกว่าได้ด้วยองค์ประกอบ
4 ประการได้แก่ การกาหนดเพดาน, การคัดสรร, การดูดซับให้เป็นส่วน
หนึ่งของสังคม และการแปลงผู้ที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเดิม ให้ถูก
กฎหมายและอยู่ในระบบให้ได้ โดยเราจะกล่าวถึงทีละหัวข้อดังนี้
ประเด็นแรก Collier เสนอว่าเราควรที่จะกาหนดเพดานของ
การย้ายเข้ามาสู่ประเทศเป้าหมายของแรงงานข้ามชาติ ทั้ งนี้ก็เพื่อมิให้
ขนาดของแรงงานข้ามชาติที่สะสมอยู่เดิม และยังมิได้ถูกดูดซับเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมไม่ เพิ่มสูงขึ้นมาจนกระทั่งนาไปสู่ ภาวะตระหนกทาง
สังคม คาถามที่ต้องถามต่อก็คือ เพดานควรเป็นเท่าไร? Collier เสนอว่า
เพดานนั้ นควรแปรผัน ไปตามอั ตราการดู ดซับ ที่ เกิดขึ้ น จริงของแต่ล ะ
ประเทศ กล่ าวเช่ น นี้ ก็ห มายความว่า เพดานที่ กาหนดนั้ น จะมี ความ
แตกต่างกันไปตามสัญชาติของแรงงานข้ามชาติด้วย เพราะหากสัญชาติ
ใดมีระยะห่างทางวัฒนธรรมที่น้อย การดูดซับก็มาก และเพราะฉะนั้น
เพดานที่กาหนดการย้ายเข้าก็จะสูง ทั้งนี้ เพดานดังกล่าวไม่ควรนับรวม
นักศึกษาซึ่งย้ายถิ่นเพื่อมาเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
ประเด็ น ที่ ส อง เมื่ อการย้ า ยถิ่น ท าได้ จ ากัด ดั งนั้ น ก็จ ะต้ อ ง
นามาสู่ประเด็นของการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะที่จะใช้คัดเลือกว่าใคร
ควรจะได้เข้ามาเป็นแรงงานข้ามชาติในประเทศเป้าหมาย Collier เสนอ
ว่า คุณ สมบั ติที่ ควรจะให้ ความส าคัญ น้ อยคือการเป็ น สายสัม พั น ธ์ใน
ครัวเรือน ทั้งนี้เพราะ จะทาให้เกิดผลเสียทั้งต่อประเทศเป้าหมายและ
ต่อประเทศแหล่งกาเนิด เราอาจจะเข้าใจประเด็นนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นหากนึก
ภาพตามดังนี้ สมมติมีแรงงานทักษะสูงย้ายมาทางานในประเทศอังกฤษ
สิ่ ง ที่ เขาท าคื อ การส่ ง เงิ น กลั บ บ้ า น (Remittance) ดั ง นั้ น ประเทศ
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เป้าหมายได้แรงงานที่มีความสามารถและบางส่วนของรายได้ของเขาก็
ถูกโอนกลับไปเป็นความมั่งคั่งในประเทศแหล่งกาเนิด ทว่าหากลูกของ
เขาย้ายตามมาในประเทศอังกฤษด้วย สิ่งที่ เกิดขึ้นคือ มีป ระชากรวัย
พึ่งพิงที่ไม่ก่อให้เกิดการผลิตเพิ่มขึ้นในอังกฤษ และขณะเดียวกันเงินโอน
กลั บ บ้ า นก็ น้ อ ยลง ส่ ว นคุ ณ สมบั ติ ที่ ค วรให้ ค วามส าคั ญ มาก ได้ แ ก่
ระยะห่างทางวัฒนธรรมที่ต่า การเข้าถึงงานได้ง่าย เป็นต้น
ประการที่สาม เมื่อคัดสรรเฉพาะคนที่ประเทศเป้าหมายเห็น
ควรแล้ว ดังนั้น การดูดซับแรงงานข้ามชาติเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมก็สามารถดาเนินการได้ง่ายและกลายเป็นเรื่องที่พึงประสงค์ กล่าว
อี ก แบบหนึ่ ง ก็ คื อ Collier สนั บ สนุ น ให้ รั ฐ บาลใช้ ม าตรการแบบ
Integrationist มากกว่าแบบ Multiculturalist7
ประการที่สี่ ควรมีการแปลงแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายซึ่ง
สะสมอยู่เดิม ให้กลายเป็นแรงงานถูกกฎหมายนั้นก็เพื่อลดผลกระทบ
จากแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายสองประการ ประการแรก แรงงานผิด
กฎหมายที่สะสมเป็ นเครือข่าย มั กนามาสู่การเพิ่ม ขึ้นของแรงงานผิ ด
กฎหมายในอนาคต ประการที่ สอง แรงงานผิ ดกฎหมาย บ่ อยครั้งท า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ด้วย โดยเฉพาะตัวมันเองก็มี
ความสั ม พั น ธ์ โ ดยตรงกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ อย่ า งไรก็ ต ามแต่ Collier
7

ในงานเรื่ อ ง Exodus ของเขาได้ วิ พ ากษ์ ว่ า พวกที่ เ รี ย กตั ว เองว่ า หั ว ก้ า วหน้ า
(Progressive) พยายามเรียกร้องให้เกิดสามสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ (Impossible trinity) ได้แก่
การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ ายแรงงาน การมีสังคมพหุนิยม และสวัสดิการสั งคมที่เอื้ออาทร
กับคนทุกข์ยาก ข้อเสนอของ Collier ดูจะสวนทาง โดยเขาตั้งต้นจากการเลือกให้แรงงาน
เพียงบางรูปแบบเท่านั้นที่เคลื่อนย้ายได้ พยายามดูดซับแรงงานที่มีคุณภาพเหล่านั้นเป็น
คนพื้นถิ่นในระยะยาว (อาทิ ผ่านการแต่งงาน หรือ ให้สัญชาติ) เมื่อพวกเขาพิสูจน์ตนเอง
ว่า เป็ นก าลังสาคั ญ ของชาติ ซึ่งจะทาให้ แ รงงานเหล่า นี้ ในระยะยาวแล้ วได้ สวัส ดิก าร
เหมือนคนพื้นถิ่นโดยอัตโนมัติ
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ตระหนักดีว่า มาตรการดังกล่าวอาจจะสร้างให้เกิดแรงจูงใจต่อการย้าย
เข้ามาอย่างผิดกฎหมายในอนาคต เพื่ อคาดหวังว่าจะได้รับมาตรการ
ผ่อนปรนหรือแปลงสภาพเป็นแรงงานถูกกฎหมายในภายหลังเช่นนี้อีก
ดังนั้น มาตรการข้อสี่นี้ต้องดาเนินงานอย่างระมัดระวัง และต้องทาให้
มั่นใจว่าการเข้มงวดกวดขันเพื่อป้องกันการขบวนการแรงงานข้ามชาติ
ผิดกฎหมายในอนาคตจะมีประสิทธิภาพจริงๆ
อย่างไรก็ตาม มาตรการที่สี่ในชุดนโยบายของ Collier อาจจะ
เกี่ยวข้องกับแรงงานด้อยทักษะมากกว่าแรงงานทักษะสูงหรือแรงงาน
วิชาชีพซึ่งเป็นเป้าหมายการศึกษาในรายงานฉบับนี้ ดังนั้นเราอาจจะพัก
การพิจารณาเอาไว้ก่อนและหันมาดูว่า ข้อเสนอสามประการแรกของ
เขาจะส่ งผลอย่างไรบ้างต่อดุลยภาพการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
วิชาชีพ ผลที่น่าจะเกิดขึ้นมี 2 ด้าน ด้านแรกจะเกิดมาจากข้อเสนอที่
หนึ่งและสองทาให้เส้น Migration function มีลักษณะความชันลดลง
และข้อเสนอที่สาม ส่งผลให้เส้นโค้ง Diaspora schedule มีความโด่ง
ชัน มากยิ่งขึ้น ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นามาสู่ข้อดีอย่างน้อยสาม
ประการคือ 1) ขนาดแรงงานข้ามชาติที่ดุลยภาพลดต่าลง 2) แรงงานที่
เข้ามาสู่ประเทศมีคุณ ภาพสูง และ 3) ผลกระทบด้านลบของแรงงาน
ข้ามชาติถูกจากัดไว้ในระดับที่เหมาะสม
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ภาพที่ 10 แสดงผลที่เกิดจากชุดนโยบายของ Collier
แต่การย้ายถิ่นแรงงานวิชาชีพ

โดยสรุปเราจึงอาจจะพบว่า เมื่อนากรอบแนวคิดการวิเคราะห์
นโยบายแรงงานข้ า มชาติ ข อง Collier มี ค วามน่ า สนใจและน่ า จะมี
ประโยชน์อย่างยิ่ง ในการนามาใช้เพื่อ วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของ
ประเทศไทย และผลกระทบที่ เกิด ขึ้น จากนโยบายแรงงานข้ ามชาติ
นอกจากนี้ ยังอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการทาความเข้าใจกรอบข้อตกลง
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (MRA)
ซึ่งกาลังจะทวีความสาคัญต่อภูมิภาคนี้ในอนาคตได้อีกด้วย
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