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บทคัดย่อ

แรงงานข้ามชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการทีข่ า้ มเส้นพรมแดน และในบางครัง้ ก้าวข้าม
ข้อก�ำหนดของรัฐ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดให้แรงงาน
ย้ายถิ่นเวียดนามมาท�ำงานในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี การเข้าสู่การเป็นแรงงานข้ามชาติ
รวมทัง้ กระบวนการปรับตัวและการใช้ชวี ติ ของแรงงานย้ายถิน่ เวียดนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามจ�ำนวน 50 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยผลักดันในเวียดนามที่ท�ำให้
แรงงานย้ายถิน่ เวียดนามเข้าไปท�ำงานในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ความหนาแน่นของประชากรในเวียดนาม และปัจจัยในด้านครอบครัว ส่วนปัจจัยดึงดูด คือ ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ สวัสดิการที่นายจ้างจัดหาที่พัก อาหาร และค่าใช้จ่ายในการข้ามแดนแต่ละเดือน
ให้แก่แรงงาน แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามอาศัยเครือข่ายทางสังคมของญาติพี่น้องและเพื่อนเข้าสู่
การเป็นแรงงานข้ามชาติในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี รวมทั้งนายจ้างที่ช่วยในการปรับตัว
ในถิ่นปลายทางซึ่งแรงงานย้ายถิ่นเวียดนามในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี มีแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาไทยเพื่อความอยู่รอดในภาวะของการเป็นแรงงานผิดกฎหมาย
ค�ำส�ำคัญ: แรงงานย้ายถิ่นเวียดนาม อุบลราชธานี ประเทศไทย

Abstract

The Mekong sub-region transnational labor force reflects the demand for labor
in the manufacturing and service industries. This demand exists beyond the borders and,
at times, state regulations. This research aimed to offer an analysis of push and pull
factors contributing to the Vietnamese workers’arrival in Ubon Ratchathani municipality
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and to examine their employment channels, social adaptation processes, and lifestyles.
The research was based on in-depth interviews with 50 Vietnamese workers. It found
that key push factors encouraging Vietnamese workers to enter Ubon Ratchathani include
the economy, population growth, and family issues. Employers in Ubon Ratchathani
municipality offer economic incentives for these workers, including food, shelter, and
monthly travel expenses to and from the border. Vietnamese workers in Ubon Ratchathani
municipality depend on a network of families and friends to recruit prospective workers,
as well as employers who help newly arrived workers to adjust to life in the new country.
Their illegal status motivate them to study the Thai language for survival.
Keywords: Vietnamese migrant workers, Ubon Ratchathani, Thailand

ความเป็นมา
ประเทศไทยมีความต้องการแรงงานเพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
การเกษตร การประมง การก่อสร้าง และด้านอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ และขยายตัวอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะแรงงานประเภทไร้ฝีมือ หรือแรงงานในระดับล่าง แต่เนื่องจากประชากร
มีรายได้เพิ่มขึ้น แรงงานบางส่วน ได้รับการศึกษาและมีการพัฒนาทักษะในการ
ท�ำงานมากขึน้ พัฒนาฝีมอื ไปท�ำงานทีม่ คี วามช�ำนาญเฉพาะทาง ท�ำให้แรงงานระดับ
ล่างของไทยเข้าสูต่ ลาดแรงงานลดลง รวมทัง้ งานทีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรืองานทีต่ อ้ งใช้
แรงงาน ท�ำงานหนักหรืองานสกปรก ไม่มั่นคง ค่าจ้างต�่ำ ผลตอบแทนน้อย
หรือสภาพการท�ำงานอันตราย แรงงานในพื้นที่ไม่ต้องการท�ำ (สุภางค์ จันทวานิช
และ Gary Risser, 2539: 91) จึงท�ำให้เกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานในระดับล่าง
ขึน้ และด้วยเหตุผลดังกล่าว ท�ำให้มกี ารจ้างแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติที่
เต็มใจเข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับล่าง เข้ามาทดแทนเป็นจ�ำนวนมาก แรงงานจาก
ประเทศกัมพูชา พม่า ลาว และเวียดนามมีการเคลือ่ นย้ายหรือการไหลเข้ามาท�ำงาน
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
(Asian Migrant Centre, 2005: 118-124)
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ในกรณีของแรงงานข้ามชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศทีม่ สี ถานะทัง้ ทีเ่ ป็น
ประเทศต้นทาง คือเป็นผูส้ ง่ ออกแรงงาน (Sending country) เป็นประเทศกลางทาง
(Transit country) คือเป็นที่พักรอเพื่อเดินทางต่อไปประเทศอื่น และเป็นประเทศ
ปลายทาง (Receiving country) ทีร่ บั เอาแรงงานต่างชาติทยี่ า้ ยถิน่ เข้ามา ประเทศไทย
มีการจัดการแรงงานต่างด้าวโดยก�ำหนดนโยบายควบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนี
เข้าเมือง เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2547 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดท�ำทะเบียน
ราษฎรส�ำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชามีการจดทะเบียนนายจ้าง
ทีต่ อ้ งการจ้างแรงงานต่างด้าว และให้แรงงานต่างด้าวทีห่ ลบหนีเข้าเมืองได้ขนึ้ ทะเบียน
เพือ่ ให้มสี ทิ ธิอยูใ่ นราชอาณาจักรและขออนุญาตท�ำงานให้ถกู ต้องตามกฎหมาย แต่
นโยบายดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมถึงแรงงานย้ายถิ่นเวียดนาม เมื่อแรงงานข้ามชาติ
เหล่านี้มาอยู่ในประเทศไทย ไม่มีสถานะการท�ำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยิ่งเอื้อ
ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบแรงงานและท�ำให้เกิดการคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐ
อย่างต่อเนื่อง (บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ และปารย์พิรัชย์ จันเทศ, 2552)
เวียดนามก�ำหนดนโยบายการส่งออกแรงงานไปต่างประเทศในฐานะทีเ่ ป็น
แหล่งน�ำรายได้เข้าประเทศ การส่งออกแรงงานเป็นยุทธศาสตร์ที่สำ� คัญในการจ้าง
แรงงานและการลดปัญหาความยากจนของประชากร โดยในปี 2548 เวียดนาม
ส่งออกแรงงานไปต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญีป่ นุ่ ตะวันออกกลาง
และแอฟริกาเป็นจ�ำนวน 70,594 คน แรงงานส่งเงินกลับบ้านราว 1.6 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (Vietnam Investment Review, 2005) ในปี 2553 เวียดนาม
ส่งออกแรงงานเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 85,546 คน (Consular Department, 2012) การเพิม่
จ�ำนวนแรงงานส่งออกนีย้ งั มีสว่ นในการลดจ�ำนวนผูว้ า่ งงานในชนบทด้วย (Vietnam
Investment Review, 2006) แต่การส่งออกแรงงานดังกล่าวเป็นตัวเลขของ
การส่งออกแรงงานที่ถูกกฎหมายมีการควบคุมผ่านบริษัทส่งออกแรงงานที่ได้รับ
ใบอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน ผู้ไร้สมรรถภาพและกิจการสังคม (Minister of
Labor, Invalids, and Social Affairs – MoLISA) ของเวียดนามเท่านั้น ส่วนตัวเลข
ของแรงงานผิดกฎหมายจ�ำนวนมากจากประเทศเวียดนามที่ย้ายถิ่นไปท�ำงานใน
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกัน ไม่สามารถระบุจ�ำนวนได้ การยกเว้นวีซ่า
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ของหลายประเทศในภู มิ ภ าคท� ำ ให้ ป ระชาชนของประเทศสมาชิ ก อนุ ภู มิ ภ าค
ลุ ่ ม น�้ ำ โขงส่ ว นใหญ่ ส ามารถเดิ น ทางเข้ า -ออกประเทศสมาชิ ก ได้ โ ดยมี เ พี ย ง
หนังสือเดินทางเท่านัน้ และสามารถพ�ำนักอยูไ่ ด้ไม่เกิน 30 วัน ซึง่ หากไม่มมี าตรการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการควบคุมหรือติดตามนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาท�ำงานแล้ว แรงงาน
ข้ามชาติเหล่านี้ก็สามารถอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายและความหละหลวมในการ
บังคับใช้กฎหมายเข้ามาท�ำงานได้
การเคลื่อนย้ายแรงงานในแนวเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก กรณีศึกษา
เวียดนาม ที่ Nguyen Thi My Van (2010) ศึกษา ท�ำให้ทราบว่า แรงงานย้ายถิ่น
เวียดนามจากจังหวัดเถือ่ เทียนเฮว้ หรือเว้ นิยมไปท�ำงานในลาว เนือ่ งจากมีศกั ยภาพ
ในทางเศรษฐกิจ การเดินทางที่สะดวก การตรวจลงตราบริเวณชายแดนที่เร็วและ
ค่าธรรมเนียมถูก รวมทั้งงานที่หาง่ายเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนย้าย
แรงงาน บทบาทของเครือข่ายทางสังคมที่เชื่อมระหว่างต้นทางและปลายทาง และ
เชือ่ มโยงระหว่างแรงงานในลาวและผูท้ อี่ ยูใ่ นเวียดนามมีผลในการให้ความคุม้ ครอง
และให้ความปลอดภัยแก่แรงงานในพื้นที่ปลายทาง ปัญหาที่แรงงานย้ายถิ่น
เวียดนามประสบในพื้นที่ปลายทางคือ การเข้าถึงบริการทางสังคมในประเทศ
เหล่านั้น การถูกท�ำร้าย ถูกเอาเปรียบ และกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายเนื่องจาก
ขาดเอกสารทางการ
ส่ ว นในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของไทย Le Nhan Tam (2011)
บาทหลวงในจังหวัดหนองบัวล�ำภู ระบุว่า แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามมักท�ำงานกับ
คนไทยเชื้อสายเวียดนามที่อยู่ในพื้นที่มานาน นายจ้างจะมีที่พักและอาหารให้
ซึง่ ทีพ่ ักนั้นมีสภาพที่ดีและสะดวกกว่าทีใ่ นเวียดนามมาก แรงงานย้ายถิน่ เวียดนาม
ในหนองบัวล�ำภูมีประมาณ 25-30 คน แต่จะมีคนใหม่เข้ามาแทนคนเก่าอยู่
ตลอดเวลา เนื่องจากคนเก่ามักจะเคลื่อนย้ายไปหางานที่อื่นที่ได้ค่าจ้างมากกว่า
เนื่องจากหนองบัวล�ำภูเป็นจังหวัดเล็ก ค่าจ้างจึงต�่ำกว่าในเมืองใหญ่ แต่มีแรงงาน
ย้ายถิ่นเวียดนามที่อยู่ 2-5 ปี ไม่ย้ายไปท�ำงานที่อื่น ให้เหตุผลว่าแม้จะได้ค่าจ้างต�่ำ
แต่ค่าครองชีพในหนองบัวล�ำภูก็ต�่ำด้วย ท�ำให้เขาเก็บออมเงินได้มากกว่าการไป
ท�ำงานในเมืองใหญ่ที่ค่าจ้างสูงแต่ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายก็สูงตามไปด้วย แม้จะ
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ถูกต�ำรวจจับกุมบ้าง แต่การจับกุมแรงงานย้ายถิน่ เวียดนามมักมีการส่งข่าวให้ทราบ
ล่วงหน้า แรงงานจะไปหลบทีว่ ดั และกลับมาท�ำงาน อาจจะมีบางคนทีต่ อ้ งถูกจับกุม
แต่ก็จะได้รับการปล่อยตัวมาในที่สุด แรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากภาคเหนือของ
เวียดนาม คือจังหวัดห่าติ๋ง เหงะอาน แทงหัว ฝูเถาะ และฮวาบิ่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
ยากจน ประสบภัยธรรมชาติทุกปี ขาดแคลนที่ดินท�ำการเกษตร และมีการจ้างงาน
ในพื้นที่ค่อนข้างน้อย แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามที่ทำ� งานในประเทศไทย ส่วนใหญ่
ไม่มีนายหน้า เนื่องจากใช้เครือข่ายของญาติพี่น้องและเพื่อนในการหางาน รวมทั้ง
สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามในไทยส่วนใหญ่อายุ
ระหว่าง 16-25 ปี เรียนไม่จบชั้นมัธยมศึกษา บาทหลวงชาวเวียดนามพยายามให้
แรงงานย้ า ยถิ่ น เวี ย ดนามเข้ า มาร่ ว มพิ ธี แ ละกิ จ กรรมในโบสถ์ วั น อาทิ ต ย์
แต่ศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีไม่พอใจที่แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น
ไม่สำ� รวมกิริยา สูบบุหรี่ ทิ้งขยะไม่เป็นที่ และวิวาทกันในโบสถ์ เนื่องจากแรงงาน
ย้ า ยถิ่ น เวี ย ดนามมั ก เป็ น แรงงานในวั ย หนุ ่ ม สาว มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ต�่ ำ กว่ า
มัธยมศึกษา และมาจากครอบครัวที่ยากจน จึงมักมีปัญหาในเรื่องการตระหนักถึง
คุ ณ ค่ า ในตนเอง รวมทั้ ง ความกลั ว เนื่ อ งจากเป็ น แรงงานผิ ด กฎหมาย และ
ความเครียดจากการท�ำงานหนัก ขาดครอบครัวและชุมชนที่จะช่วยเหลือทางด้าน
จิ ต ใจ ซึ่ ง ไม่ แ ตกต่ า งจากผลการศึ ก ษาของ Nguyen Thi Hai Yen (2008)
เรื่อง Gender, Class and Nation in a Transnational Community Practices of
Identity among Undocumented Migrant Workers from Vietnam in Bangkok
ที่พบว่า ชุมชนแรงงานย้ายถิ่นเวียดนามในภาคบริการที่ไม่มีเอกสารในการท�ำงาน
เป็นแรงงานผิดกฎหมาย เป็นแรงงานชั่วคราวที่มาจากชนบท มีการเคลื่อนย้ายไป
ท�ำงานทีใ่ หม่บอ่ ยครัง้ ท�ำให้แรงงานเหล่านีแ้ ยกตัวออกจากชุมชนเวียดนามทีอ่ าศัย
อยู่ในพื้นที่มาเป็นเวลานานและไม่สามารถสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์กับ
แรงงานที่มีประสบการณ์สูงในพื้นที่ได้ แม้ว่าชุมชนเวียดนามดั้งเดิมในกรุงเทพฯ
จะมีบทบาทในการจ้างงานแรงงานเหล่านี้ก็ตาม
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
การศึกษาแรงงานย้ายถิ่นเวียดนามในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา 1) ปัจจัยผลักดันและดึงดูดทีท่ ำ� ให้แรงงานย้ายถิน่ เวียดนาม
เข้ามาท�ำงานในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี 2) กระบวนการการเข้าสูแ่ รงงานย้าย
ถิ่นเวียดนาม และ 3) การปรับตัวในการท�ำงานในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี
โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาว่า ปัจจัยผลักดันในถิ่นต้นทางคือ เวียดนาม
โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ความหนาแน่นของประชากรในเวียดนาม
และปัจจัยในด้านครอบครัว และปัจจัยดึงดูดจากประเทศไทยคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
และสวัสดิการที่นายจ้างในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีจัดหาให้ เป็นสิ่งจูงใจให้
แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามเข้ามาท�ำงานในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี ประกอบ
กับการเดินทางที่สะดวก การยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าระหว่างเวียดนาม ลาว
และไทย รวมทั้ ง เครื อ ข่ า ยทางสั ง คมทั้ ง ในถิ่ น ต้ น ทางและปลายทางที่ ช ่ ว ย
ในการหางาน ท�ำงาน และการปรับตัวท�ำให้แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามเข้ามาท�ำงาน
ในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี

ระเบียบวิธีการวิจัย
ข้อมูลในการศึกษารวบรวมระหว่างปี พ.ศ. 2553-2554 เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นแรงงานย้ายถิ่นเวียดนามในเขตเทศบาล
เมืองอุบลราชธานี จ�ำนวน 50 คน เป็นชาย 20 คน และหญิง 30 คน ทีเ่ ลือกมาอย่าง
เจาะจง เป็นผูท้ ปี่ ระสงค์จะให้ขอ้ มูลแก่ผวู้ จิ ยั เนือ่ งจากแรงงานและนายจ้างตระหนัก
ในสถานการณ์ท�ำงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การเข้าถึงข้อมูลจากแรงงาน
ดังกล่าวจึงท�ำได้ยาก

การเข้ามาของแรงงานเวียดนามในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี
อุบลวรรณ รัตนวีรเมธีกุล (2550) ระบุว่า ชาวเวียดนามเข้ามาในเขตพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี หลังสงครามโลกครั้งที่สอง พ.ศ. 2482 ในปี พ.ศ. 2496
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มีการอพยพเข้ามาประมาณ 5,000 คน เริ่มตั้งถิ่นฐานในเขตอ�ำเภอพิบูลมังสาหาร
จากนัน้ ขยายถิน่ ฐานมายังเขตอ�ำเภอเมือง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ภายหลัง
ได้รบั การพิจารณาจากรัฐบาลไทยให้ได้สญ
ั ชาติไทย เป็น “คนไทยเชือ้ สายเวียดนาม”
บางส่วนได้รับใบอนุญาตให้เป็นคนต่างด้าวที่สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย คนในชัน้ ลูกหลานก็ได้ถอื สัญชาติไทยและมีสทิ ธิทางกฎหมาย
และสังคมเทียบเท่าชาวไทย ร้านค้าส่วนใหญ่ทคี่ นไทยเชือ้ สายเวียดนามเป็นเจ้าของ
ธุ ร กิ จ ในเขตเทศบาลเมื อ งอุ บ ลราชธานี คื อ บริ เ วณถนนศรี ณ รงค์ พโลชั ย
และจงกลนิธารณ์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด อาทิ หมูยอ
กุนเชียง ก๋วยจั๊บ และก๋วยเตี๋ยว สภาพทางเศรษฐกิจบริเวณถนนดังกล่าวเริ่มมีการ
ขยายตัวอย่างมาก ดังนั้นความต้องการแรงงานในการผลิตจึงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิด
การหลัง่ ไหลเข้ามาของแรงงานย้ายถิน่ เวียดนาม จากการสัมภาษณ์นายจ้างคนไทย
เชื้อสายเวียดนาม ผู้วิจัยพบว่า ความเห็นของนายจ้างน่าสนใจ เนื่องจากนายจ้าง
เห็ น ว่ า แรงงานย้ า ยถิ่ น เวี ย ดนามส่ ว นใหญ่ นั้ น มี ค วามอดทน ขยั น ค่ า แรง
ค่อนข้างถูก และด้วยความรู้สึกรักเพื่อนร่วมชาติเดียวกันของคนไทยเชื้อสาย
เวียดนาม เป็นปัจจัยในการเลือกจ้างแรงงานย้ายถิน่ เวียดนามทีเ่ ข้ามาท�ำงานในไทย
แม้ว่าจะเสี่ยงต่อการถูกจับกุมจากทางการก็ตาม
นายจ้างคนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนาม กล่าวถึงการเข้ามาของ
แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี ว่า
“การจ้างแรงงานย้ายถิ่นเวียดนามเริ่มเข้ามาเมื่อประมาณ 13 ปีก่อน
ซึ่งจะมีมากในช่วง 5-6 ปีหลังนี้ ซึ่งข้อมูลที่ท�ำให้ทราบเกี่ยวกับแรงงาน
เพราะพี่ชายของสามีเป็นคนกลางที่พาแรงงานย้ายถิ่นเวียดนามมาให้
ท�ำงานที่ร้าน เนื่องจากเห็นว่าร้านเราขาดคนงานจึงให้คนงานที่ร้านมา
ท�ำงานทีน่ แี่ ละเกิดการจ้างงานในเวลาต่อมา เพราะแรงงานไปชักชวนเพือ่ น
และญาติมาท�ำงานด้วยกัน” (ฟู, 2553)
การจ้างแรงงานย้ายถิ่นเวียดนามของคนไทยเชื้อสายเวียดนามในเขต
เทศบาลเมืองอุบลราชธานี ในช่วงต้นคือ ประมาณปี พ.ศ. 2540-2548 นายจ้าง
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มักจะติดต่อนายหน้าให้หาแรงงานตามจ�ำนวนที่ต้องการ นายหน้าที่ท�ำงานที่เป็น
คนไทยเชื้อสายเวียดนามจะหักค่านายหน้าประมาณ 2,000-2,500 บาท/คน
จากแรงงานที่ชักชวนเพื่อนมาท�ำงานที่ไทย กลุ่มแรงงานที่มีนายหน้านั้นจะเสีย
ค่าใช้จ่ายประมาณ 8,000-10,000 บาท/คน เช่น ในกรณีของนางตี้ (นามสมมุติ)
อายุ 45 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างเป็นระยะเวลาประมาณ 11 ปี ระบุว่า มีแรงงาน
ย้ า ยถิ่ น เวี ย ดนามท� ำ งานในเขตเทศบาลเมื อ งอุ บ ลราชธานี เ ป็ น จ� ำ นวนมาก
และการเดินทางเข้ามาท�ำงานในไทยนั้นมีนายหน้าหาที่ท�ำงานและที่อยู่ไว้ให้ก่อน
เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 8,500 บาท เป็นค่ารถพร้อมกับค่านายหน้าในการเดินทาง
นายจ้างที่เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามจะออกค่าใช้จ่ายให้ก่อน แล้วหักจากเงิน
เดือนในภายหลัง รายได้เฉลี่ยต่อวันประมาณ 150-300 บาท/วัน แต่ในระยะหลัง
ที่มีการยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าระหว่างไทยและเวียดนาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
ท�ำให้แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามเดินทางเข้ามาประเทศไทยสะดวกขึ้น จึงมีแรงงาน
ที่มาตระเวนหางานท�ำโดยสอบถามขอท�ำงานตามร้านค้าต่างๆ ด้วยตนเอง หรือมี
ญาติพี่น้องและเพื่อนพาไปสอบถาม (ตี้, 2553)
นายจ้างอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามเช่นกัน กล่าวถึง
การรับแรงงานย้ายถิ่นเวียดนามมาท�ำงานในธุรกิจของตน ว่า
“การรับลูกจ้างเวียดนามเข้าท�ำงานนัน้ ในช่วงแรกประมาณ 9-10 ปีกอ่ น
จะมีคนไทยเชื้อสายเวียดนามมาฝากให้แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามเข้ามา
ท�ำงานด้วย แต่ในช่วงหลังจะเป็นลักษณะที่แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามมา
ขอท�ำงานด้วยตนเองและเป็นลักษณะที่ลูกหลานหรือเพื่อนของแรงงานที่
ท�ำงานอยู่ก่อนแล้วมาขอให้ช่วยรับท�ำงานด้วย และที่ผมตัดสินใจรับ
แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามเข้าท�ำงานก็เพราะแรงงานย้ายถิ่นเวียดนาม
มีความขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน และค่าแรงค่อนข้างถูก แม้จะเสี่ยงต่อ
การถูกจับกุมจากต� ำรวจ แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามที่ท� ำงานกับผมมี
ประมาณ 5-7 คน” (ฟาน, 2553)
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แรงงานเวียดนามในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี: ข้อมูลทั่วไป
ของกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
จ� ำ นวนที่ แ ท้ จ ริ ง ของแรงงานย้ า ยถิ่ น เวี ย ดนามในอุ บ ลราชธานี นั้ น
ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เนื่องจากแรงงานและนายจ้างตระหนักในสถานการณ์
ท�ำงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ท�ำให้การเข้าถึงข้อมูลจ�ำนวนแรงงานดังกล่าว
จึงท�ำได้ยาก แรงงานที่สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง หากสมรสแล้วส่วนใหญ่
มักจะน�ำคู่สมรสเข้ามาท�ำงานร่วมกัน
แรงงานย้ า ยถิ่ น เวี ย ดนามที่ เ ป็ น กลุ ่ ม เป้ า หมายของการศึ ก ษาครั้ ง นี้
ร้อยละ 42 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี รองลงมาร้อยละ 30 คือ อายุระหว่าง 20-29 ปี
และร้อยละ 22 อายุระหว่าง 40-49 ปี จะเห็นได้ว่า กลุ่มแรงงานย้ายถิ่นเวียดนาม
ประมาณ 2 ใน 3 มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 20-40 ปี นายจ้างส่วนใหญ่ต้องการแรงงาน
หญิงทีช่ ว่ ยค้าขายและสามารถท�ำงานบ้านได้ดว้ ย แรงงานย้ายถิน่ เวียดนามทีม่ อี ายุ
ต�ำ่ กว่า 20 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชายทีต่ อ้ งการหาประสบการณ์ในการท�ำงานต่างแดน
พร้อมกับท่องเที่ยว ต้องการที่จะมีอิสระในการด�ำเนินชีวิตของตนเอง ยังไม่มี
ครอบครัวและไม่ต้องรับภาระในครอบครัว แรงงานชายท�ำงานรับจ้าง เป็นช่าง
ก่อสร้าง ท�ำหมูยอ และขายเนื้อหมูในตลาด
แรงงานย้ายถิน่ เวียดนามทีเ่ ข้ามาท�ำงานในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี
ส่วนใหญ่ร้อยละ 68 สมรสแล้ว 1 ใน 3 ของผู้ที่สมรสแล้ว เข้ามาท�ำงานเพื่ออยู่ร่วม
กับคูส่ มรส บางคนมาพร้อมกัน บางส่วนมาทีหลัง ส่วนใหญ่ผชู้ ายจะเข้ามาก่อนแล้ว
ผู้หญิงจึงตามมา หากลูกยังเล็กก็ฝากให้ปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องช่วยดูแล
หากลูกโตพอทีจ่ ะท�ำงานได้ หลังจากเรียนจบชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
บางครอบครัวจะน�ำลูกเข้ามาท�ำงานด้วย สถานภาพการสมรสของแรงงานอพยพ
เวียดนามมีความส�ำคัญต่อลักษณะงานทีท่ ำ� จากการสัมภาษณ์นายจ้างทีเ่ ป็นคนไทย
เชื้อสายเวียดนามส่วนใหญ่จะเลือกรับแรงงานที่มีครอบครัวแล้ว เพราะมีความ
รับผิดชอบในการท�ำงานและค่อนข้างมีประสบการณ์ในการท�ำงานมากกว่าแรงงาน
ที่มีอายุน้อยและยังไม่มีครอบครัว
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แรงงานร้อยละ 46 เข้ามาท�ำงานในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีได้ราว
1-3 ปี รองลงมาร้อยละ 32 ท�ำงานในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีมา 3-6 ปี
ร้อยละ 10 ท�ำงานในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีมา 9-12 ปี ร้อยละ 8 ท�ำงาน
ในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีมาต�ำ่ กว่า 1 ปี และร้อยละ 4 ท�ำงานในเขตเทศบาล
เมืองอุบลราชธานีมา 6-9 ปี
อาชีพเดิมของแรงงานย้ายถิ่นเวียดนามในขณะที่อยู่เวียดนามส่วนใหญ่
ร้อยละ 78 เป็นเกษตรกร รองลงมามีอาชีพค้าขาย รับจ้าง ไม่มีงานท�ำ และประมง
กลุ่มตัวอย่างแรงงานย้ายถิ่นเวียดนามส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี
ร้อยละ 92 มาจากจังหวัดห่าติง๋ ในบริเวณชายฝัง่ ทะเลภาคกลางตอนบน ส่วนทีเ่ หลือ
มาจากจังหวัดแทงหัวในภาคเหนือและจังหวัดบิ่งเซืองในภาคใต้ แรงงานที่มาจาก
จังหวัดห่าติ๋งระบุว่า มีแรงงานที่มาจากจังหวัดเดียวกันท�ำงานในอุบลราชธานีเป็น
จ�ำนวนถึงหนึ่งร้อยกว่าคน แรงงานจากหมู่บ้านด่องบ่าน ต�ำบลแถ็กวัน อ�ำเภอ
แถ็กห่า ระบุว่า คนในหมู่บ้านกว่า 20 คน มาท�ำงานในอุบลราชธานี กระจายกันไป
ตามธุรกิจที่มีคนไทยเชื้อสายเวียดนามเป็นเจ้าของ การเดินทางจากห่าติ๋ง บิ่งเซือง
และแทงหัว มาอุบลราชธานีผา่ นทางด่านลาวบาว เข้ามุกดาหาร และเดินทางต่อถึง
อุบลราชธานี เป็นระยะทางทีไ่ ม่ตา่ งกันนัก แรงงานส่วนใหญ่มกั ใช้เส้นทางผ่านถนน
หมายเลข 9 ในประเทศลาวเป็นเส้นทางหลักในการเดินทาง มีเพียงส่วนน้อยเท่านัน้
ที่เดินทางเข้ามาอุบลราชธานีโดยเข้ามาทางด่านชายแดนช่องเม็ก แขวงจ�ำปาสัก
คนเหล่านีม้ กั เป็นแรงงานย้ายถิน่ เวียดนามรุน่ แรกๆ ทีเ่ ข้ามาท�ำงานในอุบลราชธานี
แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามเดินทางมาจากภาคกลางตอนบนเป็นส่วนใหญ่ ประกอบ
กับถนนที่เอื้อต่อการเดินทางเข้ามาท�ำงานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย ลาว
และเวียดนาม ท�ำให้เดินทางได้สะดวกมากขึ้น
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ปัจจัยดึงดูดและปัจจัยผลักดันทีท่ ำ� ให้แรงงานย้ายถิน่ เวียดนามท�ำงาน
ในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี
ปัจจัยดึงดูด
ปัจจัยดึงดูดจากไทยทีแ่ รงงานย้ายถิน่ เวียดนามส่วนใหญ่ระบุคอื ปัจจัยทาง
ด้านเศรษฐกิจ รายได้ทสี่ งู กว่าในเวียดนาม แรงงานย้ายถิน่ เวียดนามส่วนใหญ่กล่าว
ว่า รายได้ที่ได้รับจากการท�ำงานในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี เป็นรายได้ที่สูง
กว่าที่เคยได้รับเมื่ออยู่ในเวียดนามราว 2-8 เท่า ค่าจ้างแรงงานขั้นต�่ำของเวียดนาม
ในปี 2554 คือเดือนละ 40 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยราว 40 บาท/วัน (Diep
Ngoc Pham, 2011) ในขณะที่ค่าจ้างแรงงานรายเดือนของแรงงานที่เริ่มเข้ามา
ท�ำงานในไทยประมาณวันละ 100-150 บาท คิดเป็นรายได้สูงกว่าในเวียดนามราว
2.5-4 เท่า เช่น นายลอง (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพ
รับจ้าง ท�ำงานประมาณ 1 ปี แต่เดิมประกอบอาชีพท�ำนาและออกหาปลาช่วยพีช่ าย
ในหมู่บ้านด่องบ่าน ต�ำบลแถ็กวัน อ�ำเภอแถ็กห่า จังหวัดห่าติ๋ง โดยมีพื้นที่ในการ
ท�ำเกษตรกรรมประมาณ 5 ไร่ ซึ่งแบ่งออกเป็นการท�ำนา ท�ำสวน และเลี้ยงสัตว์
แรงงานรายนี้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ในบ้านของครอบครัวมีสมาชิกภายในครอบครัว
5 คน ประกอบด้วย พ่อ แม่ พี่ชาย 2 คน และตนเอง พี่ชายท�ำประมง ส่วนตนเอง
เป็นลูกคนเล็กจึงท�ำงานช่วยพี่ชายเป็นครั้งคราว ดังนั้นจึงเลือกที่จะเดินทางมา
ท�ำงานในอุบลราชธานีพร้อมกับเพื่อนในหมู่บ้านที่เข้ามาท�ำงานในไทยก่อนหน้านี้
เพือ่ นชวนให้เข้ามาท�ำงาน มีทพี่ กั และงานทีแ่ น่นอน การทีน่ ายจ้างในไทยจัดหาทีพ่ กั
อาหาร และค่าใช้จ่ายในการข้ามแดนแต่ละเดือนให้แก่แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามนั้น
ยังเป็นแรงจูงใจท�ำให้แรงงานเหล่านี้มุ่งมาท�ำงานในไทยมากขึ้น นอกจากรายได้สูง
แล้ว ค่าใช้จา่ ยในการด�ำรงชีวติ ในอุบลราชธานียงั น้อยกว่าในเวียดนาม(ลอง, 2553)
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่นายฟุก (นามสมมุติ) อายุ 22 ปี ระบุว่า
“ไม่ค่อยมีรายจ่ายอะไร นายจ้างมีที่พักให้ พร้อมอาหารกลางวัน
วันไหนมีงานท�ำล่วงเวลา นายจ้างก็หาข้าวให้กิน ส่วนใหญ่จะท�ำงาน
ไม่ค่อยมีวันหยุด” (ฟุก, 2553)
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ตารางที่ 1 รายได้และรายจ่ายต่อเดือนของแรงงานย้ายถิ่นเวียดนามในเขต
		 เทศบาลเมืองอุบลราชธานี
รายได้ (บาท)
ต�่ำกว่า 3,000
3,001-5,000
5,001-7,000
7,001-9,000
9,001-11,000
รวม

ร้อยละ
0
28
40
20
12
100

รายจ่าย
ต�่ำกว่า 1,000
1,001-2,000
2,001-3,000
3,001-4,000
4,001-5,000
รวม

ร้อยละ
4
62
26
6
2
100

แรงงานย้ า ยถิ่ น เวี ย ดนามร้ อ ยละ 68 มี ร ายได้ ต ่ อ เดื อ นประมาณ
3,001-7,000 บาท แสดงว่าเป็นแรงงานที่เข้ามาท�ำงานราว 1-3 ปี แรงงานที่ท�ำงาน
ในระยะแรกจะมีรายได้ประมาณ 3,000-4,000 บาทต่อเดือน เมือ่ ท�ำงานไประยะหนึง่
จะมีรายได้เพิม่ ขึน้ ส่วนผูท้ มี่ รี ายได้ตงั้ แต่ 9,000 บาทขึน้ ไป มักจะท�ำงานมามากกว่า
10 ปี หรือเป็นผู้ที่ทำ� งานรับจ้างหลายแห่งในแต่ละวัน ส่วนค่าใช้จ่ายต่อเดือนนั้น
แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีส่วนใหญ่ร้อยละ 88
มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยเดือนละ 1,000-3,000 บาท เนื่องจากนายจ้างจัดหาที่พักและ
อาหารให้ ดังนั้นรายจ่ายจึงค่อนข้างต�่ำ
เนื่องจากแรงงานย้ายถิ่นเวียดนามในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี
ประกอบอาชีพประเภทเดียวคือรับจ้าง แต่จะเป็นการรับจ้างในสองลักษณะ คือ
รับจ้างรายเดือนและรับจ้างท�ำงานเป็นช่วงเวลา คือตอนดึกอาจท�ำที่แห่งหนึ่งตอน
เช้าและบ่ายอาจท�ำงานอีกแห่งหนึง่ หรือพักผ่อนตอนเช้าและท�ำงานอีกแห่งหนึง่ ใน
ช่วงบ่ายถึงกลางคืน หลายคนทีท่ ำ� งานมานานรูจ้ กั สถานทีท่ ำ� งานและนายจ้างหลาย
คนก็อาจท�ำงานวันละ 3-4 แห่งได้ และได้รับเงินรวมกันประมาณ 10,000 บาท
ต่อเดือน
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ตารางที่ 2 เงินส่งกลับของแรงงานย้ายถิ่นเวียดนามในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี
		 (ต่อคน ต่อปี)
จ�ำนวนเงิน (บาท)
ไม่ระบุ
ต�่ำกว่า 30,000
30,000-50,000
50,001-70,000
70,001-90,000
90,001-100,000
รวม

ร้อยละ
32
2
40
12
10
2
100

แรงงานย้ายถิน่ เวียดนามส่วนใหญ่น�ำเงินกลับบ้านในช่วงวันตรุษเวียดนาม
ด้วยตนเองปีละครั้ง เงินที่น�ำกลับร้อยละ 62 เป็นเงินจ�ำนวน 30,000-90,000 บาท
(ต่อคน ต่อปี)
แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามในไทยไม่ต้องจ่ายภาษีให้แก่เจ้าหน้าที่โดยตรง
ส่วนใหญ่นายจ้างจะเป็นผู้ประสานกับเจ้าหน้าที่ในการจ่ายเงินนอกระบบ เพื่อให้
แรงงานสามารถอยู่ท�ำงานได้ และนายจ้างบางรายจ่ายค่าเดินทางราว 500 บาท
แก่แรงงานในการไปยังจุดผ่านแดนที่ช่องเม็ก เพื่อข้ามไปลาวหลังจากที่แรงงาน
อยู่ในพื้นที่ครบ 30 วัน และผ่านการตรวจคนเข้าเมืองกลับมาท�ำงานอีกซึ่งนายจ้าง
ส่วนใหญ่ระบุว่า จ่ายให้เป็นสวัสดิการแก่แรงงานและเป็นการจูงใจ
ปัจจัยดึงดูดที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งโดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานวัยรุ่น คือ
ความต้องการในการหาประสบการณ์การท�ำงานในต่างประเทศที่มีความเจริญ
มากกว่าสังคมเวียดนามในปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงทางด้านสังคมและการด�ำเนิน
ชีวิต เนื่องจากได้รับอิทธิพลค่านิยมจากชาติตะวันตก ซึ่งจะเห็นได้จากสิทธิในการ
ด�ำเนินชีวิตในสังคมที่ผู้หญิงมีสิทธ์ในการท�ำงานนอกบ้านเพื่อหาเลี้ยงตนเองและ
สมาชิ ก ภายในครอบครั ว รวมทั้ ง สามารถเดิ น ทางไปท�ำ งานไกลบ้ า นเพื่ อ หา
ประสบการณ์ และมีรายได้ในระหว่างการเดินทางด้วย แรงงานที่อายุยังน้อยคือ
ต�่ำกว่า 25 ปี จ�ำนวน 13 คนให้เหตุผลว่า แรงงานเลือกเดินทางมาท�ำงานในไทย
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เพราะต้องการเดินทางมาหาประสบการณ์ในการท�ำงาน เพือ่ จะเรียนรูภ้ าษาไทยและ
ต้องการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้ชีวิตในประเทศไทย
ปัจจัยผลักดัน
ปัจจัยผลักดันในเวียดนามที่ท�ำให้แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามไปท� ำงาน
ทีอ่ บุ ลราชธานีนนั้ แรงงานส่วนใหญ่เห็นว่า การทีเ่ วียดนามมีจำ� นวนประชากรจ�ำนวน
มากและมีความหนาแน่นสูง ท�ำให้เกิดการแย่งงานกันท�ำ ประเทศเวียดนามมีพื้นที่
ประมาณ 331,689 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะแคบแต่มีความยาว 1,650 กิโลเมตร
ท�ำให้ลกั ษณะภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศแตกต่างกันค่อนข้างมาก ประกอบกับสภาพ
ทางสังคมของเวียดนามซึง่ มีประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น โดยจ�ำนวนประชากร
ในประเทศเวียดนามเดือนกรกฎาคม ปี 2551 มีจ�ำนวนถึง 86,210,800 คน คิดเป็น
ความหนาแน่นเฉลี่ย 260 คน/ตารางกิโลเมตร (Minister of Natural Resources
and Environment, 2008) โดยเฉพาะบริเวณสามเหลีย่ มลุม่ แม่นำ�้ แดงและแม่นำ�้ โขง
ที่มีความหนาแน่นของประชากรถึง 1,200 คน/ตารางกิโลเมตร พื้นที่สามในสี่ของ
เวียดนามเป็นพื้นที่สูงท�ำให้มีพื้นที่เกษตรกรรมจ�ำนวนจ�ำกัด แม้ว่าชาวเวียดนาม
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ก็มักไม่เพียงพอต่อการบริโภค ที่ดินใน
การอยู่อาศัยมีปริมาณจ�ำกัด ที่ดินส�ำหรับเกษตรกรรุ่นใหม่มีปริมาณลดลงจึงท�ำให้
โอกาสในการหางานท�ำยาก ประกอบกับทีอ่ ยูอ่ าศัยราคาค่อนข้างสูง ส่งผลให้รายได้
ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ
จังหวัดห่าติง๋ มีสภาพพืน้ ทีต่ ดิ ทะเลเอือ้ ต่อการท�ำประมง แต่ตอ้ งใช้เวลาใน
การท�ำงานค่อนข้างนานประกอบกับรายได้ที่ไม่แน่นอน การท�ำประมงนั้นจะใช้เรือ
ประมงขนาดกลางและไม่สามารถออกเรือได้ทุกฤดู ดังนั้นเมื่อไม่สามารถออกเรือ
ท�ำประมงได้ กลุม่ แรงงานย้ายถิน่ เวียดนามก็จะมีอาชีพเสริมเพือ่ รองรับการว่างงาน
คือ การท�ำสวน เช่น ปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ แต่รายได้จากการท�ำสวนและ
เลีย้ งสัตว์ขนาดเล็กก็ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ แรงงานส่วนใหญ่ได้รบั การศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาไม่สามารถหางานที่มีรายได้สูงพอที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้
จึงตัดสินใจไปท�ำงานในอุบลราชธานี นายฮ่าน (นามสมมุติ) อายุ 25 ปี กล่าวว่า
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“แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามที่ท�ำงานในไทยจะไม่ค่อยได้เรียนหนังสือ
หรือจบแค่ชนั้ ม.3 เพราะต้องท�ำงานหาเลีย้ งตัวเองและสมาชิกในครอบครัว
ตัวเองจึงเลือกที่จะมาท�ำงานในอุบลราชธานีพร้อมกับน้องสาว อายุ
ประมาณ 22 ปี ทั้งสองคนเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษา หางานดีๆ รายได้
สูงๆ ท�ำไม่ได้” (ฮ่าน, 2553)
นอกจากนี้ ค่าจ้างแรงงานหรือรายได้ในเวียดนามยังต�่ำมากเมื่อเทียบกับ
ในไทย นางด่าว (นามสมมุติ) อายุ 37 ปี ท�ำงานก่อสร้างในเขตเทศบาลเมือง
อุบลราชธานีได้เงินเดือนละ 6,000-7,500 บาท บ้านที่เวียดนามอยู่ด้วยกัน 5 คนมี
ตนเอง สามี ลูกชาย 2 คน และลูกสาว 1 คน มีอาชีพท�ำนา ทั้งครอบครัวมีรายได้
ต่อเดือนประมาณ 2,000-3,000 บาท ระบุว่า
“ในครอบครัวมีสองคนท�ำงานก็มีรายได้เท่าเดิม ไม่พอกิน ลูกๆ ก�ำลัง
เรียน ทั้งสามคน มีญาติและคนในหมู่บ้านมาท�ำงานในไทย มีรายได้ดีกว่า
มากเลยชวนกันมาท�ำงาน สามีเข้ามาท�ำก่อน ตนเองตามมาทีหลัง ตอนนี้
ลูกชายคนโตเข้ามาท�ำงานด้วยกัน อีกปีหนึง่ ลูกชายคนทีส่ องเรียนจบก็จะ
ตามมาท�ำงานด้วย” (ด่าว, 2553)
ปัจจัยในด้านครอบครัว สภาพครอบครัวส่วนใหญ่ในเวียดนามจะเป็น
ครอบครัวขยายและแรงงานที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ต้องแบกรับภาระในการหา
เลีย้ งสมาชิกในครอบครัว สมาชิกภายในครอบครัวอายุยงั น้อยและอยูใ่ นช่วงต้องรับ
การศึกษา ดังนั้นจึงเป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้แรงงานย้ายถิ่นเวียดนาม
เดินทางเข้ามาท�ำงานในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี
นอกจากนี้ แรงงานทีต่ อ้ งแยกจากคูส่ มรสทีท่ �ำงานในไทย เป็นเหตุผลหนึง่
ทีท่ ำ� ให้แรงงานย้ายถิน่ เวียดนามอพยพไปท�ำงานในไทย เพือ่ อยูร่ ว่ มกับคูส่ มรสและ
น�ำบุตรที่ออกจากระบบโรงเรียนแล้วมาท�ำงานด้วยกัน
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กระบวนการเข้าสู่แรงงานข้ามชาติเวียดนามในเขตเทศบาลเมือง
อุบลราชธานี
แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามในอุบลราชธานีที่สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เข้าสู่การ
เป็ น แรงงานข้ า มชาติ ใ นไทย เนื่ อ งจากมี ญ าติ พี่ น ้ อ งและเพื่ อ นท� ำ งานอยู ่ ใ น
อุบลราชธานี คนเหล่านี้ชักชวนให้เข้าไปท�ำงานตามญาติและเพื่อนท�ำงานในพื้นที่
เดียวกัน อาศัยอยู่ที่พักแห่งเดียวกัน รวมทั้งหลายคนมีนายจ้างคนเดียวกันด้วย
นายเหวียด (นามสมมุติ) อายุ 45 ปี เสียค่านายหน้าในการเข้ามาท�ำงานเมื่อ 4 ปีที่
ผ่านมาเป็นเงินประมาณ 3,000 บาท แรงงานบางส่วนทีเ่ ข้ามาท�ำงานโดยมีนายหน้า
ชักน�ำเข้ามาในระยะ 7-10 ปีก่อนหน้านี้ ต้องจ่ายค่านายหน้าประมาณคนละ
8,000-10,000 บาท นายหน้าส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่เคยท�ำงานในไทยมาก่อน
ปัจจุบนั แรงงานไม่ตอ้ งเสียค่านายหน้ามาท�ำงานกับญาติหรือเพือ่ นก็ไม่มคี า่ นายหน้า
(เหวียด, 2553)
ส่วนใหญ่แรงงานไม่ต้องเตรียมตัวก่อนการเข้ามาท�ำงานในเขตเทศบาล
เมืองอุบลราชธานี เนื่องจากเป็นการท�ำงานรับจ้างที่ไม่ต้องการทักษะเฉพาะในการ
ท�ำงาน จะเรียนรู้จากเพื่อนหรือญาติที่ท�ำงานนั้นมาก่อน หรือนายจ้างเป็นผู้สอนให้
โดยใช้เวลาไม่นานก็สามารถท�ำงานได้ แต่ค่าแรงงานในช่วงแรกจะค่อนข้างต�่ำคือ
เดือนละ 3,000-4,500 บาท หลังจากท�ำงานได้ประมาณ 3-6 เดือน นายจ้างก็จะเพิม่
ค่าจ้างให้ ก่อนตัดสินใจไปท�ำงานที่อุบลราชธานี แรงงานจะหาข้อมูลในการท�ำงาน
รู้ว่าจะได้เงินเดือนเท่าไร พักกับใครสอบถามข้อมูลจากเพื่อนและญาติหลายคนที่
ท�ำงานในอุบลราชธานีมาก่อน เมื่อเขากลับไปเยี่ยมบ้านเห็นว่าเป็นงานที่มีเงินดี
งานไม่หนัก ค่าใช้จ่ายไม่มาก สามารถเก็บเงินได้ดี จึงตัดสินใจมาท�ำงาน นางฮ่ง
(นามสมมุติ) อายุ 34 ปี กล่าวว่า
“ท�ำงานที่นี่ไม่ต้องมีทุนมาก มีแค่ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
นิ ด หน่ อ ยก็ ม าท� ำ งานได้ แ ล้ ว ไม่ ต ้ อ งเตรี ย มตั ว มากเลย มาอยู ่ กั บ
คนเวียดนามเหมือนกัน เพื่อนที่มาท�ำงานก่อนเก็บเงินไปให้ครอบครัว
เยอะมาก บางคนท�ำบ้านใหม่ได้ก็มี” (ฮ่ง, 2553)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท�ำงานในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีของ
แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามนั้นมาจากรายได้ของครอบครัว ประกอบกับเงินส่งกลับ
บ้านของญาติพี่น้อง พ่อ แม่ หรือสามี ภรรยาที่ท�ำงานอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
อุบลราชธานีหรือทีอ่ นื่ ส่วนใหญ่จะเป็นค่าเดินทางและค่ากินอยูใ่ นช่วงเดือนหรือสอง
เดือนแรก แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามทั้งหมดเดินทางโดยรถโดยสารประจ�ำทางหรือ
รถเช่า ผ่านด่านลาวบาว ตามทางหลวงหมายเลข 9 เข้าแขวงสะหวันนะเขต
มุกดาหารและอุบลราชธานี โดยเฉพาะในช่วงใกล้วนั ตรุษเวียดนาม แรงงานย้ายถิน่
เวียดนามจะกลับบ้านเป็นกลุม่ เมือ่ กลับเข้ามาอุบลราชธานีมกั จะมีแรงงานหน้าใหม่
ร่วมเดินทางมาด้วย

การปรั บ ตั ว ของแรงงานย้ า ยถิ่ น เวี ย ดนามในเขตเทศบาลเมื อ ง
อุบลราชธานี
แรงงานย้ายถิน่ เวียดนามทัง้ หมดทีส่ มั ภาษณ์มพี าสปอร์ตเข้าเมืองถูกต้อง
ตามกฎหมายในฐานะนักท่องเที่ยว แต่ไม่มีสิทธิท�ำงาน เมื่ออยู่ครบสามสิบวัน
ก็ จ ะข้ า มแดนทางช่ อ งเม็ ก ออกนอกประเทศไป สปป. ลาว และตรวจลงตรา
หนังสือเดินทางกลับเข้าไปในอุบลราชธานีใหม่ ทุกคนเข้ามาท�ำงานเป็นแรงงาน
ผิดกฎหมาย ใช้เครือข่ายทางสังคม (Social network) ในเรื่องการย้ายถิ่น การให้
ข่าวสารในเรื่องที่เกี่ยวกับรูปแบบของงานที่มีสภาพการท�ำงานระดับรายได้ โอกาส
ของงาน สวัสดิการต่างๆ เช่น ทีพ่ กั อาศัย อาหาร การรักษาพยาบาล และคุณสมบัติ
อื่นๆ ของถิ่นปลายทาง
เมื่อมาถึงอุบลราชธานีแรงงานย้ายถิ่นเวียดนามจะพักในที่พักที่นายจ้าง
จัดหาให้ ซึ่งจะเป็นบ้านเป็นหลังที่อยู่ในหรือนอกเขตที่พักของนายจ้าง ไม่ต้องจ่าย
ค่าเช่า บางแห่งอาจต้องจ่ายค่าน�ำ้ ประปาและค่าไฟฟ้า เมือ่ ท�ำงานไประยะหนึง่ ตนเอง
มีรายได้มากขึ้นแรงงานที่มีครอบครัวมักจะย้ายไปหาบ้านเช่าอยู่เป็นส่วนตัว
แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการปรับตัวทางด้าน
ภาษาในช่วงแรกที่ท�ำงานในอุบลราชธานี เพราะไม่สามารถที่จะพูดภาษาไทยได้
แต่จะมีกลุ่มคนเวียดนามที่เข้ามาท�ำงานอยู่ก่อนคอยช่วยเหลือในการสื่อสาร
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ประกอบกับในการท�ำงานนั้นมีนายจ้างที่เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามสามารถ
สือ่ สารภาษาเวียดนามได้ ในระยะแรกเมือ่ ท�ำงานเสร็จก็จะกลับทีพ่ กั กันเป็นกลุม่ และ
จะไม่ออกนอกที่พัก เพราะยังไม่คุ้นเคยกับเส้นทางและกลัวถูกทางการจับกุม เวลา
จะซื้ออาหารก็จะให้กลุ่มแรงงานที่เคยอยู่ก่อนที่พอพูดภาษาไทยได้เป็นคนซื้อให้
ต่อมาก็เริม่ พูดภาษาไทยได้ เพราะนายจ้างคนไทยเชือ้ สายเวียดนามช่วยสอนภาษา
ไทยที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวันควบคู่กับการท�ำงาน นายถัง (นามสมมุติ) อายุ 21 ปี
สามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจน หลังจากท�ำงานได้ 3 ปี เขามีเพื่อนคนไทย
รุ่นเดียวกัน ไปเล่นกีฬาฟุตบอลด้วยกัน เมื่อมีเวลาว่าง กลางคืนมักจะไปฟังเพลง
ดื่ ม เหล้ า และจี บ ผู ้ ห ญิ ง กั บ เพื่ อ นคนไทย ท� ำ ให้ เ รี ย นรู ้ ภ าษาไทยได้ เ ร็ ว และดี
นอกจากนี้ เมื่อนายถังท�ำงานที่อุบลราชธานีเป็นเวลา 1 ปี นายจ้างส่งให้ไปท�ำงาน
ที่กรุงเทพเพราะต้องการขยายสาขา นายถังอยู่เพียงหนึ่งปีก็กลับมาท� ำงานต่อที่
อุบลราชธานี เพราะต้องการอยูก่ บั พ่อแม่และไม่ชอบสภาพการจราจรทีต่ ดิ ขัดในเมือง
หลวง แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามส่วนใหญ่มักกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ทั้งภาษาไทย
ภาคกลางและภาษาไทยอีสาน ความจ�ำเป็นในการท�ำงานและการใช้ชวี ติ ท�ำให้เรียนรู้
ได้เร็วขึ้น ส�ำหรับแรงงานที่ท�ำงานมาพอสมควร สามารถพูดภาษาไทยได้ก็จะหางาน
ได้ง่ายขึ้น แรงงานที่สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนและคุ้นเคยกับเส้นทางใน
ตัวเมืองจะสามารถส่งของให้กับร้านค้าต่างๆ ทั้งในและนอกตลาดได้ (ถัง, 2553)
แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามที่เช่าบ้านเป็นส่วนตัวมักอยู่ร่วมกับครอบครัว
ตนเอง โดยผูห้ ญิงจะรับหน้าทีซ่ อื้ กับข้าว ท�ำอาหาร และท�ำงานบ้านด้วย ส่วนผูช้ าย
หลังจากเลิกงานแล้วมักจะมีการรวมกลุ่มสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนแรงงานย้ายถิ่น
เวียดนามทีท่ ำ� งานอยูบ่ ริเวณใกล้กนั เพือ่ พูดคุยถึงเรือ่ งงานและรายได้เป็นส่วนใหญ่
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการท�ำงาน ข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้าง หากมีต�ำแหน่งงานว่าง
ก็อาจชักชวนให้แรงงานรายอื่นไปท�ำงานด้วยกัน
แรงงานย้ายถิน่ เวียดนามในไทยมีการปรับตัวในด้านการแต่งกายอย่างเห็น
ได้ชดั โดยเฉพาะแรงงานหญิงทีเ่ มือ่ มาท�ำงานในช่วงแรก จะนิยมสวมเสือ้ และกางเกง
ลายเดียวกันที่มีเนื้อผ้าลื่นและลายดอกตัดเป็นชุด ซึ่งมักพบเห็นได้ทั่วไปในชนบท
ของเวียดนาม แต่การแต่งกายดังกล่าวแตกต่างจากคนไทยโดยทั่วไปท�ำให้เป็น
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เป้าสายตาและอาจจะเสี่ยงต่อการที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาสอบถามหรือจับกุมได้
แรงงานหญิงมักจะเปลีย่ นมาใส่เสือ้ ยืด กางเกงยีนส์ หรือกางเกงขายาว ภายในเวลา
ไม่นานเพื่อให้กลมกลืนกับคนไทยโดยทั่วไป
การส่งเงินกลับบ้าน แรงงานย้ายถิน่ เวียดนามส่วนใหญ่จะน�ำเงินกลับบ้าน
ในช่วงวันตรุษเวียดนาม แต่หากไม่ได้กลับหรือทางบ้านมีความจ�ำเป็นต้องใช้เงิน
ก็มักจะฝากให้ญาติหรือเพื่อนเป็นผู้น�ำเงินไปให้ที่บ้าน การปรับตัวในการท�ำงานที่
อาจเสี่ยงต่อการถูกจับกุมนั้น จะได้รับความช่วยเหลือจากนายจ้าง เช่น ในกรณีที่มี
ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมืองมาตรวจค้นในสถานทีท่ ำ� งาน กลุม่ แรงงานย้ายถิน่ เวียดนาม
ก็จะไม่สวมใส่ผ้ากันเปื้อนในขณะที่ท�ำงาน นายจ้างจะแจ้งต�ำรวจตรวจคนเข้าเมืองว่า
แรงงานเหล่านีเ้ ป็นลูกหลานทีอ่ ยูเ่ วียดนามเดินทางเข้ามาเยีย่ มตนเองในประเทศไทย
ท�ำให้ด�ำเนินคดีต่อนายจ้างและลูกจ้างชาวเวียดนามไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นการ
จ้างแรงงานเพียงแต่เป็นญาติมาช่วยท�ำงานเท่านั้น นอกจากนั้น นายจ้างจะมีผู้ที่
คอยส่งข่าวล่วงหน้าในกรณีที่มีการตรวจค้นแรงงานต่างด้าว มีการโยกย้ายแรงงาน
ย้ายถิ่นเวียดนามที่ก�ำลังท�ำงานให้ไปซ่อนตัวอยู่ในที่พักที่เตรียมไว้ให้โดยเฉพาะ
แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามในอุบลราชธานีมีเพียงส่วนน้อยที่เคยถูกจับกุม เนื่องจาก
เป็นแรงงานผิดกฎหมาย จะเสียค่าปรับและถูกผลักดันให้กลับเวียดนาม นายจ้างมัก
จะเป็นผู้ที่จ่ายค่าปรับให้ เมื่อกลับมาท�ำงานก็หักค่าปรับจากเงินเดือน
ส่วนการบูชาบรรพบุรุษซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมของชาวเวียดนาม แม้ว่า
แรงงานย้ายถิน่ เวียดนามส่วนใหญ่จะไม่มหี งิ้ บูชาบรรพบุรษุ เหมือนอยูเ่ วียดนามและ
จะไม่ได้กราบไหว้ แต่ก็ยังแสดงความเคารพต่อวิญญาณบรรพบุรุษ ผ่านทาง
ความเชื่อและจิตวิญญาณที่ระลึกถึงอยู่เสมอ แรงงานบางครอบครัวที่เช่าบ้านเป็น
เอกเทศ ก็จะมีการติดตั้งแท่นบูชาบรรพบุรุษด้วย
แรงงานย้ายถิ่นเวียดนามที่สัมภาษณ์ทั้งหมด ไม่มีใครแต่งงานกับคนไทย
หรือคนไทยเชือ้ สายเวียดนาม ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นหรือคนไทยเชือ้ สายเวียดนาม
รวมทั้งคนไทยในอุบลราชธานี ในกรณีนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์โดยผ่านความ
เป็นเพื่อน โดยเฉพาะในแรงงานที่อายุน้อยจะมีโอกาสในการพบปะเพื่อนคนไทย
มากกว่าคนทีอ่ ยูใ่ นวัยกลางคนทีม่ กั อาศัยอยูก่ บั ครอบครัว การปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
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ของแรงงานย้ายถิ่นเวียดนามในไทยจะเป็นการอยู่ร่วมกันในกลุ่มเพื่อนหรือญาติ
มีการเคารพผู้อาวุโส ให้ความช่วยเหลือกันในฐานะที่เป็นคนเวียดนามด้วยกัน

บทส่งท้าย
แรงงานย้ายถิน่ เวียดนามในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มของแรงงานที่เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนรัฐชาติระหว่างเวียดนามกับไทยได้
ว่า แรงงานย้ายถิน่ เวียดนามทีเ่ ข้ามาเป็นแรงงานทีอ่ ยูใ่ นช่วงวัยท�ำงาน ส่วนใหญ่ยงั
เป็นโสด อายุระหว่าง 30-39 ปี ที่มาจากพื้นที่ภาคกลางของเวียดนามเป็นส่วนใหญ่
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานที่เห็นได้ชัดเจน คือ เครือข่ายทาง
สังคมของญาติและคนในหมู่บ้านเดียวกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิสากร
วิทยปรีชากุล (2533) Winkels and Adger (2002) ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2526)
Nguyen Thi My Van (2010) และ Fuller (1983) ที่ระบุว่า บทบาทของเครือข่าย
ทางสังคมทีเ่ ชือ่ มระหว่างต้นทางและปลายทาง และเชือ่ มโยงระหว่างแรงงานในไทย
และผูท้ อี่ ยูใ่ นเวียดนามมีผลต่อการเคลือ่ นย้ายแรงงาน มีผลในการให้ความคุม้ ครอง
และให้ความปลอดภัยแก่แรงงานในพื้นที่ปลายทาง
นอกจากนี้ ปัจจัยดึงดูดในด้านค่าแรงที่สูงกว่าและโอกาสในการท�ำงานที่
แม้จะเป็นแรงงานไร้ฝีมือและแรงงานกึ่งฝีมือก็สามารถมีโอกาสท�ำงานมีรายได้
มากกว่าที่เคยท�ำในเวียดนาม งานที่หาง่ายในพื้นที่ปลายทาง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
การเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมทั้งการเดินทางที่สะดวก การตรวจลงตราบริเวณ
ชายแดนที่เร็ว และค่าธรรมเนียมถูก (Nguyen Thi My Van, 2010) นอกจากนี้ยัง
สามารถอธิบายโดยใช้ทฤษฎีแรงดึงดูด (Gravity Model) (Melkumian, 2007: 4)
กล่าวคือ ทีแ่ รงงานย้ายถิน่ เวียดนามมีการเคลือ่ นย้ายแรงงาน เกิดขึน้ จากการตัดสินใจ
พิจารณาความแตกต่างที่เป็นบวกในพื้นที่ปลายทางมีค่ามากกว่าพื้นที่ต้นทาง
แรงงานส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ตรงกั น ว่ า การท� ำ งานและพั ก อาศั ย ใน
อุบลราชธานีนั้นแม้มีความเสี่ยงต่อการถูกจับกุม แต่ก็มีความมั่นใจที่หากแม้ถูก
จับกุม นายจ้างก็จะช่วยเหลือได้ นอกจากนั้น เจ้าของกิจการที่เป็นคนไทยเชื้อสาย
เวียดนาม ระบุว่า สาเหตุที่ต้องจ้างแรงงานอพยพเวียดนาม เพราะมีความขยัน
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อดทน ไม่เกี่ยงงาน และค่าจ้างค่อนข้างถูกกว่าคนไทย รวมถึงทัศนคติและความรัก
ในเพือ่ นร่วมชาติทถี่ กู ปลูกฝังมาจากบรรพบุรษุ การใช้ภาษาเวียดนามเช่นเดียวกัน
ท�ำให้สื่อสารได้สะดวก ส่งผลให้เลือกจ้างแรงงานย้ายถิ่นเวียดนาม แม้ว่าจะ
ผิดกฎหมายก็ตาม
แรงงานย้ายถิน่ เวียดนามในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีสว่ นใหญ่จะพัก
กับนายจ้างทีเ่ ป็นคนไทยเชือ้ สายเวียดนาม สอดคล้องกับลักษณะหนึง่ ของงานนอก
ระบบคือ จะต้องมีระดับความผูกพันทางสังคมระหว่างคนงานและเจ้าของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจ (McGee, 1968 อ้างถึงใน Fuller, 1983: 105) รวมทั้งพักกับคนในครอบครัว
ของตนเอง ซึง่ Le Nhan Tam (2011) สังเกตว่า แรงงานย้ายถิน่ เวียดนามมักท�ำงาน
กับคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่อยู่ในพื้นที่มานาน นายจ้างจะมีที่พักและอาหารให้
ซึ่งที่พักนั้นมีสภาพที่ดีและสะดวกกว่าที่ในเวียดนามมาก
รัฐบาลไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะหารือท�ำความตกลงกับเวียดนามในการท�ำความ
ตกลงจ้างแรงงานย้ายถิ่นเวียดนามเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย
เพื่อให้แรงงานเหล่านี้สามารถท�ำงานหาเลี้ยงตนเอง จ่ายค่าประกันสังคมให้รัฐบาล
ไทย ท�ำให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะทางด้านสุขภาพ การศึกษา และอื่นๆ ได้
แต่ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับแรงงานย้ายถิ่นเวียดนามในประเทศไทยน้อยมาก ดังนั้น
ก่อนท�ำความตกลงดังกล่าว รัฐจึงควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแรงงาน
ย้ายถิน่ เวียดนามให้มากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากบริบททางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของเวียดนามแตกต่างจากไทย เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
ข้อตกลงแรงงานข้ามชาติระหว่างรัฐกับรัฐ เพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการจัดการแรงงานของรัฐได้อย่างแท้จริง จึงควรมีการ
ศึกษาวิเคราะห์เกีย่ วกับแรงงานข้ามชาติแยกตามประเทศต้นทาง เพือ่ ศึกษาลักษณะ
เฉพาะของแรงงานจากแต่ละประเทศ ซึง่ จะท�ำให้สามารถก�ำหนดข้อตกลง นโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับความแตกต่างของแต่ละประเทศได้มากขึ้น
โดยเฉพาะประเทศเวียดนามที่รัฐบาลไทยยังไม่ได้ท�ำความตกลงด้านแรงงานร่วมกัน
นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแรงงานย้ายถิ่นเวียดนามที่เข้ามา
ในสถานะนักศึกษาในสถาบัน การศึกษาต่างๆ โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย
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ที่ท�ำงานนอกเวลาหรือใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท�ำงาน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
ศึกษาแรงงานกลุม่ นี้ และยังสามารถน�ำเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์เพือ่ เชิญชวน
ชาวเวียดนามเข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทยได้
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