JOBS IN SEZS:

Migrant garment factory workers in
the Mekong Region
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) มีการ
ขยายในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา โดยกาลังมีการ
จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในเมียนมาร์ 3 แห่ง
รวมทั้งในประเทศอื่นโดยประมาณคือ
กัมพูชา 30 แห่ง ไทย10 แห่ง และอีกมากกว่า
30 แห่งในประเทศกลุ่มสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงอื่น ๆ เขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้
ออกแบบมาเพื่อดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศและเร่ งการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค และอุตสาหกรรม
เครื่ องนุ่งห่มที่มีการใช้แรงงานเข้มข้นอย่าง
เด่นชัดภายในอนุภูมิภาคได้ดาเนินงานใน
พื้นที่เหล่านี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษได้เสนอ
สิ ทธิ พิเศษในการลงทุน มีโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพและการคุม้ ครองแรงงานที่
อ่อนแอ จึงเป็ นสถานที่ที่น่าดึงดูดสาหรับ
อุตสาหกรรมผลิตเสื้ อผ้าที่ตอ้ งการต้นทุน
การผลิตต่าและค่าจ้างแรงงานต่า แม้วา่
ผูห้ ญิงคือแรงงานส่วนใหญ่ของ
อุตสาหกรรมนี้แต่พวกเขามักจะได้ทางานใน
ตาแหน่งที่ได้รับค่าจ้างต่าที่สุดพร้อมกับ
ทักษะที่ได้รับการยอมรับน้อยที่สุด ความท้า
ทายต่างๆ ที่แรงงานหญิงต้องเผชิญนั้น
ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการโดยเฉพาะ
เมื่อเป็ นแรงงานข้ามชาติที่ตอ้ งประสบกับ
ความไม่มนั่ คงที่มีลกั ษณะเฉพาะอีก ใน
ภูมิภาคอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงนั้น

อุตสาหกรรมการผลิตในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ต้องพึ่งทั้งแรงงานย้ายถิ่นภายในประเทศและ
แรงงานข้ามชาติสูงมากขึ้นเรื่ อยๆ
เครื อข่ายการย้ายถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง (MMN) และสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย (AIT) โดยได้รับการสนับ สนุนจาก
ศูนย์วจิ ยั เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(IDRC) แห่งแคนาดา ได้ร่วมกันดาเนิน
โครงการวิจยั และเรี ยกร้องการเปลี่ยนแปลง
ระดับนโยบาย ได้ดาเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ.
2559 ถึง พ.ศ. 2562 เพื่อตรวจสอบประเด็น
แรงงานและการย้ายถิ่นในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในอนุภูมิภาคลุม่ แม่น้ าโขงโดยใช้
มุมมองด้านเพศสภาพ โดยมีคาถามสาคัญ
คือ งานที่สร้างขึ้นภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เหล่านี้กาลังส่งเสริ มงานที่มีคุณค่าสาหรับ
แรงงานข้ามชาติหญิงหรื อไม่ การวิจยั ครั้งนี้
มีกรณี ศึกษา 4 กรณี ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (เขตย่างกุง้
ประเทศเมียนมาร์) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
พนมเปญ (พนมเปญ ประเทศกัมพูชา) เขต
เศรษฐกิจพิเศษแมนฮัตตัน (จังหวัดสวายเรี ยง
ประเทศกัมพูชา) และเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก
(จังหวัดตาก ประเทศไทย) โดยเน้น
อุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่ม
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือน
กรกฎาคม 2561 พันธมิตรโครงการนี้ของ
MMN ได้ทาการสารวจข้อมูลของแรงงานใน

โรงงานตัดเย็บเสื้ อผ้าใน 4 พื้นที่ดงั กล่าว
ข้างต้น โดยมีผตู ้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
700 ราย โดยพื้นที่ยา่ งกุง้ ตาก และพนมเปญ
มีผตู ้ อบแบบสอบถามพื้นที่ละ 200 ราย และ
อีก 100 รายมาจากพื้นที่สวายเรี ยง ในย่างกุง้
และพนมเปญซึ่งโรงงานตัดเย็บเสื้ อผ้า
กระจุกในพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตชานเมือง
นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนั้นจึงเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามกับแรงงานที่ทางานทั้งใน
และนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเปรี ยบเทียบ
ประสบการณ์ของแรงงานสองกลุ่มนี้ดว้ ย
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2561 ถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
แรงงานหญิงที่ได้รับตัดเลือกมาจากโรงงาน
ตัดเย็บเสื้ อผ้า รวมทั้งได้สมั ภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญอื่นๆ คือ ตัวแทนคณะกรรมการที่

บริ หารเขตเศรษฐกิจพิเศษ สมาคมนายจ้าง
เจ้าของโรงงาน สหภาพแรงาน และองค์กร
ภาคประชาสังคม ในแต่ละพื้นที่อีกด้วย.
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลักของ
การศึกษารวมกับการทบทวนวรรณกรรม
อย่างละเอียด ปรากฏประเด็นสาคัญ 4
ประเด็นซึ่งต้องการความสนใจเป็ นพิเศษ
เพื่อตระหนักถึงสภาพงานที่มีคุณค่าสาหรับ
แรงงานหญิงข้ามชาติในโรงงานเสื้ อผ้าใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษในอนุภูมิภาคลุม่ น้ าโขง
ประเด็นเหล่านี้คือ สภาพการทางาน การ
จัดตั้งกลุ่มแรงงาน การพัฒนาและการเห็น
คุณค่าทักษะแรงงาน และงานดูแลเด็ก
นอกจากนั้นยังได้เน้นผลกระทบของการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีต่อการ
เคลื่อนย้ายของแรงงานด้วย
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เขตเศรษฐกิจพิเศษและการเคลื่อนย้ายของแรงงาน

สภาพการทางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การย้ายเงินทุนไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษกาลังทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการย้ายถิ่นของแรงงาน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษพนมเปญที่ต้ งั อยูใ่ กล้กบั ใจกลางเมืองใหญ่ กาลัง
สร้างการเคลื่อนย้ายใหม่ของประชากรจากชนบทเข้าสู่
เมืองภายในกัมพูชา มีการคาดการณ์วา่ การพึ่งพาแรงงาน
ย้ายถิ่นภายในประเทศจากพื้นที่ชนบทของเมียนมาร์ ของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวาจะเพิ่มขึ้นในทานองเดียวกันใน
อนาคตอันใกล้น้ ีเพราะตลาดแรงงานต่างๆ ในเมือง
ใกล้เคียงกาลังเริ่ มหมดลง รัฐบาลเมียนมาร์ เองก็ได้
ประกาศว่างานในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะเป็ นแรงจูงใจใน
การกลับมาของแรงงานข้ามชาติซ่ ึ งเป็ นความปรารถนาที่
ยังไม่เป็ นจริ ง เขตเศรษฐกิจพิเศษแมนฮัตตันที่ต้ งั อยูบ่ น
ชายแดนกัมพูชา – เวียดนาม ได้สร้างโอกาสการจ้างงาน
สาหรับผูอ้ ยูอ่ าศัยในท้องถิ่นเพื่อพยายามลดการย้ายถิ่นออก
นอกประเทศ แต่ในขณะเดียวกันได้สร้างการเคลื่อนย้าย
ภายในประเทศรู ปแบบใหม่ของประชากรระหว่างพื้นที่
ชนบท เขตเศรษฐกิจพิเศษตากในประเทศไทยซึ่งติดกับ
เมืองเมียวดีของประเทศเมียนมาร์ กาลังพัฒนาในบางส่ วน
เพื่อใช้ประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ “ราคาถูก” และการ
จากัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติที่มีอยู่ ซึ่งมีการ
ดาเนินการโดยใช้นโยบายบังคับการจ้างงานของแรงงาน
แรงงานข้ามชาติแบบชัว่ คราวและจากัดการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานฯ ให้ทางานเฉพาะใน อ.แม่สอด ไม่สามารเลือก
จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น

การวิจยั พบความแตกต่างอย่างมากในสภาพการทางานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 แห่ง ในเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญและ
แมนฮัตตัน ค่าจ้างและสิ ทธิ อื่น ๆ ส่วนใหญ่มีให้ตามกฎหมาย
ในขณะที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา ผูต้ อบแบบสอบถามบาง
ท่านได้รายงานปัญหาสิ ทธิ แรงงาน เช่น ไม่ได้รับสาเนาสัญญา
ฉบับของตนเองและไม่ได้รับสิ ทธิ์ ในการลาที่ได้รับค่าจ้าง ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษตากเป็ นพื้นที่ซ่ ึงมีการจัดการด้านแรงงานที่ไม่
มัน่ คงและมีการละเมิดสิ ทธิ แรงงานมาตั้งแต่ก่อนจะกาหนดเป็ น
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
รายงานว่าค่าจ้างและสภาพการทางานละเมิดกฎหมายแรงงาน
งานวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของสภาพการทางาน
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วน
หนึ่งถูกกาหนดโดยวิธีการที่รัฐบาลและการปกครองเขต
เศรษฐกิจพิเศษให้คุณค่าและทาการตลาดกับแรงงานของพวกเขา
ว่าจะให้เป็ นสิ่ งเชิดหน้าชูตาหรับผูซ้ ้ือต่างประเทศที่ตอ้ งการ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานแรงงานอย่างเช่นกรณี ของประเทศกัมพูชา
หรื อจะให้เป็ นแบบแรงงาน “ใช้แล้วทิ้ง” ซึ่งเป็ นที่น่าพอใจ
สาหรับบริ ษทั ที่ตอ้ งการจ่ายค่าจ้างที่ต่าที่สุดอย่างเช่นกรณี ของ
ประเทศไทย..

การจัดตั้งแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทัว่ ทุกเขตเศรษฐกิจพิเศษมีการจากัดสิ ทธิ เสรี ภาพในการเข้าถึงสิ ทธิ การสมาคมและการดาเนินงานของสหภาพแรงงานอย่างมาก ผูต้ อบแบบสอบถามจากทุก
พื้นที่ได้รายงานกรณี ปฏิบตั ิการรวมกลุ่มเรี ยกร้องสภาพการจ้างงานที่ดีข้ ึนถูกยับยั้งและสหภาพแรงงานต้องดิ้นรนต่อสู ้เพื่อการจัดตั้ง พันธมิตรสหภาพแรงงาน
และองค์กรสิ ทธิแรงงานนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ประสบปัญหาต่างๆ ในการเข้าถึงแรงงานภายในเขตฯ เพื่อเรี ยนรู้สภาพการทางานของแรงานในเขตฯ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่ องสิ ทธิแรงงาน และให้การสนับสนุนกรณี ที่อาจเข้าข่ายการละเมิดสิ ทธิ

การพัฒนาและการให้ การยอมรับทักษะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในขณะที่โครงการฝึ กอบรมทักษะสาหรับแรงงานโรงงานตัดเย็บเสื้ อผ้ามีการ
ดาเนินการในทุกประเทศในพื้นที่การวิจยั การอบรมส่ วนใหญ่ที่ผตู้ อบ
แบบสอบถามได้รับ โดยไม่คานึ งถึงสถานที่ เป็ นการอบรมในระหว่างทางาน
และเนื้ อหาก็เกี่ยวกับวิธีการเย็บเสื้ อผ้าเฉพาะประเภทเท่านั้น มีหลักฐานน้อยที่
แสดงให้เห็นว่ามีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางทักษะในโรงงานในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ผูต้ อบแบบสอบถามระบุวา่ ทักษะของพวกเขาไม่เป็ นที่
ยอมรับและไม่ได้นาไปสู่การเลื่อนตาแหน่งหรื อเพิ่มค่าจ้าง ทั้งสี่ พ้นื ที่การวิจยั
ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างจานวนปี ที่ทางานในอุตสาหกรรมเครื่ องนุ่ งห่ ม
และการเลื่อนตาแหน่ง การวิจยั พบว่ามีเพียงบางวิธีการที่แรงงานสามารถเพิ่ม
รายได้จากการทางานของพวกเขาคือทางานล่วงเวลามากขึ้นหรื อเปลี่ยนงาน
แม้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามจานวนมากเลือกที่จะทางานในอุตสาหกรรม
เครื่ องนุ่งห่มเพราะพวกเขาสนใจหรื อเคยมีประสบการณ์ในการตัดเย็บมาก่อน
และได้สะสมทักษะระหว่างการทางาน แต่ช่องทางในการได้รับการยอมรับ
ทักษะของแรงงานและการพัฒนาอาชีพอย่างเหมาะสมนั้นยังขาดอยูม่ าก

การสนับสนุนการดูแลเด็กในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แม้วา่ ข้อเท็จจริ งคือแรงงานหญิงในโรงงานตัดเย็บเสื้ อผ้าส่ วนใหญ่มีอายุอยูใ่ นวัยเจริ ญพันธุ์ แต่การวิจยั
พบว่ายังขาดการสนับสนุนการดูแลเด็กอยูม่ ากในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และบทบาทของแม่ที่แรงงานจานวน
มากเป็ นนั้นโดยทัว่ ไปก็ไม่ได้รับความสนใจ แม้วา่ กฎหมายของประเทศพม่าและกัมพูชากาหนดให้มีการ
จัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กระดับโรงงานแต่ศูนย์เหล่านี้ ไม่เกิดขึ้นจริ งหรื อที่มีอยูก่ ็ใช้งานไม่ได้ และความ
รับผิดชอบในการดูแลเด็กยังคงตกอยูก่ บั แรงงานหญิงเป็ นส่ วนใหญ่ ประมาณครึ่ งหนึ่งของกรณี ศึกษา
ทั้งหมดพบว่าแรงานหญิงดูแลลูกด้วยตัวเอง และอีกครึ่ งหนึ่งนั้นแม่ของผูต้ อบแบบสอบถามได้ทาหน้าที่
ผูด้ ูแลหลัก ผลการวิจยั พบว่าแรงงานข้ามชาติหญิงต้องรับภาระดูแลเด็กสูงกว่าแรงงานหญิงที่อยูใ่ นท้องถิ่น
ซึ่งมีทางเลือกมากกว่า
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ข้ อเสนอแนะ
ถึงแม้เขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงอาจจะมีศกั ยภาพในการสนับสนุนโอกาสเพื่องานที่มีคุณค่า แต่ขอ้ ค้นพบของโครงการวิจยั นี้ช้ ีให้เห็นว่ายังไม่มี
การตระหนักถึงศักยภาพนี้ ในการสนับสนุ นการสร้างงานที่ส่งเสริ มงานที่มีคุณค่าและให้ความสาคัญเรื่ องสิ ทธิ และความเป็ นอยูท่ ี่ดีของแรงงานทุกคน ส่วนนี้จะแสดง
ข้อเสนอแนะสาคัญที่มาจากผลของการวิจยั นี้ถึงรัฐบาลของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง รวมทั้งเสนอถึงองค์กรระดับภูมิภาคและสมาคมนายจ้าง ข้อเสนอแนะเฉพาะที่
มีต่อแต่ละประเทศสามารถดูได้ในบทประเทศของรายงานฉบับเต็ม

ถึงรัฐบาลของประเทศในอนุ ภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง
ั
1. ตรวจสอบและบังคับให้จ่ายค่าจ้างขั้นต่าตามกฎหมายค่าจ้างขั้นต่าของประเทศให้กบ
แรงงานทุกคน
2. ตรวจสอบและบังคับให้นายจ้างปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ.
3. พัฒนาอัตราค่าจ้างเพียงพอเพื่อการยังชีพในภูมิภาคและใช้อตั รานี้เป็ นค่าจ้างขั้นต่าของ

ประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง
4. ส่งเสริ มและกาหนดพื้นที่เพื่อการสื่ อสารทางสังคมสาหรับนายจ้าง แรงงาน ผูซ้ ้ือ และ
ผูบ้ ริ หารเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรับประกันสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและ
มัน่ คง
5. ทางานอย่างใกล้ชิดกับสมาคมนายจ้างและสหภาพแรงงานเพื่อส่งเสริ มการใช้มาตรฐาน
การรับรองทักษะการตัดเย็บทัว่ ภูมิภาค โดยใช้แผนงานสมรรถนะร่ วมของอาเซียน และ
มาตรฐานสมรรถนะต้นแบบระดับภูมิภาค ส่งเสริ มการเพิ่มค่าจ้างให้สอดคล้องกับ
ความสามารถและประสบการณ์ของแรงงาน
6. พัฒนาและส่งเสริ มการฝึ กอบรมทักษะสาหรับแรงงานในโรงงานตัดเย็บเสื้ อผ้า โดย
กาหนดเป้าหมายไปที่แรงงานหญิงและแรงงานข้ามชาติ การฝึ กอบรมควรเน้น
ความสามารถหลักซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการสื่ อสารในที่ทางาน การทางานเป็ นทีม
ความเป็ นมืออาชีพ การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหา การจัดการปริ มาณงาน การจัดการ
กรณี การล่วงละเมิด การปฏิบตั ิดา้ นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ ทธิ แรงงานและ
สิ ทธิ มนุษยชน ความเท่าเทียมกันทางเพศและการสร้างความมัน่ ใจในตนเอง
7. ระบุความต้องในการฝึ กทักษะใหม่สาหรับแรงงาน และใช้โปรแกรมการพัฒนาขีด
ความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้เพื่อเพิ่มสมรถภาพการได้รับการจ้าง
งานของแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคตที่จะ
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่ม
8. ส่งเสริ มและช่วยเหลือการจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กในสถานที่ทางานและชุมชนแรงงาน สร้าง
ความตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลเด็กเพื่อให้ผหู ้ ญิงสามารถจัดการบทบาทและ
ความรับผิดชอบของพวกเขาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ถึงองค์กรระดับภูมิภาค
ตรวจสอบการปฏิบตั ิดา้ นสิ ทธิ แรงงานของนายจ้างในเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
พยายามอย่างมากในการกดดันให้นายจ้างปฏิบตั ิตามมาตรฐานแรงงานทั้ง
ระดับชาติและระดับสากล
2. ทางานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลประเทศต่างๆ ในภูมิภาคฯ เพื่อส่งเสริ มการใช้
มาตรฐานการรับรองทักษะการตัดเย็บทัว่ ภูมิภาค โดยใช้แผนงานสมรรถนะ
ร่ วมของอาเซียน และมาตรฐานสมรรถนะต้นแบบระดับภูมิภาค ส่งเสริ มการ
เพิ่มค่าจ้างให้สอดคล้องกับความสามารถและประสบการณ์ของแรงงาน
3. ทางานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลประเทศต่างๆ ในภูมิภาคฯ เพื่อระบุความต้องการ
ในการฝึ กทักษะใหม่ของแรงงาน
และพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาขีด
ความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้โดยมุ่งเป้าเฉพาะไปที่กลุ่ม
แรงงานข้ามชาติหญิง
1.

ถึงสมาคมนายจ้าง
1.

2.

3.

4.

สร้างกลไกเพื่อการกากับดูแลตนเองของอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานตามกฎหมายของนายจ้าง มีความจาเป็ นที่นายจ้างจะต้องจัดตั้งและ
ควบคุมดูแลกันและกันให้มีความโปร่ งใสเพื่อการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ทางานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเพื่อพัฒนามาตรฐานฝี มือของ
แรงงานโรงงานตัดเย็บเสื้ อผ้า และยกระดับเส้นทางสู่ความก้าวหน้าทางอาชีพโดยให้
การยอมรับความสามารถของแรงงานอย่างเป็ นทางการและให้ค่าจ้างอย่างเหมาะสม
ทางานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลประเทศต่างๆ ในภูมิภาค เพื่อดาเนินการฝึ กอบรมทักษะ
ความสามารถหลัก รวมทั้งให้โอกาสการฝึ กทักษะใหม่แก่แรงงานในระหว่าง
ช่วงเวลาทางาน
จัดตั้งและบารุ งรักษาศูนย์รับเลี้ยงเด็กที่ใช้ได้จริ งในสถานที่ทางาน

