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ส่วนที่ 5 จุดเปลี่ยนประชากรโลก
บทที่ 18 การเปลี่ยนแปลงประชากรโลก 2493 - 2573
วรชัย ทองไทย
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บทโหมโรง
สุรีย์พร พันพึ่ง Sureeporn Punpuing 1
มาลี สันภูวรรณ์ Malee Sunpuwan 2

“จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทย” ซึ่งเป็นหัวข้อการประชุมประจ�ำปีประชากร
และสังคม 2554 นี้ เป็นค�ำถามที่สังคมไทยต้องช่วยกันหาค�ำตอบ เพื่อที่เราจะได้
ร่วมกันหาแนวทางที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ที่เกิดจากเปลี่ยนแปลง
ประชากรในขณะนี้

จุดเปลี่ยนประชากร
จุดเปลี่ยนประชากร มีพื้นฐานมาจาก การเปลี่ยนผ่านประชากร (demographic transition) ซึ่งเป็น
ปรากฏการณ์การเปลีย่ นแปลงประชากร ทีเ่ กิดจากองค์ประกอบ สองด้านใหญ่ๆ คือ การเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์
(fertility) และการตายหรือภาวะการตาย (mortality) ซึ่งมีผลโดยตรงต่อจำ�นวน และโครงสร้างทางอายุของ
ประชากร
ทฤษฏีการเปลีย่ นผ่านประชากร ได้ถกู ประยุกต์ใช้ในการอธิบายการเปลีย่ นแปลงทางประชากรในสังคมใด
สังคมหนึ่งได้อย่างสมเหตุสมผล โดยกล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านประชากรนั้น มีอยู่ 4 ขั้นตอน ตามระยะเวลา
ในช่วงต่างๆ คือ ขัน้ ที่ 1 เมือ่ สมัยก่อนการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม พบว่า มีทงั้ การเกิด และ การตาย ทีส่ งู พอๆ กัน
มีผลทำ�ให้อัตราการเพิ่มประชากรตามธรรมชาติต่ำ� (อัตราเกิด3 – อัตราตาย4) ขั้นที่ 2 เป็นปรากฏการณ์ที่มี
การลดลงของการตาย โดยเฉพาะการตายของทารก อายุต่ำ�กว่าหนึ่งขวบเนื่องมาจากการพัฒนาทางอาหาร
และสุขาภิบาล ซึง่ เป็นการเพิม่ ความยืนยาวของชีวติ และลดอัตราการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ซึง่ การเปลีย่ นผ่าน
เหล่านี้มีผลมาจากการปฏิวัติเขียว (green revolution) ที่มีผลต่อการเพิ่ม ผลผลิตด้านอาหารประกอบกับ
การเพิม่ การเข้าถึงบริการทางสุขภาพ การศึกษา และเทคโนโลยี มีผลทำ�ให้การตายของประชากรลดลง ในขณะที่
การเกิดยังคงสูงอยูเ่ ช่นเดิม ดังนัน้ จึงมีการเพิม่ ประชากรในขัน้ ตอนนี้ ขัน้ ตอนที่ 3 การเกิดเริม่ ลดลงเมือ่ มีการเพิม่
การเข้าถึงวิธีการคุมกำ�เนิดสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มการศึกษา สถานะภาพของสตรี
และค่าแรง รวมทัง้ พ่อแม่ได้เพิม่ การลงทุนในการศึกษาของลูก คุณค่าของเด็กในฐานะทีเ่ ป็นแรงงานในครัวเรือน
ลดลง ส่งผลให้ระดับการประชากรลดลง ขั้นตอนที่ 4 เมื่อทั้งการเกิดและการตายลดต่ำ�ลง การเพิ่มประชากร
ตามธรรมชาติ ย่อมต่ำ�ลงไปด้วย ที่มากไปกว่านั้น คือมีการเกิดลดลงไปต่ำ�กว่าระดับทดแทน (ระดับทดแทน
1
2
3
4

รองศาสตราจารย์ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อัตราเกิด หมายถึง จำ�นวนเด็กเกิดมีชีพในปีหนึ่ง ต่อประชากรเมื่อวันกลางปี 1,000 คน
อัตราตาย หมายถึง จำ�นวนคนตายในปีหนึ่ง ต่อประชากรเมื่อวันกลางปี 1,000 คน

โหมโรง
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คือ การคิดว่าในหนึ่งคู่สมรสนั้นน่าจะมีเด็กเกิดประมาณ 2 คน เพื่อให้อย่างน้อยแทนที่ พ่อ และแม่) ในขณะที่
การตายยังคงต่ำ�ส่งผลให้การเพิ่มประชากรเป็นไปอย่างช้าๆ และถึงขั้นติดลบ ในประเทศที่มีอัตราตายสูงกว่า
อัตราเกิด (Atoh, Kandiah, & Ivanov, 2004; Hirschman, 1994)
ถึงแม้ว่า ทฤษฏีการเปลี่ยนผ่านประชากรเดิมได้เสนอว่าการเปลี่ยนผ่านประชากรนั้น มี 4 ขั้นตอน
แต่การเพิ่มความซับซ้อนของสังคม โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีในทุกด้าน และการเพิ่มการโยกย้าย
ถิ่นฐานของประชากรและวัยแรงงาน ได้ทำ�ให้ปรากฏการณ์การเปลี่ยนผ่านประชากรในสังคมใดสังคมหนึ่งนั้น
มีความซับซ้อนตามไปด้วย โดยอาจจะมีขนั้ ตอนที่ 5 เกิดขึน้ โดยเฉพาะในสังคมทีม่ กี ารเกิดลดลงไปต่ำ�กว่าระดับ
ทดแทน หรือมีอัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติติดลบเช่นในประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศในทวีปยุโรป
และญีป่ นุ่ ในขัน้ ตอนนีจ้ ะเกิดสังคมผูส้ งู อายุ (ตามหลักสากล คือ การทีป่ ระชากรผูส้ งู อายุ มีเกินกว่าร้อยละ 10
ของประชากรทุกกลุ่มอายุ) และขนาดประชากรโดยรวมจะค่อยๆ ลดลงด้วย เมื่อมีข้อสมมุติว่าไม่มีการย้ายถิ่น
ระหว่างประเทศขนาดใหญ่ และอาจจะมีขั้นตอนที่ 6 เนื่องจากได้เกิดปรากฏการณ์ที่ระดับการเกิดได้กลับมา
เพิ่มขึ้น ในประเทศที่ประสบความสำ�เร็จจากการพัฒนาเศรษฐกิจ หรือมีดัชนีการพัฒนามนุษย์ในระดับกลาง
ถึงสูง พบว่าในประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์อยู่ในระดับสูง (มากกว่า 0.95)5 มีโน้มแนวที่จะมีภาวะ
เจริญพันธุเ์ กือบเท่ากับสอง (1.89) หรือ คือการทีส่ ตรีวยั เจริญพันธุ์ (อายุ 15-49 ปี) จะมีบตุ รประมาณ 2 คน นัน้
จะสามารถชะลอการลดลงของขนาดประชากร หรืออาจจะมีโอกาสที่อัตราเพิ่มตามธรรมชาติจะกลับมาเป็น
บวกอีกครั้ง (Myrskyla, Kohler, & Billari, 2009).
สำ�หรับประเทศไทย สถานการณ์เปลี่ยนผ่านประชากรมีรูปแบบไม่แตกต่างจากประเทศต่างๆ ในโลก
เพียงแต่ระยะเวลาในการเปลี่ยนผ่านแต่ละขั้นตอนมีความแตกต่างกันไป การเปลี่ยนผ่านประชากรของ
ประเทศไทยที่เริ่มเห็นชัดเจน เนื่องจากมีข้อมูล/หลักฐานยืนยัน คือ เมื่อ 40-50 ปีที่ผ่านมา หรือเมื่ออยู่ใน
ขัน้ ตอนที่ 2 ของทฤษฏีการเปลีย่ นผ่านประชากร ทีป่ ระชากรประเทศไทยเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วเนือ่ งมาจากอัตรา
การเพิ่มประชากรตามธรรมชาติที่สูงมากกว่าร้อยละ 3 ในปี พ.ศ. 2510 ในขณะที่ อัตราการตายก็ได้ลดลง
จากที่เคยสูงมากกว่า 40 เหลือไม่ถึง 10 ต่อประชากรพันคน ในช่วงเวลานั้น ซึ่งถ้าไม่มีนโยบายใดๆ ที่จะ
ลดอัตราการเกิดในขณะนัน้ ประชากรไทยจะเพิม่ เป็นสองเท่าในเวลา 20 ปี (ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา
ว่าพัฒนวงค์, 2548) ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงได้ประกาศใช้นโยบายประชากรใน ปี พศ. 2513 เพื่อชะลอการเพิ่ม
ประชากร โดยผ่านการวางแผนครอบครัว หรือการคุมกำ�เนิด เพื่อลดอัตราการเกิดของประชากร การเปลี่ยน
ผ่านประชากรประเทศไทยเข้าสู่ขั้นตอนที่ 3 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2513 ที่อัตราการเกิดของประชากรไทยลดลง
อย่างมาก จากที่เคยสูงกว่า 40 เหลือเพียง 13 ต่อประชากรพันคน ในปี พ.ศ. 2548 ในขณะที่อัตราการตาย
ก็ได้ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง ส่งผลให้ประเทศไทยมีอตั ราเพิม่ ประชากร อยูใ่ นราวร้อยละ 0.6 - 0.7 เท่านัน้ (ปราโมทย์
ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงค์, 2548) และในปัจจุบันประชากรของประเทศไทยได้เปลี่ยนผ่านมาถึง
ขั้นตอนที่ 4 แล้ว เนื่องจากอัตราเพิ่มประชากรตามธรรมชาติเข้าใกล้ศูนย์ไปเรื่อยๆ เพราะอัตราการเกิด
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2

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index- HDI) เป็นดัชนีที่วัดจากปัจจัยหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์ เช่น
ด้านสุขภาพ การศึกษา รายได้ มาตรฐานค่าครองชีพ ทุนมนุษย์ เป็นต้น ตัวอย่าง ประเทศที่มี ดัชนีการพัฒนามนุษย์ ประมาณ 0.9
จะมีประชากรที่มีอายุคาดเฉลี่ย 75 ปี รายได้ต่อหัวประชากรประมาณ 725,000 บาท และมีดัชนีด้านการศึกษาประมาณ 0.95 (วัดจาก
อัตราการรู้หนังสือ อัตราการเรียนต่อในแต่ละระดับชั้น และทั้งหมด)

ประชากรและสังคม 2554

ยังคงต่ำ�มากเช่นเดิม (และยังไม่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในขณะนี้) ในขณะที่อัตราการตายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมา
จากการเพิ่มของสัดส่วนประชากรสูงอายุ และในเร็วๆ นี้การเปลี่ยนผ่านของประชากรก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 5
หรือการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างชัดเจน
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (2554) คาดประมาณว่า ขณะนี้ขนาดประชากรของประเทศไทย
แทบจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงมากนักคือจะมีการเพิม่ เพียงประมาณ 1-5 ล้านคนจากจำ�นวนประชากรในปัจจุบนั
แต่ที่สำ�คัญคือจำ�นวนประชากรจะเริ่มลดลงตั้งแต่ ก่อนปี พ.ศ. 2563 หรือในอีกประมาณ 10 ปีข้างหน้า
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าขนาดประชากรไทยไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอายุ
ประชากร และการกระจายตัวประชากรตามพื้นที่ต่างๆ นั้น มีนัยสำ�คัญต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยอย่าง
ชัดเจน กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (2554) ได้สรุปแนวโน้มของประชากรไทยที่สำ�คัญ 3 ด้าน
คือ 1) การเกิดลดลงอย่างต่อเนื่อง 2) ประชากรวัยทำ�งานลดลง และ 3) ประชากรสูงวัยมากขึ้น

จุดเปลี่ยนสังคมไทย
จุดเปลี่ยนประชากร นำ�ไปสู่จุดเปลี่ยนสังคมได้อย่างไรนั้น ได้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชากรและสังคมในหลากหลายมิติ ตั้งแต่สังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละมิติ
ก็มีเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนเช่นกัน โดยเฉพาะโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ
เทคโนโลยี และพฤติกรรมการบริโภคของประชากร
การลดลงของทั้งอัตราการเกิดและอัตราการตายนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร
อย่างชัดเจน ในขณะที่การตายลดลง แต่การเกิดยังคงสูงอยู่นั้น ได้ส่งผลให้สังคมมีทั้งจำ�นวนและสัดส่วน
ประชากรวัยเด็ก (0 - 14 ปี) สูงกว่าประชากรวัยแรงงาน และวัยสูงอายุ อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากจุดเปลีย่ นการลดลง
ของการเกิด - การตาย แตกต่างกัน เช่น ระยะทีใ่ ช้ในการลดอัตราการเกิดนั้นยาวนานกว่าการลดอัตราการตาย
ทำ�ให้ถึงแม้ว่าอัตราการเกิดลดลง แต่ก็ไม่ได้ทำ�ให้ทั้งจำ�นวนและสัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลงไปอย่างชัดเจน
นัก เนื่องจากประชากรรุ่นเด็กนั้นได้เติบโตเป็นประชากรวัยเจริญพันธุ์ โดยในขั้นตอนนี้ อัตราส่วนการพึ่งพิง
ของประชากรวัยเด็กยังคงสูงกว่าประชากรสูงอายุ แต่การลดลงของทั้งอัตราการเกิดและการตายนั้น มีผลต่อ
การเพิ่มขึ้นของทั้งขนาดและสัดส่วนของผู้สูงอายุ และอัตราส่วนการพึ่งพิงของประชากรวัยสูงอายุอย่างชัดเจน
ซึ่งการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างอายุประชากรนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะ
การที่สังคมไทยที่เคยเป็นสังคมของเด็กและคนหนุ่มสาว กำ�ลังเปลี่ยนไปเป็นสังคมของผู้สูงอายุ
การเปลี่ยนไปเป็นสังคมของผู้สูงอายุนี้ย่อมมีผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ ในเรื่องของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ รายได้ต่อหัวประชากร กำ�ลังการผลิต (ถ้าไม่มีการทดแทนด้วยแรงงานย้ายถิ่น
จากต่างประเทศ) การปรับเปลี่ยนพระราชบัญญัติ และกฏหมายต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการการเงิน
การคลังของประเทศ ให้สอดรับกับการปรับเปลีย่ น ระบบสวัสดิการของรัฐ โดยเฉพาะสวัสดิการเกีย่ วกับสุขภาพ
การจัดการการศึกษา การจ้างแรงงาน หรือแม้กระทั่งการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์
นอกจากนั้นการคงที่ และค่อยๆ ลดลงของประชากรวัยแรงงานในประเทศไทย มีผลต่อตลาดแรงงาน
และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ในขณะเดียวกันอาจเกิดการลดลงของรายได้ และเพิ่ม
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รายจ่ายระดับครัวเรือน จากการลดลงของกำ�ลังแรงงานและการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุในครัวเรือน
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับระดับความยากจนในทุกระดับ ตั้งแต่ปัจเจก ครัวเรือน และชุมชน/หมู่บ้าน
ถ้าหากรัฐไม่มีมาตรการที่จะส่งเสริมการนำ�เข้าแรงงานจากต่างประเทศเข้ามาเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ
คนทุกกลุ่มทุกวัยในสังคมต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำ�เนินชีวิตในสังคมที่เปลี่ยนไป จากสังคมที่มีลักษณะ
ผ่ อ นคลาย มี ค วามสดใสเนื่ อ งจากเป็ น สั ง คมของเด็ ก หรื อ คนหนุ่ ม สาว เป็ น สั ง คมที่ มี ค วามเป็ น ผู้ ใ หญ่
มีความรอบคอบทัง้ ในแง่ของความคิดและการกระทำ� รวมไปถึงทัศนคติและการมีสว่ นร่วมทางการเมือง ในขณะที่
ขนาดของครอบครัวก็ลดลง เนื่องจากมีเด็กเกิดน้อยลง มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครัวเรือนและสมาชิก
ในครัวเรือน เช่น อาจมีชอ่ งว่างระหว่างวัยเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากการขาดรุน่ สมาชิกในครัวเรือนทีม่ อี ายุใกล้เคียงกัน
ส่งผลอย่างชัดเจนต่อทัศนคติ และการสื่อสารภายในครอบครัว ที่อาจนำ�ไปสู่ความบกพร่องในสุขภาวะ
โดยเฉพาะสุขภาพจิต ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาและก่อนวัยอันควร การติดยาเสพติด พฤติกรรม
เบี่ยงเบน และความขัดแย้งทางความคิดการเมือง ของสมาชิกในครัวเรือน
จุดเปลี่ยนประชากร มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่
ป่าไม้ พื้นที่ชายฝั่ง ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ถ่านหิน น้ำ�มัน แก๊สธรรมชาติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน
ทีส่ ว่ นใหญ่มสี าเหตุมาจาก ขนาด โครงสร้าง และการกระจายตัวของประชากร พฤติกรรมการบริโภค การพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ในปัจจุบนั การเกิดปรากฏการณ์การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศโลก (climate changes)
เป็นหลักฐานสำ�คัญที่ส่วนหนึ่งเกิดมาจากพฤติกรรมการบริโภคพลังงานในรูปแบบต่างๆ ของประชากร เช่น
ในสังคมผู้สูงอายุ มีแนวโน้มที่จะมีการเพิ่มการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย หรือ
ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ เพิ่มการใช้พลังงานในการเดินทางเกี่ยวกับบริการสุขภาพ กิจกรรม
เพือ่ พักผ่อนนอกสถานที่ ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ กีย่ วข้องกับการเพิม่ ปริมาณมลพิษ และสารพิษต่างๆ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
อย่างไรก็ดีมนุษย์ก็ได้มีการปรับตัว เช่น ผู้ที่อยู่ในวัยทำ�งานอาจมีโอกาสการปรับตัวในลักษณะของการย้ายถิ่น
ออกจากพื้นที่ได้ง่ายกว่าประชากรวัยเด็กหรือวัยสูงอายุ เป็นต้น
จะเห็นได้วา่ จุดเปลีย่ นประชากรได้น�ำ ไปสูจ่ ดุ เปลีย่ นสังคมในหลากหลายมิติ และบทความวิชาการในการ
ประชุมประชากรและสังคมครั้งที่ 7 นี้ ได้แบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลักๆ ที่เน้นให้เห็นการเปลี่ยนแปลงประชากร
กับการเปลี่ยนแปลงสังคมในมิติต่างๆ ได้แก่ ส่วนที่ 1 จุดเปลี่ยนประชากรจุดเปลี่ยนสังคมไทย ส่วนที่ 2
จุดเปลี่ยนประชากรกับการย้ายถิ่นข้ามชาติ ส่วนที่ 3 จุดเปลี่ยนประชากรกับสุขภาพจิตและอนามัยเจริญพันธุ์
ส่วนที่ 4 จุดเปลี่ยนประชากรกับการพัฒนา และ ส่วนที่ 5 จุดเปลี่ยนประชากรโลก โดยที่บทความเหล่านี้
เป็นผลการดำ�เนินงานภายใต้ 6 กลุม่ งานวิจยั หลักของสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม คือ 1) การเปลีย่ นแปลง
ประชากร ครอบครัว และสังคม 2) ผู้สูงอายุ 3 ) เพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธุ์ และ เอชไอวี/เอดส์
4) แรงงาน การย้ายถิ่น และความเป็นเมือง 5) ประชากร สุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม และ 6) ประเด็นเร่งด่วน
1. การเปลี่ยนแปลงประชากร ครอบครัว และสังคม: เริ่มต้นด้วย บทความ “จุดเปลี่ยนประชากร
ประเทศไทย” โดย ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ ซึ่งทบทวนสถานการณ์การเปลี่ยนผ่าน
ทางประชากรไทยที่สำ�คัญ 3 ด้าน คือ การเปลี่ยนผ่าน ภาวะการตาย ภาวะเจริญพันธุ์ และการย้ายถิ่น ที่ได้
ส่งผลให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้น ในช่วงเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็ก (ที่จะเติบโต
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มาเป็นวัยแรงงาน) และประชากรวัยแรงงานค่อยๆ ลดลง แต่สัดส่วนประชากรวัยผู้สูงอายุกลับเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาเดียวกันการย้ายถิ่นภายในประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และมีผู้ย้ายถิ่นโดยเฉพาะ
จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำ�งานและอาศัยในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา จนเกิดกระบวนการ
“นคราภิวัฒน์” ที่ประชากรเข้ามาอาศัยอยู่อย่างแออัดในเมืองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเหตุการณ์การเปลี่ยนผ่านทาง
ประชากรครั้งนี้ ได้นำ�ไปสู่ข้อสรุปได้ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป คนไทยจะมีลูกกันน้อยลง สังคมไทยจะยิ่งแก่ แออัด
และแปลกหน้ากันมากยิ่งขึ้น
บทความ “การเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือนไทย : เรา(ไม่)รู้อะไร?” โดย ชาย โพธิสิตา
พบว่าคนไทยมีแนวโน้มที่จะเริ่มชีวิตครอบครัว (แต่งงาน) เมื่ออายุสูงขึ้น และมีคนเลือกที่จะครองโสดมากขึ้น
ขนาดครอบครัวเล็กลงมาก ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยามีแนวโน้มที่จะไม่มั่นคง เนื่องจาก
มีการหย่าร้างกันเพิ่มขึ้น ในด้านการเปลี่ยนแปลงครัวเรือน และการเปลี่ยนผ่านของครัวเรือนไทยในช่วง
3 - 4 ทศวรรษที่ผ่านมานี้ แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าคนไทยจะมีลูกน้อยลง แต่ธรรมเนียมเกี่ยวกับที่อยู่หลังการ
แต่งงาน เช่น การแต่งเข้าบ้านผู้หญิง/ผู้ชายที่มีมาแต่อดีตยังคงอยู่ ซึ่งทำ�ให้สัดส่วนครัวเรือนเดี่ยวค่อยๆ ลดลง
พร้อมกับสัดส่วนครัวเรือนขยายทีเ่ พิม่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั มีการเกิดขึน้ ของครัวเรือนแบบอืน่ ๆ โดยเฉพาะครัวเรือน
ที่สมาชิกเป็นผู้สูงอายุและเด็ก และครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอยู่กันตามลำ�พัง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นช้าๆ
นอกจากบทความเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงประชากร ครอบครัวและครัวเรือนไทย ในกลุ่มงานวิจัย
ได้ให้ภาพ “การเปลี่ยนแปลงประชากรโลก 2493-2573” โดย วรชัย ทองไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในปี
พ.ศ. 2553 ประชากรโลกมีทั้งสิ้น 6.9 พันล้านคน โดยร้อยละ 60 อาศัยอยู่ในเอเชีย รองลงไปคือ ร้อยละ 15
อาศัยอยูใ่ นแอฟริกา ส่วนทีเ่ หลือกระจายกันอยูใ่ นยุโรป ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน อเมริกาเหนือ และโอเซียเนีย
ตามลำ�ดับ โลกมีประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ต่อปี และคาดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ประชากรโลกจะเพิ่มเป็น
8.1 พันล้านคน โดยมีการกระจายตัวเหมือนเดิม ยกเว้นแอฟริกาและยุโรปเท่านั้นที่เปลี่ยนไป คือ แอฟริกา
มีสัดส่วนประชากรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 17 ส่วนยุโรปกลับมีสัดส่วนประชากรลดลงจาก
ร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 8
2. ผู้สูงอายุ: จากการเปลี่ยนผ่านประชากรสู่จุดที่สังคมไทยได้ก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (มีสัดส่วน
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด) ในการประชุมวิชาการประชากรและ
สังคม 2553 “คุณค่าผู้สูงอายุในสายตาสังคมไทย” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้เสนอให้รัฐบาลทบทวน
คำ�นิยามใหม่ของผูส้ งู อายุ จากเดิมทีก่ �ำ หนดไว้วา่ ผูส้ งู อายุ คือผูท้ ม่ี อี ายุ 60 ปีขน้ึ ไป มาเป็นผูท้ ม่ี อี ายุ 65 ปีขน้ึ ไป
ในการประชุมวิชาการประชากรและสังคมปีนี้ บทความ “แรงงานสูงวัยและการคาดการณ์ผลกระทบจาก
การขยายกำ�หนดเกษียณอายุ” โดย เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ สวรัย บุณยมานนท์ จึงได้มีการติดตาม
การศึกษาเกีย่ วกับแรงงานสูงวัยและการคาดการณ์ผลกระทบจากการขยายกำ�หนดเกษียณอายุ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์
เพื่อคาดประมาณผลกระทบจากแนวคิดการขยายกำ�หนดเกษียณอายุ ที่จะมีต่อกำ�ลังแรงงานของประเทศ
โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานสูงวัย ในภาคการจ้างงานที่เป็นทางการหรือการจ้างงานในระบบ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ด้วยการวิเคราะห์ปจั จัยกำ�หนดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อสถานภาพการทำ�งานของประชากรไทย ทีม่ อี ายุ 50 ปี
ขึน้ ไป พบว่าการขยายกำ�หนดเกษียณอายุตามข้อกำ�หนดดังกล่าว จะสามารถเพิม่ หรือในอีกนัยหนึง่ คงจำ�นวน
แรงงานสูงวัย ในช่วงอายุ 50 ปีขน้ึ ไป ให้อยูใ่ นภาคการจ้างงานทีเ่ ป็นทางการหรือการจ้างงานในระบบ ทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชน ได้มากถึงประมาณ 2.1-2.4 ล้านคน
โหมโรง

5

3. เพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธุ์ และ เอชไอวี/เอดส์: กลุ่มวิจัยนี้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ประชากร ต่อการเปลี่ยนแปลงเพศวิถี เพศภาวะ อนามัยเจริญพันธุ์ และเอชไอวี/เอดส์ ผ่าน 4 บทความ
เริม่ จากบทความทีส่ งั เคราะห์เพศวิถใี นภาพรวมของสังคมไทย เรือ่ ง “เพศวิถที กี่ �ำ ลังเปลีย่ นแปลงไปในสังคม
ไทย” โดย กฤตยา อาชวนิจกุล สรุปว่า เพศวิถีที่กำ�ลังเปลี่ยนไป มี 4 ประเด็น คือ 1) เพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะ
เพศสัมพันธ์ครัง้ แรกของผูช้ ายไทย 2) เพศวิถที างเลือกทีเ่ ปลีย่ นไปในความหลากหลายทางเพศ 3) การค้าบริการ
ทางเพศ และ 4) เพศศึกษา ส่วนเพศวิถที ยี่ งั คงไม่เปลีย่ นแปลงเลยในรอบครึง่ ศตวรรษทีผ่ า่ นมา คือ การควบคุม
เรื่องเพศของผู้หญิง ที่สะท้อนออกมาในวัฒนธรรมทางเพศ โดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงทางเพศ ที่ผู้หญิง
ยังเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับความรุนแรงทางเพศไม่เปลี่ยนแปลง และผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมยังไม่สามารถเข้าถึง
บริการทำ�แท้งที่ปลอดภัยได้ โดยปรากฏการณ์เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับบริบทสังคม การเมือง 3 เรื่องหลักๆ
คือ 1) การเมืองหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 2) การระบาดของเอชไอวี/เอดส์ และการเติบโตของ
ภาคประชาสังคม และ 3) การเติบโตของยุคไอทีและสื่อสารสนเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา
บทความ “การพัฒนาสุขภาวะผู้หญิงในสังคมไทย” โดย สุชาดา ทวีสิทธิ์ ได้ทบทวนสถานการณ์
สุขภาวะของผู้หญิงในสังคมไทย และวิเคราะห์ช่องว่างในขบวนการพัฒนาผู้หญิงที่ผ่านมา ข้อค้นพบที่สำ�คัญ
คือโครงสร้างสังคมไทยเต็มไปด้วยมายาคติและอคติตอ่ ผูห้ ญิง มายาคติและอคติเหล่านัน้ เหนีย่ วรัง้ ความก้าวหน้า
ของผู้หญิง ทำ�ให้ผู้หญิงเข้าไม่ถึงความเป็นธรรมและทรัพยากร และเข้าไม่ถึงสุขภาวะที่ควรได้รับ บทความนี้
ได้เสนอกรอบแนวคิดที่จะช่วยปิดช่องว่างของขบวนการทำ�งานพัฒนาผู้หญิง ที่ให้ความสำ�คัญกับการมุ่งทำ�ให้
ผู้หญิงในฐานะปัจเจกบุคคลเกิดความเข้มแข็งในตัวเองและมองเห็นคุณค่าของตัวเอง เป็นการสร้างขบวนการ
ผู้หญิงให้มีพลัง และ การปฏิรูปวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมสำ�หรับคนทุกกลุ่มวัย
บทความ “หนูยงั ไม่อยากเป็นแม่: เส้นทางชีวติ ทีน่ า่ ห่วงใยของแม่วยั เด็กในสังคมไทย” โดย ศิรนิ นั ท์
กิตติสุขสถิต นพวรรณ มาดารัตน์ วาที สิทธิ แครี ริคเตอร์ และ อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม ได้ทบทวนพัฒนาการ
เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรที่นำ�ไปสู่การท้องไม่พร้อมและสิ้นสุดลงด้วยการทำ�แท้งของแม่วัยรุ่น
ที่มีอายุระหว่างตั้งครรภ์และคลอดน้อยกว่า 15 ปี สะท้อนให้เห็น “ความไม่พร้อม” หรือ “ไม่ต้องการ” ที่จะ
เป็นแม่ ของเด็กหญิงที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยนักเรียน การสอนเพศศึกษาจึงเป็นความหวังในการแก้ปัญหา
“แม่วยั เด็ก” การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนโดยครูนนั้ อาจไม่ได้ผลดีเท่ากับเพือ่ นนักเรียนด้วยกันทีม่ ปี ระสบการณ์
รวมทั้งการขาดความต่อเนื่องของการเรียนการสอนเพศศึกษา ในขณะที่ ผู้ปกครอง สมาชิกครอบครัว และ
ผูใ้ ห้บริการด้านการสาธารณสุข ทีเ่ ป็นบุคคลใกล้ชดิ ของช่วงวัยเด็กและวัยรุน่ ยังขาดทักษะในการสือ่ สาร ทัศนคติ
ที่ว่าพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นในสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้ว
ตลอดจนในขณะนีย้ งั ขาดการศึกษาวิจยั แบบบูรณาการในเรือ่ ง “แม่วยั เด็ก” ทีน่ ำ�ไปสูข่ อ้ เสนอแนะในการป้องกัน
และดูแลอย่างเป็นรูปธรรม
บทความ “การค้ามนุษย์และการเผชิญหน้ากับความเสี่ยงด้านสุขภาพของแรงงานสตรีข้ามชาติ”
โดย อมรา สุนทรธาดา อธิบายว่าโอกาสเสีย่ งทีแ่ รงงานสตรียา้ ยถิน่ ข้ามชาติจะติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์ นัน้ เกีย่ วข้อง
กับระดับความรู้เรื่องโรค และการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอน โดยเฉพาะทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัยกับ
คู่นอนประจำ� และกลุ่มสตรีจากพม่ามีพฤติกรรมเสี่ยงจะติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มากกว่ากลุ่มสตรีที่มาจาก
ประเทศลาว
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4. แรงงาน การย้ายถิน่ และความเป็นเมือง: กลุม่ วิจยั นีไ้ ม่เพียงแต่วเิ คราะห์การเปลีย่ นแปลงประชากร
ต่อสังคมไทยเท่านัน้ แต่ได้เพิม่ มุมมองถึงจุดเปลีย่ นในระดับภูมภิ าค เน้นอาเซียนด้วย โดยเริม่ จากบทความเรือ่ ง
“จุดเปลี่ยนกระแสการย้ายถิ่นในเอเชีย: สู่ยุคการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค” โดย สักกรินทร์
นิยมศิลป์ พบว่า ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 จนถึงปัจจุบัน โลกาภิวัตน์แลกระแสการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของ
อาเซียนและเอเชียตะวันออก มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและทิศทางการเคลื่อนย้าย
แรงงานข้ามชาติในลักษณะใหม่ โดยมีประเด็นสำ�คัญหกด้าน คือ 1) การเพิ่มจำ�นวนของแรงงานข้ามชาติ
อย่างรวดเร็วจากการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของเอเชีย 2) โครงสร้างการจ้างงานมีความซับซ้อนมากขึน้ โดยจะมี
ความเชือ่ มโยงระหว่างอุปสงค์และอุปทานของแรงงานระหว่างประเทศมากขึ้น 3) นโยบายประเทศต่างๆ จะ
เปิดกว้างด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติมากขึ้น 4)สังคมวัยชรากำ�ลังคืบคลานเข้าสู่เอเชียซึ่งจะทำ�ให้เกิด
การนำ�เข้าแรงงานข้ามชาติแบบก้าวกระโดดในอนาคตอันใกล้ 5) การย้ายถิ่นของแรงงานจีนจำ�นวนมากกำ�ลัง
เกิดขึ้นทั้งในประเทศจีนเองและกับชาวจีนที่มุ่งย้ายถิ่นไปยังต่างประเทศ และ 6) แรงงานวิชาชีพจากเอเชีย
ที่ในอดีตมุ่งสู่ประเทศตะวันตกเป็นหลักกำ�ลังหันกลับมายังเอเชียด้วยกันมากขึ้น จุดเปลี่ยนเหล่านี้จะทำ�ให้
โฉมหน้าของการเคลื่อนย้ายแรงงานในเอเชียแตกต่างไปจากเดิม และไทยจำ�เป็นต้องปรับตัวอย่างมากทั้งใน
ด้านนโยบายด้านการศึกษา การจ้างงาน และการสร้างความเชื่อมโยงของอุปสงค์และอุปทานแรงงานของไทย
กับภูมิภาคอาเซียนให้ดีขึ้น
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการย้ายถิ่นในเชิงนโยบาย ได้สะท้อนในบทความ “การจัดระบบคนไร้รัฐ
ในบริบทประเทศไทย” โดย กฤตยา อาชวนิจกุล ที่ได้วิเคราะห์กระบวนการจัดระบบคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติของ
รัฐไทยจากอดีตถึงปัจจุบนั รัฐไทยสมัยใหม่ในปัจจุบนั ผูย้ า้ ยถิน่ และ/หรือประชากรชายขอบกลุม่ นีต้ อ้ งเผชิญกับ
การเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานอย่างน้อย 8 ด้าน คือ 1) การถูกบังคับให้กลายเป็น
ผู้พลัดถิ่นในประเทศ 2) การขาดความมั่นคงเรื่องที่ดินทำ�กิน 3) การถูกปฏิเสธให้จดทะเบียนการเกิด
4) ความยากลำ�บากในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล 5) การทำ�งานและได้รับการคุ้มครองแรงงานตาม
กฎหมายไทย 6) ความยากลำ�บากในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม 7) การห้ามเดินทางออกนอกพืน้ ทีค่ วบคุม
และ 8) ความยากลำ�บากในการเข้าถึงการศึกษา ใน ปี พ.ศ. 2548 รัฐไทยได้ประกาศยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิบคุ คล ภายใต้แนวคิดการจัดการปัญหาความมัน่ คงในมิตใิ หม่ นัน่ คือ คำ�นึงถึงความสมดุล
ของสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์และความมั่นคงของชาติควบคู่กัน
บทความที่เกี่ยวกับการผลกระทบของย้ายถิ่นต่อครอบครัว เรื่อง “คุณพ่อทางไกลในครอบครัวของ
ผู้ย้ายถิ่นไปทำ�งานต่างประเทศ: ข้อมูลเบื้องต้นจากโครงการ CHAMPSEA ประเทศไทย” โดย อารี
จำ�ปากลาย แครี่ ริคเตอร์ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และวนิพพล มหาอาชา แสดงให้เห็นว่า ถึงแม้พอ่ จะอยูโ่ พ้นทะเล
แต่พ่อผู้ย้ายถิ่นยังคงรักษาบทบาทความเป็นพ่อที่มีต่อลูกที่อยู่ ณ ถิ่นต้นทางไว้ได้ โดยที่แม่มีบทบาทสำ�คัญ
ในการเชื่อมและกระชับความสัมพันธ์ทางไกลของพ่อลูก อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลของแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูก
โดยลำ�พัง และครอบครัวผู้ย้ายถิ่นยังมองว่าเด็กๆ จะมีความสุขมากกว่าหากมีทั้งพ่อและแม่อยู่พร้อมหน้ากัน
“ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติใน 11 จังหวัดสำ�คัญในประเทศไทย พ.ศ. 2553” โดย
อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ จรัมพร โห้ลำ�ยอง และกัญญา อภิพรชัยสกุล ชี้ให้เห็นว่า ชีวิตความเป็นอยู่แรงงาน
ข้ามชาติ ในเชิงสังคม วัฒนธรรม เครือข่ายทางสังคม และการรับรู้ด้านสิทธิของแรงงานมีความแตกต่างกัน
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อย่างหลากหลายในแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานข้ามชาติพม่า ที่จังหวัดระนองมีความสุขและ
ความมั่นคงในชีวิตน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานในอีก 10 จังหวัดที่ได้ทำ�การศึกษา
บทความเรื่อง “การทำ�งานและความพึงพอใจเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของแรงงาน
ต่างชาติไม่มีใบอนุญาตทำ�งานในประเทศไทย” โดย จรัมพร โห้ลำ�ยอง และ ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต พบว่า
แรงงานต่างชาติที่ไม่มีเอกสารในการทำ�งาน ได้รับผลกระทบเชิงลบในด้านรายได้ และปัญหาเพื่อนร่วมงาน
มากกว่าแรงงานต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำ�งาน ส่วนในด้านการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพแม้ว่าแรงงาน
ต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำ�งานใช้บริการด้านสุขภาพน้อยกว่าแรงงานต่างชาติมีเอกสารอนุญาตทำ�งาน
แต่สถานภาพทางกฎหมาย กลับไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างใดๆ ในด้านการได้รับความพึงพอใจในบริการ
ด้านสุขภาพ
5. ประชากร สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ: วิเคราะห์จุดเปลี่ยนประชากร กับจุดเปลี่ยน สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ จาก 3 บทความ เริม่ จาก “สิง่ แวดล้อมเมืองกับสุขภาพจิต : การวิเคราะห์ตวั แปรหลายระดับ
ในเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร” โดย อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ และ กวิสรา พชรเบญจกุล พบว่า
ความหนาแน่นของประชากรมีผลต่อความสบายใจของคนกลุ่มวัยทำ�งานที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป และ
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ในขณะที่จำ�นวนวัดและจำ�นวนมัสยิด มีผลต่อสภาพจิตใจในกลุ่มประชากรที่มี
รายได้น้อยทั้งวัยทำ�งานและวัยสูงอายุ ปัจจัยด้านความเสี่ยงต่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเสียงและ
ฝุ่นละออง มีผลกระทบต่อความรู้สึกสบายใจของประชากรกรุงเทพมหานคร ที่ไม่ใช่กลุ่มที่มีรายได้น้อยทั้ง
วัยทำ�งานและวัยสูงอายุ และในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ใช่ผู้มีรายได้น้อย การมีพื้นที่สีเขียวช่วยให้มีความสบายใจ
มากขึ้น แต่มีจำ�นวนโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทำ�ให้มีความสบายใจน้อยลง
บทความ “เพศภาวะและสุ ข ภาพจิ ต ในครั ว เรื อ นไทย” โดยอุ ม าภรณ์ ภั ท รวาณิ ช ย์ อภิ ช าติ
จำ�รัสฤทธิรงค์ และ กวิสรา พชรเบญจกุล แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิง ในมิติของความเป็นหัวหน้าครัวเรือน
หรือภรรยาของหัวหน้าครัว หรือบุตรสะใภ้ มีภาวะสุขภาพจิตด้อยกว่าผู้ชาย ในทุกๆ สภานะภาพในครัวเรือน
โดยเฉพาะเมื่อทั้งผู้หญิงและผู้ชาย มีระดับการศึกษา อาชีพ หรืออาศัยในเมืองหรือชนบทเหมือนๆ กัน
ความสัมพันธ์ระหว่าง การเปลี่ยนแปลงประชากร และรูปแบบการใช้ที่ดิน นำ�เสนอในบทความ
“การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ประชากรและการใช้ที่ดินในพื้นที่ของภาคตะวันตกและภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย : เปรียบเทียบโครงการกาญจนบุรี และโครงการนางรอง” โดย โยธิน
แสวงดี ธีระพงศ์ สันติภพ และปิยะวัฒน์ เกตุวงศา พบว่า ในทัง้ พืน้ ทีศ่ กึ ษาของโครงการกาญจนบุรี และโครงการ
นางรอง มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่คล้ายกัน คือมีการลดลงของจำ�นวนป่าไม้ตามจำ�นวนของการเพิ่มขึ้น
ของประชากร โดยมีนโยบายการเปิดป่าในช่วงต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หนึ่ง
เพือ่ ธุรกิจการทำ�ไม้ พร้อมกับการขานรับของรัฐบาลทีส่ ง่ เสริมให้มกี ารผลิตพืชเศรษฐกิจเพือ่ การส่งออกได้มสี ว่ น
ผลักดันให้มีการลดลงของพื้นที่ป่าไม้อย่างชัดเจน จนกระทั่งมีการออกมาตรการปิดป่า ทำ�ให้จำ�นวนพื้นที่ป่า
มีแนวโน้มค่อยๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
6. ประเด็นเรือ่ งเร่งด่วน: กลุม่ งานวิจยั ได้น�ำ เสนอประเด็นเร่งด่วนของสังคมไทยในปัจจุบนั 2 ประเด็นหลัก
คือ การสร้างเสริมพลังอำ�นาจชุมชนประชาชน และ เกมคอมพิวเตอร์กับพฤติกรรมของเยาวชน โดยเริ่มต้น
จาก บทความ “การสร้างเสริมพลังอำ�นาจชุมชนชาวนาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ผ่านกระบวนทัศน์ใหม่
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ทางการวิจยั : ประสบการณ์จากอำ�เภอขุขนั ธ์ ศรีสะเกษ” โดย อรทัย อาจอ่ำ� ซึง่ พยายามทีจ่ ะใช้ทงั้ การวิจยั
และการปฏิบตั เิ พือ่ ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน โดยมีกระบวนการสร้างเสริมพลังอำ�นาจเชิงบวก
ของชุมชนเป็นตัวเร่ง และผลที่เกิดขึ้น ก็คือ ชาวนาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและลงมือปฏิบัติ จนเกิดผลผลิต ผลลัพธ์
และผลกระทบต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในหลายมิติ หลายระดับ โดยเฉพาะการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจ
แบบพึ่งพาตนเอง ที่เกื้อกูลทั้งชีวิตคน พืช สัตว์ ต้นไม้และธรรมชาติขึ้นมาใหม่ ด้วยการลดการพึ่งพาสารเคมี
พร้อมๆ กับการเกิดองค์ความรู้ที่มาจากการปฏิบัติ หรือ เรียกว่า “ความรู้พื้นบ้าน” ซึ่ง เป็นประโยชน์ต่อชาวนา
และชุมชน อย่างยิ่ง
บทความ “เกมคอมพิวเตอร์กับพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและเยาวชน: ข้อค้นพบจากงานวิจัย”
โดย วนิพพล มหาอาชา ซึ่งทำ�การสังเคราะห์งานวิจัยด้าน “เกมคอมพิวเตอร์กับพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและ
เยาวชน” ทั้งในและต่างประเทศ พบว่า ผลการวิจัยยังคงมีความไม่สอดคล้องกัน คือ บางงานวิจัยพบว่า
เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงทำ�ให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ในขณะที่บางงานวิจัยกลับไม่พบ
ความสัมพันธ์ของเกมคอมพิวเตอร์ทมี่ เี นือ้ หารุนแรงต่อพฤติกรรมก้าวร้าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ดพี บว่างานวิจยั
ส่วนใหญ่ยังมีข้อบกพร่องในเรื่องของการวัดพฤติกรรมก้าวร้าวและลักษณะของเกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทดลอง
สำ�หรับในบริบทของสังคมไทย ผู้เขียนสรุปว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมก้าวร้าวในระยะสั้น

สรุป
“จุดเปลี่ยนประชากรไทย จุดเปลี่ยนสังคมไทย” เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์บนพื้นฐานของความเป็น
สหวิทยาการ โดยที่แต่ละบทความในหนังสือนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีรายละเอียด ทั้งในเชิงการสร้าง/ต่อยอด
องค์ความรู้ และ/หรือนโยบายทีน่ ำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนอยูแ่ ล้ว ในส่วนสรุปต่อไปนีจ้ ะนำ�เสนอเพียงนโยบาย
หรือมาตราเพื่อการพัฒนาในภาพรวมเท่านั้น
ถึงแม้ว่าขนาดประชากรไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และถึงจุดที่จำ�นวนประชากรจะลดลงในอีกประมาณ
10 ปีข้างหน้านั้น แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรไทย ร่วมกับการเพิ่มความเป็นเมือง และ
การย้ายถิ่นระหว่างประเทศนั้น มีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างแน่นอน ได้มีคำ�ถามว่า
ควรทำ�อย่างไร ในปัจจุบันเรา เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเป็นผลลบต่อสังคมไทยในอนาคต กองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาติ (2554) นำ�เสนอนโยบายสำ�หรับการปรับตัวต่อแนวโน้มสำ�คัญทางประชากรนี้
อย่างน่าสนใจ คือการเสนอให้วางแนวทางนโยบายที่จะเพิ่มภาวะเจริญพันธุ์ การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของครอบครัวไทย ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตของแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
ของครูผู้สอนและลดความเหลื่อมล้ำ�ทางด้านคุณภาพการศึกษาระหว่างเมืองและชนบท) การดึงดูดแรงงาน
ต่างชาติที่มีทักษะสูงเข้ามาทำ�งานในประเทศ การเพิ่มความยืดหยุ่นให้ตลาดแรงงานข้ามชาติทีมีทักษะต่ำ �
รวมทั้งการปรับความสมดุลระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับความต้องการได้รับบริการตามพื้นที่ต่างๆ
ของประเทศไทย และการส่งเสริมพร้อมทัง้ กำ�กับดูแลหน่วยงานภาคเอกชนให้จดั บริการดูแลผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการ
การดูแลนอกเหนือไปจากครอบครัว เป็นต้น (กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, 2554)
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บทความหลักในหนังสือเล่มนี้ ได้นำ�เสนอนโยบายสำ�คัญที่ คือรัฐบาลไทยต้องมีนโยบายและมาตรการ
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ สังคมเมือง และสังคมที่มีความหลากหลาย ดังนี้ คือ การสร้างความมั่นคงในชีวิต
ของผู้สูงอายุใน 3 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคงด้านรายได้เพื่อยังชีพ สุขภาพ และการอยู่อาศัย และการสร้างสังคม
ให้ผสู้ งู อายุ และประชากรวัยต่างๆ อยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข ในขณะเดียวกันจะต้องเร่งพัฒนาเมืองขนาดรองๆ
คือเมืองหลักในเขตภูมิภาค และเมืองบริวารให้มากขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงเครือข่ายการขนส่งคมนาคม
ระบบการขนส่งมวลชน ภายในแต่ละเมือง และการที่สังคมไทยกำ�ลังจะเปลี่ยนเป็นสังคมมีผู้คนหลายชาติพันธุ์
เข้ามาอยู่รวมกันมากขึ้นนั้น รัฐบาลไทยต้องเร่งศึกษาผลได้ผลเสียของการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ พัฒนา
ระบบข้อมูล เช่น ทะเบียนคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพ มีนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติ
ทั้งด้านที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย หรือการให้การศึกษาแก่ลูกของคนต่างชาติ เป็นต้น และยิ่งไปกว่านั้น
การเพิ่มขึ้น (อย่างช้าๆ) ของครัวเรือนที่สมาชิกเป็นผู้สูงอายุและเด็ก และครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอยู่กัน
ตามลำ�พังนั้น เป็นสิ่งที่รัฐจำ�เป็นต้องมีนโยบาย รองรับปรากฏการณ์นี้โดยเร็ว
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรไทยที่ทำ �ให้สัดส่วน และจำ�นวนกำ�ลังแรงงาน
ค่อยๆ ลดลง นัน้ ไม่ได้มคี วามสำ�คัญต่อสังคมไทยเท่านัน้ แต่เป็นสังคมในภูมภิ าคของโลกด้วย เนือ่ งจากประเทศ
ต่างๆ ก็มแี นวโน้มการเปลีย่ นแปลงประชากรในทิศทางเดียวกัน ผนวกกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียนที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้น เป็นปัจจัยสำ�คัญที่เกื้อหนุนให้ระดับและรูปแบบของ
การเคลื่อนย้ายแรงงานในเอเชียแตกต่างไปจากเดิม ซึ่งประเทศไทยจำ�เป็นต้องทบทวนนโยบายด้านการศึกษา
การจ้างงาน และการสร้างความเชื่อมโยง ของอุปสงค์และอุปทานแรงงานของไทยกับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง
ต้องกำ�หนดเวลาการดำ�เนินงานอย่างชัดเจน เพื่อรองรับการรวมประชาคมอาเซียน ใน ปี พ.ศ. 2558
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ส่วนที่ 1

จุดเปลี่ยนประชากร จุดเปลี่ยนสังคมไทย

จุดเปลี่ยนประชากรประเทศไทย

Transitional point of the Thai population

ปราโมทย์ ประสาทกุล Pramote Prasartkul 1
ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ Patama Vapattanawong 2

บทคัดย่อ
บทความนี้ ทบทวนสถานการณ์ทางประชากรที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในรอบศตวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ผ่านเกือบ
ครบทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนผ่านทางประชากร การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ และการที่คนมีอายุยืนยาวขึ้น ในช่วงเวลา 20 ปี
ที่ผ่านมาทำ�ให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาประเทศอย่างไม่เท่าเทียมกันระหว่างเมืองกับชนบททำ�ให้เกิด
กระบวนการนคราภิวฒ
ั น์ ทีป่ ระชากรเข้ามาอาศัยอยูอ่ ย่างแออัดในเมืองเพิม่ มากขึน้ ปัจจุบนั ประชากรทีอ่ ยูใ่ นเมืองทัง้ ทีจ่ ดทะเบียน
และไม่จดทะเบียนมีเกินกว่าครึ่งของประชากรทั้งหมดแล้ว อาจเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็น “ระเบิดคนเมือง” ก็ได้ ในขณะเดียวกัน
มีผู้คนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำ�นวนมากกว่า 3 ล้านคน เมื่อดูเหตุการณ์
ทางประชากรทั้ง 3 อย่างแล้ว จึงสรุปได้ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป คนไทยจะมีลูกกันน้อยลง สังคมไทยจะยิ่งแก่ แออัด และแปลกหน้ากัน
มากยิ่งขึ้น บทความนี้เสนอแนะให้รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรเหล่านี้

Abstract
This article reviews the population situation in Thailand. During the past century, Thailand has completed almost
all stages of demographic transition. The sharp decline in fertility and longer life expectancy during the past 20 years
have been causing the recent rapid population ageing. The biased urban development policy causes the rapid
urbanization where people living more crowdedly. At present, the proportion of urban people, both registered and
not, is accounted for more than half of the total population. This phenomenon can be called an “urbanite explosion”.
Meanwhile, the number of cross-bordered migrants from neighboring countries is increasing to be over 3 million
at present. From these 3 population events, it is concluded that, from now on, the number of annual births in
Thailand will be decreasing and the Thai society will be increasingly aged, crowded and ethnically diverse. The
article recommends that the government have clear policies and take serious action to face with these emerged
demographic changes.

1
2

ศาสตราจารย์ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ความน�ำ
ในรอบศตวรรษทีผ่ า่ นมานี้ ประชากรและสังคมไทยได้เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก เมือ่ ร้อยปีกอ่ น ประชากร
ส่วนใหญ่หรือมากกว่าร้อยละ 90 อาศัยอยูใ่ นเขตชนบท คนไทยในสมัยนัน้ เลีย้ งชีวติ อยูด่ ว้ ยการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีครอบครัวใหญ่ และมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายธรรมดาตามแบบประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
ประชากรไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างเร็วมาก จาก 8 ล้านคน เมื่อปี พ.ศ. 2453 เพิ่มเป็น 26 ล้านคนในอีก 50 ปี
ต่อมา คือ พ.ศ. 2503 และเพิม่ เป็นเกือบ 64 ล้านคนในปี พ.ศ. 2553 หรือคิดเป็น 8 เท่าตัวของขนาดประชากร
เมื่อ 100 ปีก่อน (ปราโมทย์ ประสาทกุล, สุรีย์พร พันพึ่ง และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2550) ข้อมูล
ทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยได้แสดงให้เห็นว่าขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยของคนไทยได้เล็กลงอย่าง
มาก จากทีเ่ คยอยูร่ วมกันครัวเรือนละ 6 - 7 คน เมือ่ 50 ปีกอ่ น เหลือเพียงเฉลีย่ ครัวเรือนละ 3.5 คนในปัจจุบนั
(ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2552) ในช่วงเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี้ ผู้คนหลั่งไหล
เข้ามากระจุกตัวอยู่ในเมืองมากขึ้น อาชีพของคนก็มีหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น มีทั้งอาชีพเกษตรกรรม
รับจ้างในกิจการอุตสาหกรรม บริการ ค้าขาย ฯลฯ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ได้เปลี่ยนไปจนแทบไม่เหลือเค้าเดิมของเมื่อร้อยปีก่อนไว้เลย
บทความนี้มีวัตถุประสงค์จะทบทวนและสรุปการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยโดยเน้นที่การเปลี่ยนผ่าน
ด้านประชากร ประชากรไทยที่เปลี่ยนไปอย่างมากทั้งขนาด โครงสร้าง อายุ และการกระจายตัว ในรอบร้อยปี
ทีผ่ า่ นมาได้มผี ลอย่างมหาศาลต่อสังคมไทยในปัจจุบนั การทบทวนสถานการณ์ทางประชากรในบทความนีอ้ าศัย
ฐานจากชุดบทความที่ปราโมทย์ ประสาทกุล และเพื่อนร่วมงานนำ�เสนออย่างต่อเนื่องในการประชุมวิชาการ
ประชากรและสังคม ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

การเปลี่ยนผ่านทางประชากรของประเทศไทย
ในช่วงเวลาร้อยปีทผี่ า่ นมา ประเทศไทยได้เคลือ่ นตัวเองผ่านขัน้ ตอนต่างๆ ทีส่ �ำ คัญของ “การเปลีย่ นผ่าน
ทางประชากร” (demographic transition) หากกำ�หนดเป็นกรอบเวลาคร่าวๆ เราอาจแบ่งขั้นตอนของ
การเปลี่ยนผ่านทางประชากรของประเทศไทยออกได้ดังนี้
1. การเปลี่ยนผ่านภาวะการตาย (mortality transition) ภาวะการตายของประชากรไทยได้ลดระดับลง
อย่างชัดเจนตั้งแต่เมื่อประมาณ 60 ปีก่อน ในช่วงเวลาประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (หลังปี พ.ศ. 2488)
อายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยได้เพิ่มขึ้นจากไม่ถึง 50 ปี ก่อนสงครามโลก เป็น 60 ปีเมื่อปี พ.ศ. 2510 และ
เพิ่มเป็น 73 ปีในปัจจุบัน (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2548) อัตราตายที่เคยสูงเกินกว่า
30 ต่อประชากร 1,000 คน เมื่อก่อนสงครามโลก ได้ลดลงเหลือต่ำ�กว่า 20 ต่อประชากร 1,000 คน ในปี
พ.ศ. 2510 และลดลงเหลือเพียง 7 ต่อประชากร 1,000 คนในปัจจุบัน อัตราตายทารก หรือจำ�นวนทารก
ที่ตายก่อนอายุครบหนึ่งปีต่อการเกิดมีชีพ 1,000 รายในปีหนึ่งได้ลดลงจากที่เคยสูงกว่า 100 เมื่อก่อน
สงครามโลกเหลือทารกตายก่อนครบหนึง่ ขวบ เพียงไม่ถงึ 15 ต่อการเกิดมีชพี 1,000 รายในปัจจุบนั (ปราโมทย์
ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2549)
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2. การเปลี่ยนผ่านภาวะเจริญพันธุ์ (fertility transition) ภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรไทยได้เข้าสู่
ขั้นตอนของการเปลี่ยนผ่านช้ากว่าภาวะการตายประมาณ 20 ปี อัตราเจริญพันธุ์รวมหรือจำ�นวนบุตรเฉลี่ยต่อ
สตรีคนหนึง่ เมือ่ 40 ปีกอ่ นยังคงสูงอยูท่ มี่ ากกว่า 6 คน ภาวะเจริญพันธุข์ องประชากรไทยได้ลดลงอย่างรวดเร็ว
และการส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนมีการวางแผนครอบครัว และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ อัตรา
เจริญพันธุ์ได้ลดลงจนเหลือเพียง 2 คน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2540 และลดลงจนเหลือเพียง 1.5 คน ซึ่งเป็น
อัตราเจริญพันธุ์ต่ำ�กว่าระดับทดแทนในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้นอัตราเจริญพันธุ์รวมของสตรีไทยยังมีแนวโน้ม
ว่าจะลดต่ำ�ลงไปกว่านี้อีก (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2548) เป็นที่แน่ชัดว่า คนไทย
มีลูกกันน้อยลง และมีแนวโน้มว่า จะยิ่งมีลูกกันน้อยลงไปอีกในอนาคต
การเปลี่ยนผ่านด้านอัตราเพิ่มประชากรของประเทศไทยสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
(1) อัตราเพิม่ ประชากรต่�ำ ประชากรไทยเพิม่ เพียงประมาณร้อยละ 1 ต่อปีในช่วงเวลาก่อนสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 เนือ่ งจากทัง้ อัตราเกิดและอัตราตายอยูใ่ นระดับสูงใกล้เคียงกัน อัตราเกิดสูงประมาณ 40 ต่อประชากร
1,000 คน และอัตราตายอยู่ในระดับที่สูงกว่า 30 ต่อประชากร 1,000 คน อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (อัตรา
เกิด - ตาย) ของประชากรไทยจึงต่ำ�มาก (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2548)
(2) เมื่อภาวะการตายได้เปลี่ยนผ่านจากระดับสูง ลดลงสู่ระดับต่�ำ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านภาวะ
เจริญพันธุ์ ทำ�ให้เกิดช่องว่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตาย ช่องว่างนี้กว้างมากในช่วงเวลาประมาณ 30 ปี
ระหว่างปี พ.ศ. 2500 - 2530 ในขณะที่อัตราตายได้ลดต่ำ�ลงเหลือประมาณ 10 ต่อประชากร 1,000 คน
อัตราเกิดยังคงสูงกว่า 40 ต่อประชากร 1,000 คน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2506 - 2526 มีเด็กเกิดในประเทศไทย
ปีละมากกว่าล้านคน จนเรียกเด็กเกิดในช่วงเวลาดังกล่าวว่า “ประชากรรุ่นเกิดล้าน” (ปราโมทย์ ประสาทกุล
และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2548) อัตราเพิ่มประชากรซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างอัตราเกิดและอัตราตาย
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2500 - 2530 สูงประมาณร้อยละ 3 ต่อปี เรียกได้วา่ เกิดระเบิดประชากรขึน้ ในประเทศไทย
แล้วในช่วงเวลานั้น
(3) อัตราเพิ่มประชากรลดลงสู่ระดับต่ำ�อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากการลดลงของภาวะเจริญพันธุ์หลัง
ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา อัตราเกิดของประชากรไทยได้ลดลงเรือ่ ยๆ จากทีเ่ คยสูงประมาณ 30 - 40 ต่อประชากร
1,000 คน ก่อนปี พ.ศ. 2530 ได้ลดลงเหลือไม่ถงึ 20 ในปี พ.ศ. 2540 และเหลือเพียงสูงกว่า 10 ต่อประชากร
1,000 คน เพียงเล็กน้อยในปัจจุบัน อัตราเกิดได้ลดต่ำ�ลงจนอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราตายไม่มากนัก อัตรา
เพิม่ ตามธรรมชาติ (อัตราเกิด - ตาย) ของประชากรไทยจึงกลับมาอยูท่ รี่ ะดับต่�ำ กว่าร้อยละ 1 อีกครัง้ หนึง่ ปัจจุบนั
อัตราเกิดอยู่ที่ประมาณ 12 ต่อประชากร 1,000 คน ลบอัตราตายที่สูงประมาณ 7 ต่อประชากร 1,000 คน
เหลืออัตราเพิ่มประชากรร้อยละ 0.5 เท่านั้น (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2554)
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รูปที่ 1: การเปลี่ยนผ่านทางประชากรของประเทศไทย
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จำนวนประชากร

ที่มา: ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2548

บัดนี้ ประเทศไทยได้ใกล้เข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้งเมื่ออัตราเพิ่มตามธรรมชาติของประชากรได้ลดลง
จนใกล้เคียงกับศูนย์ อัตราเกิดลดต่ำ�ลงจนใกล้เคียงกับอัตราตายที่กำ�ลังเพิ่มขึ้นเพราะมีประชากรสูงอายุมาก
ในปี พ.ศ. 2553 อัตราเพิ่มประชากรของประเทศไทยซึ่งลดลงจนเหลือไม่ถึงร้อยละ 1 ต่อปีแล้ว (สถาบัน
วิจยั ประชากรและสังคม, 2554) และมีแนวโน้มว่าอัตราเพิม่ ตามธรรมชาติ (อัตราเกิด - ตาย) นีจ้ ะลดลงจนเป็น
ศูนย์หรือต่ำ�กว่าศูนย์ในอีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า

ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้น
การเปลี่ยนผ่านทางประชากรของประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาได้ส่งผลให้
โครงสร้างอายุของประชากรเปลี่ยนไปอย่างมาก ประชากรที่เคยมีอายุน้อยเมื่อ 50 ปีก่อนที่ชี้ให้เห็นด้วยดัชนี
ชี้วัดหลายอย่าง เป็นต้นว่า สัดส่วนของประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมีเพียงไม่ถึงร้อยละ 3 อายุมัธยฐานสูง
เพียง 18 ปี ซึ่งหมายความว่าครึ่งหนึ่งของประชากรมีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี จนเรียกได้ว่าเป็น “ประชากรวัยเยาว์”
(young population) ได้กลายมาเป็น “ประชากรสูงอายุ” (old population) ที่มีสัดส่วนของประชากรอายุ
65 ปีขึ้นไปสูงถึงร้อยละ 8 และอายุมัธยฐานสูงขึ้นไปถึง 31 ปี ในปัจจุบัน (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา
ว่าพัฒนวงศ์, 2548)
โครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่มีอายุเพิ่มสูงขึ้นนี้ เป็น ผลมาจากการที่ภาวะ
เจริญพันธุล์ ดต่�ำ ลง และชีวติ ของคนไทยทีย่ นื ยาวขึน้ เด็กเกิดในแต่ละปีซงึ่ เคยมีจ�ำ นวนเกินล้านคนหรือประชากร
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รุ่นเกิดล้านในช่วงปี พ.ศ. 2506 - 2526 ได้ลดต่ำ�ลงจนเหลือเกิดไม่ถึงปีละ 8 แสนคนในปัจจุบัน (ปราโมทย์
ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2548) การเกิดที่ลดน้อยลงอย่างมาก และการที่คนไทยมีชีวิตยืนยาวขึ้น
ทำ�ให้สัดส่วนของประชากรวัยเยาว์ลดต่ำ�ลง ในขณะที่สัดส่วนของประชากรสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น ประชากรไทยจึง
กลายเป็นประชากรสูงอายุอย่างที่เป็นอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น ภาวะเจริญพันธุ์ที่มีแนวโน้มจะลดต่�ำ ลงอีก และชีวิต
คนไทยที่มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีกจะทำ�ให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ในอนาคตอีกไม่เกิน 20 ปี
ข้างหน้า ครึ่งหนึ่งของประชากรไทยจะมีอายุสูงกว่า 40 ปี และประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปจะมีสัดส่วนเพิ่ม
สูงขึ้นเกินร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2549)
รูปที่ 2: พีระมิดประชากรไทย พ.ศ. 2513, 2533, 2553 และ 2573

ที่มา: พ.ศ. 2513, 2533 สำ�มะโนประชากรและเคหะ, สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ
พ.ศ. 2553, 2573 การฉายภาพประชากรของประเทศไทย, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

เมื่อประชากรของประเทศไทยเป็นประชากรสูงอายุ ก็เท่ากับว่าสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ”
แล้ว สังคมไทยจะมีอายุสูงขึ้นไปอีก ผลที่ตามมา คือรัฐ สังคมและครอบครัวจะต้องเตรียมวางมาตรการให้
ความมัน่ คงในชีวติ ของผูส้ งู อายุดา้ นต่างๆ ทัง้ ด้านการมีรายได้ สุขภาพอนามัย และการอยูอ่ าศัย ผูส้ งู อายุจ�ำ เป็น
ต้องมีรายได้เพื่อยังชีพอย่างพอเพียง เมื่อคนเรามีอายุยิ่งมากขึ้น ก็จะมีอัตราการป่วยไข้ที่ต้องได้รับการดูแล
รักษาเพิ่มสูงขึ้น สุขภาพของผู้สูงอายุจึงอาจสร้างภาระให้กับทั้งรัฐ สังคม และครอบครัว การดูแลผู้สูงอายุ
เป็นเรื่องสำ�คัญอีกเรื่องหนึ่งในสังคมผู้สูงอายุ

ประชากรไทยอยู่อย่างแออัดมากขึ้น
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยทีผ่ า่ นมายังมีความแตกต่างกันระหว่างการพัฒนาในเขตพืน้ ที่
เมืองและชนบท การสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง การคมนาคมขนส่ง ไฟฟ้า น้ำ�ประปา
การศึกษา การสาธารณสุข และสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งอาชีพและโอกาสในคนทำ�งานยังเอื้อต่อ
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเขตเมืองมากกว่าชาวชนบท จึงไม่แปลกที่ประชากรจากหมู่บ้านชนบทจะหลั่งไหล
เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองกันมากขึ้น
จุดเปลี่ยนประชากรประเทศไทย
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ปราโมทย์ ประสาทกุล สุรีย์พร พันพึ่ง และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ (2550) ได้ประมาณว่าพื้นที่ชนบทของ
ประเทศไทยน่าจะรองรับประชากรได้ประมาณ 30 ล้านคน ประชากรจำ�นวนทีเ่ กินไปกว่านีจ้ ะเข้ามาอยูใ่ นเมือง
หรื อ พื้ น ที่ ช นบทได้ แ ปลงสภาพเป็ น เมื อ ง เมื่ อเทคโนโลยีการเกษตรก้าวหน้าขึ้น ความต้องการแรงงาน
ในการเกษตรจะยิง่ ลดลงไปอีก ดังนัน้ ในขณะทีข่ นาดประชากรรวมของประเทศไทยเพิม่ ช้าลงจนเกือบจะคงตัวแล้ว
แต่การกระจายตัวของประชากรกำ�ลังเปลี่ยนรูปไปในลักษณะที่มีผู้คนเข้ามาอยู่ในเมืองกันมากขึ้น ในช่วงเวลา
50 ปีที่ผ่านมานี้ เกิดกระบวนการนคราภิวัฒน์อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเขตเมืองจะยิ่งขยายออกไป
สัดส่วนประชากรเมืองมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น ตรงกันข้ามกับสัดส่วนประชากรชนบทที่มีแนวโน้มลดลง
ประชากรที่เข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเมืองใหญ่อื่นๆ เช่น เชียงใหม่ เมือง
นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ฯลฯ มีจำ�นวนมากขึ้น
เรื่อยๆ เมืองใหญ่เหล่านี้จึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2552)
ในประเทศไทย “พื้นที่เมือง” (urban area) หมายถึงพื้นที่ของเขตเทศบาล เทศบาลแบ่งออกเป็น
3 ประเภท คือ เทศบาลนคร (มีประชากรตัง้ แต่หา้ หมืน่ คนขึน้ ไป) เทศบาลเมือง (ประชากรตัง้ แต่หนึง่ หมืน่ คนขึน้ ไป)
และเทศบาลตำ�บล (ไม่ก�ำ หนดจำ�นวนประชากร ยกฐานะจากท้องถิน่ ตามพระราชกฤษฎีกา) ตามความหมายนี้
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลทุกประเภทจึงถือว่าเป็นประชากรเมือง (urban population) ทั้งหมด
ในอดีต เมือ่ 50 ปีกอ่ น ข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทยได้แสดงว่าประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ น
เขตเทศบาลมีไม่ถึงร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด หมายถึงว่าส่วนที่เหลือคือ มากกว่าร้อยละ 85 เป็น
ประชากรที่อยู่ในเขตชนบท (rural area) สัดส่วนประชากรเมืองของประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในปี
พ.ศ. 2523 ร้อยละของประชากรเมืองเท่ากับ 17 และเพิม่ เป็นร้อยละ 19 ใน พ.ศ. 2533 (ปราโมทย์ ประสาทกุล
สุรีย์พร พันพึ่ง และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2550) สถิติตัวเลขประชากรในเขตเมืองหรือเขตเทศบาลเหล่านี้
ได้มาจากทะเบียนราษฎร ซึ่งบันทึกข้อมูลประชาชนตามที่อยู่อาศัยในทะเบียน แม้จะมีกฎหมายให้ผู้ย้ายที่อยู่
ต้องจดทะเบียนแจ้งย้ายที่อยู่ แต่ผู้ย้ายที่อยู่ในประเทศไทยก็มีน้อยรายมากที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทะเบียน
ราษฎรดังกล่าว ประชากรทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นเมืองส่วนใหญ่ยงั มีทอี่ ยูต่ ามทะเบียนในหมูบ่ า้ นชนบท ดังนัน้ สถิตจิ �ำ นวน
ประชากรที่อยู่ในเมืองหรือเขตเทศบาลจากทะเบียนราษฎรจึงต่ำ�กว่าจำ�นวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงอย่างมาก
หลังจากที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำ�หนดให้มีการกระจายอำ�นาจสู่ท้องถิ่น
แล้ว กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศยกฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลตำ�บลตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2543) เมืองซึ่งใช้คำ�จำ�กัดความว่าเป็นเทศบาล
จึงเพิ่มจำ�นวนขึ้นอีกนับพันแห่ง ทำ�ให้ประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31 ในทันที ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา (ปราโมทย์ ประสาทกุล, สุรีย์พร พันพึ่ง และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2550) เท่ากับว่า
ประชากรเมืองที่เพิ่มขึ้น ณ จุดนี้เป็นผลมาจากการยกฐานะเขตสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลเป็นสำ�คัญ
ในกระบวนการนคราภิวัฒน์ของประเทศไทย นอกจากประชากรเมืองจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในทศวรรษ
2540 เพราะการยกฐานะเขตสุขาภิบาลให้เป็นเขตเทศบาลแล้ว ในทางความเป็นจริง ประชากรชนบทของ
ประเทศไทยได้หลัง่ ไหลเข้ามาอยูใ่ นเมืองมากกว่าทีป่ รากฏตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรมาก จากการศึกษา
ข้อมูลการประกอบอาชีพของประชากรนอกภาคเกษตรกรรม และการคาดประมาณด้วยวิธีต่างๆ ประมาณได้
ว่าประชากรเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนั ซึง่ รวมประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลทุกประเภทตามทะเบียน
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คนที่เข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลโดยไม่ได้จดทะเบียน คนที่เข้ามาทำ�งานในเมืองแบบไปเช้าเย็นกลับ นักเรียน
นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในเมือง รวมแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด จนเรียกได้ว่า “ระเบิดคนเมือง”
(urbanite explosion) ได้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย (ปราโมทย์ ประสาทกุล, สุรีย์พร พันพึ่ง และปัทมา
ว่าพัฒนวงศ์, 2550)
เมื่อประชากรเมืองมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นก็เท่ากับว่าประชากรไทยจะอยู่กันอย่างแออัดมากขึ้น สังคมเมือง
ย่อมแตกต่างจากสังคมชนบท ในสังคมเมือง ผู้คนอยู่กันอย่างปัจเจกนิยม ชีวิตคนเมืองจะเป็นแบบเร่งรีบ ผู้คน
ในเมืองอาจจะเคร่งเครียดมากกว่าชาวชนบท ความแตกต่างระหว่างชีวติ ในเมืองและในชนบทเหล่านีพ้ อจะทำ�ให้
เราสามารถมองเห็นภาพสังคมไทยในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

คนต่างชาติเข้ามาอยู่ ในประเทศไทยมากขึ้น
อาจไม่นา่ แปลกใจ ถ้าจะได้ยนิ คนพูดว่า “ทุกวันนี้ ประเทศไทยมีคนต่างชาติตา่ งภาษาเต็มบ้านเต็มเมือง
ไปหมด” ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม ได้หลั่งไหล
กันเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำ�นวนมาก กฤตยา อาชวนิจกุล (2554) ประมาณว่ามีแรงงานข้ามชาติ
ในประเทศไทยมากถึง 3 ล้านคน โดยเฉพาะมาจากประเทศพม่า แรงงานเหล่านี้เข้ามาในประเทศไทย เพราะ
แรงผลักอันเนื่องมาจากสภาพความเป็นอยู่ในประเทศต้นทาง และแรงดึงคือโอกาสการทำ�งานที่ดีกว่าใน
ประเทศไทย แรงงานเหล่านีเ้ ข้ามาในประเทศไทยทัง้ ถูกต้องและไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย งานทีแ่ รงงานข้ามชาติ
ทำ�มีหลายประเภท เช่น ทำ�งานในโรงงานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม งานบ้าน รับจ้างเป็นแรงงานทั่วไป
และงานบริการประเภทต่างๆ
นอกจากแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ปัจจุบันเราอาจเห็นชาวต่างประเทศอื่นๆ เข้ามา
อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น การที่ประชากรในประเทศพัฒนาแล้วมีอายุสูงขึ้นมาก ผู้สูงอายุจำ�นวนหนึ่ง
อาจเลือกมาอยู่ในประเทศไทยหลังเกษียณจากการทำ�งาน สภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่เพียบพร้อม ทั้งไฟฟ้า น้ำ�ประปา ถนนหนทาง การติดต่อ สือ่ สารของประเทศไทย
เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่ดึงดูดให้ชาวต่างประเทศเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
ชาวต่างประเทศอีกกลุม่ หนึง่ ทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นประเทศไทยเพิม่ มากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ในรอบ 10 ปีทผี่ า่ นมา
นี้ ได้แก่ผู้ชายชาวยุโรปที่แต่งงานกับผู้หญิงไทย ฝรั่งเหล่านี้มาอยู่กับภรรยาของตนในหมู่บ้านชนบท โดยเฉพาะ
หมู่บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การที่ชาวต่างประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำ�นวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะมีมากยิ่งขึ้นไปอีก
ทำ�ให้ประเทศไทยกำ�ลังก้าวไปสู่สังคมที่มีคนหลากหลายทางชาติพันธุ์ ถึงแม้ว่าชาวต่างประเทศส่วนใหญ่
จะพยายามปรับตัวให้กลมกลืนกับวัฒนธรรมไทย แต่พวกเขาก็ยังมีวัฒนธรรมของตนเองติดตัวอยู่ ดังนั้น
สังคมไทยจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น ในอนาคตพรมแดนระหว่างประเทศอาจจะมี
ความหมายน้อยลง เพราะความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะมี
มากขึ้น เราก็อาจมองเห็นภาพการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคนี้เป็นปริมาณที่มากขึ้น สังคมไทยก็จะกลาย
เป็นสังคมที่จะมี “คนแปลกหน้า” คือต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม เข้ามาอยู่รวมกันมากขึ้น

จุดเปลี่ยนประชากรประเทศไทย
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สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การเกิด การตาย และการย้ายถิน่ ของประชากรได้ท�ำ ให้ขนาด โครงสร้าง และการกระจายตัวของประชากร
เปลี่ยนไปอย่างมากในรอบ 50 ปีที่ผ่านมานี้ ปัจจุบันนี้ ประชากรไทยมีขนาดที่ค่อนข้างคงตัว คือ จะไม่เพิ่ม
มากกว่าทีเ่ ป็นอยูข่ ณะนี้ คือ 64 ล้านคนมากนัก จำ�นวนประชากรไทยน่าจะไปคงตัวอยูท่ ปี่ ระมาณ 65 ล้านคน
จำ�นวนประชากรในประเทศไทย ถ้าจะเพิ่มขึ้นอีก ก็จะเนื่องมาจากการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
การหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติเท่านั้น
การเกิดที่ลดลง และชีวิตของคนไทยที่ยืนยาวขึ้น ทำ�ให้ประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบัน
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว และมีแนวโน้มว่าประชากรไทยจะมีอายุสูงขึ้นไปอีก
กล่าวด้วยภาษาธรรมดาว่า สังคมไทยจะ “แก่” ขึ้นอีก
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมทีเ่ น้นอยูท่ ใี่ นเมืองมากกว่าในเขตชนบท มีผลทำ�ให้ประชากรเข้ามารวมตัวกัน
อยูใ่ นเขตเมืองมากขึน้ ปัจจุบนั ประมาณได้วา่ ประชากรไทยทัง้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในเมือง และทีเ่ ดินทางแบบไปเช้าเย็น
กลับเข้ามามีกจิ กรรมในเมืองมีมากกว่าครึง่ ของประชากรทัง้ หมดแล้ว “ระเบิดคนเมือง” ทีเ่ กิดขึน้ นีแ้ สดงให้เห็น
ว่าคนไทยมาอยู่กันอย่างแออัดในเมืองมากขึ้น และจะยิ่งมากขึ้นไปอีกในอนาคต
เหตุการณ์ทางประชากรที่โดดเด่นในปัจจุบันอีกอย่างหนึ่ง คือการที่มีประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน
และที่ไกลออกไปเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ทำ�ให้สังคมไทยมีหลากหลายชนชาติพันธุ์มาอยู่ร่วมกัน
เรียกเหมือนประเทศไทยเต็มไปด้วยผูค้ นแปลกหน้า ต่างภาษาเข้ามาอยูร่ วมกันในขณะนี้ มีแนวโน้มว่าในอนาคต
จะยิ่งมีคนแปลกหน้าหรือคนจากประเทศอื่นๆ เข้ามาทำ�งานและอยู่อาศัยในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
สรุปได้ว่า ประชากรไทยปัจจุบันมีอายุสูงขึ้น เข้ามากระจุกตัวอยู่กันในเมืองมากขึ้น และมีชนชาติพันธุ์
อื่นๆ เข้ามาอยู่มากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าในอนาคตจากบัดนี้เป็นต้นไป “คนไทยจะมีลูกกันน้อยลง สังคมไทยจะ
ยิ่งแก่ แออัด และแปลกหน้ามากยิ่งขึ้น”
เมื่อมองเห็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงประชากรและสังคมไทยเช่นนี้แล้ว จึงใคร่เสนอแนะแนวทาง
ที่ประเทศไทยควรพิจารณาเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคตดังต่อไปนี้

เรื่องที่คนไทยจะมีลูกกันน้อยลง
(1) ประเทศไทยจะต้ อ งมี น โยบายเกี่ ยวกับการเกิดที่เหมาะสม โดยให้มีความสมดุลกันระหว่าง
การส่งเสริมคุณภาพและการเพิม่ ปริมาณของการเกิด รัฐบาลไทยจะต้องเปลีย่ นแนวนโยบายทีม่ งุ่ ควบคุมให้อตั รา
เกิดลดลงเป็นหลัก มาเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ
(2) ประเทศไทยต้องส่งเสริมโครงการอนามัยเจริญพันธุ์ของประชากรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะใน
กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน
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เรื่องที่ประชากรไทยจะยิ่งแก่หรือมีอายุสูงขึ้นไปอีก
(1) ประเทศไทยจะต้องมีนโยบายและมาตรการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นที่การสร้าง
ความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ความมั่นคงด้านรายได้เพื่อยังชีพ สุขภาพ และการอยู่อาศัย
ในเรือ่ งความมัน่ คงด้านรายได้เพือ่ ยังชีพ รัฐต้องเร่งวางมาตรการเกีย่ วกับระบบบำ�นาญ การออม และสวัสดิการ
ยามชรา ในเรือ่ งความมัน่ คงด้านสุขภาพ รัฐต้องมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ การรักษาพยาบาลผูส้ งู อายุ
ที่เจ็บป่วย และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในเรื่องความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย รัฐต้องเตรียมมาตรการเรื่อง
ที่อยู่อาศัย และการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ
(2) ประเทศไทยต้องวางนโยบายและมาตรการเพื่อให้สังคมผู้สูงอายุอยู่ร่วมกัน ผสานกลมกลืนและ
มีความสุข รัฐอาจส่งเสริมให้มีโครงการ “พฤฒศึกษา” คือ การให้ข่าวสารความรู้แก่คนทุกเพศทุกวัย เกี่ยวกับ
กระบวนการการมีอายุสูงขึ้นของประชากร รวมทั้งสาเหตุและผลที่ตามมาจากกระบวนการนั้น เพื่อให้ผู้คน
ทุกเพศทุกวัยในสังคมมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

เรื่องนคราภิวัฒน์ที่ประเทศไทยจะอยู่กันอย่างแออัดในเมืองมากขึ้น
(1) ประเทศไทยจะต้องเอาจริงเอาจังในการปฏิบตั ใิ ห้บงั เกิดผลตามนโยบายทีจ่ ะพัฒนาเมืองขนาดรองๆ
รวมทั้งเร่งพัฒนาเมืองหลักในเขตภูมิภาค และเมืองบริวารอย่างจริงจัง
(2) เร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเครือข่ายการขนส่งคมนาคม ระบบการขนส่งมวลชลภายใน
เมือง โดยเฉพาะเมืองที่กำ�ลังเติบโตขยายตัว
(3) เร่งสร้างระบบขนส่งมวลชนจากนอกเมืองใหญ่และเมืองบริวาร เพื่อให้คนสามารถมีที่อยู่อาศัยอยู่
นอกเมืองใหญ่เดินทางเข้ามาทำ�งานในเมืองได้

เรื่องการที่ประเทศไทยจะมีผู้คนหลายชาติพันธุ์เข้ามาอยู่รวมกันมากขึ้น
(1) ประเทศไทยต้องเร่งศึกษาผลได้ผลเสียของการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ เพื่อกำ�หนดนโยบาย
เรื่องนี้ให้ชัดเจน เพื่อจะได้แนวทางปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด
(2) ประเทศไทยต้องพัฒนาระบบข้อมูล เช่น ทะเบียนคนเข้าเมืองที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับกระแส
แรงงานข้ามชาติที่จะไหลเวียนกันเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศเป็นจำ�นวนมาก
(3) ประเทศไทยจะต้องวางแผนเกี่ยวกับสวัสดิการของแรงงานข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัย
สุขภาพอนามัย หรือการให้การศึกษาแก่ลูกของคนต่างชาติ เพื่อป้องกันปัญหาสังคมที่อาจตามมาในอนาคต
เรือ่ งทีป่ ระชากรไทยมีอายุสงู ขึน้ คนเข้ามารวมตัวกันอยูใ่ นเมืองมากขึน้ และคนหลายชาติพนั ธุเ์ ข้ามาอยู่
ในประเทศมากขึน้ นี้ เป็นภาพทีเ่ รามองเห็นได้ชดั เจนว่าจะเกิดขึน้ กับสังคมไทย การเตรียมพร้อมเสียตัง้ แต่เนิน่ ๆ
เพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นเป็นเรื่องที่ควรกระทำ�อย่างยิ่ง

จุดเปลี่ยนประชากรประเทศไทย
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การเปลี่ยนแปลงครอบครัวและ
ครัวเรือนไทย: เรา (ไม่) รู้อะไร?
1

Thai Family and Household Changes:
What We Don’t Know?
ชาย โพธิสิตา Chai Podhisita 2

บทคัดย่อ
บทความนีส้ �ำ รวจองค์ความรูเ้ กีย่ วการเปลีย่ นแปลงครอบครัวและครัวเรือนในสังคมไทย โดยแยกพิจารณาเรือ่ งของ ครอบครัว
และ ครัวเรือน ออกเป็นคนละส่วน การเปลี่ยนแปลงครอบครัวที่กล่าวถึงในที่นี้เน้นเฉพาะด้านการแต่งงาน การหย่าร้าง และขนาด
ครอบครัว ส่วนการเปลี่ยนแปลงครัวเรือน เน้นมิติด้านโครงสร้างซึ่งกำ�หนดได้จากรูปแบบการอยู่อาศัย โดยอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณ
จากงานวิจัยที่ผ่านมา และข้อมูลเอกสารเท่าที่สามารถหาได้ คนไทยมีแนวโน้มที่จะเริ่มชีวิตครอบครัว (แต่งงาน) เมื่ออายุสูงขึ้น
และมีคนเลือกทีจ่ ะครองโสดมากขึน้ ขนาดครอบครัวเล็กลงมาก ขณะทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยามีแนวโน้มทีจ่ ะไม่มนั่ คง
อันเนือ่ งจากการหย่าร้างทีเ่ พิม่ ขึน้ ในด้านการเปลีย่ นแปลงครัวเรือน บทความนีต้ งั้ คำ�ถามว่า ในช่วงหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมา ซึง่ สังคม
ไทยมี ก ารพัฒนาเศรษฐกิจไปในทางอุตสาหกรรมมากขึ้นนั้น ครัวเรือนไทยเปลี่ยนจากการเป็นครัวเรือนขยายไปสู่การเป็น
ครัวเรือนเดี่ยว ดังที่มักจะเข้าใจกันทั่วไป จริงหรือไม่ เมื่อพิจารณาธรรมเนียมปฏิบัติเกี่ยวกับที่อยู่หลังการแต่งงานของคนไทยที่
แพร่หลายมาตั้งแต่อดีต ซึ่งให้บุตรที่แต่งงานแล้วคนหนึ่งอยู่ในครัวเรือนเดียวกันกับพ่อแม่ตลอดไป (เป็นครัวเรือนขยาย) ส่วนบุตร
ที่เหลือแยกออกไปมีครัวเรือนของตนต่างหาก (เป็นครัวเรือนเดี่ยว) ผู้เขียนตั้งสมมติฐานว่า ครัวเรือนไทยในอดีต สมัยที่คนยังมี
ลูกมากนั้น ส่วนใหญ่น่าจะมีรูปแบบเป็นครัวเรือนเดี่ยว ต่อมาในช่วง 3 - 4 ทศวรรษมานี้คนมีลูกน้อยลง ขณะที่ธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ที่อยู่หลังการแต่งงานที่มีมาแต่อดีตยังคงอยู่ ทำ�ให้สัดส่วนครัวเรือนเดี่ยวค่อยๆ ลดลง พร้อมกับสัดส่วนครัวเรือนขยายที่เพิ่มขึ้น
สุดท้าย บทความนี้กล่าวถึงการเกิดขึ้นของครัวเรือนแบบอื่นๆ ที่ต่างไปจากจากครัวเรือนเดี่ยวและครัวเรือนขยายทั่วไป ที่น่าสนใจ
และน่าจะมีนัยเชิงนโยบาย คือ ครัวเรือนที่สมาชิกเป็นผู้สูงอายุและเด็ก และครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอยู่กันตามลำ�พัง ครัวเรือน
ทั้งสองประเภทนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

1
2

ผู้เขียนขอขอบคุณ ดร.มาลี สันภูวรรณ์, ปาณฉัตร ทิพย์สุข, บุรเทพ โชคธนานุกุล และ นันชพัช พ้นชั่ว ที่ช่วยในการหาข้อมูลและเอกสาร
เพื่อการค้นคว้า ในการเขียนบทความนี้
Adjunct Professor สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract
This paper reviews the issue of family and household changes in Thailand. Although related, the concepts of
family and household are treated here as referring to different social entities. Family changes discussed include
changes in marriage, divorce and family size over the past decades, while discussion on household changes
focuses on structural aspects resulting from living arrangements.
Existing data clearly suggest trends in late marriage and an increasing proportion of celibacy among
Thai men and women while divorce has risen steadily over the past decades. Similarly, family size has reached
a level well below replacement. On household change, although there has been a widespread notion that Thai
households in the past were predominantly of an extended nature and transformed to a nuclear type as a result
of socio - economic development, such belief has not been supported by empirical evidence. The paper raises
a question on this notion and hypothesizes that nuclear households (not extended ones) might have already been
predominant in Thai society since ancient times. Cultural and demographic factors are found to shed light on this
hypothesis. More specifically, large family size commonly practiced by most couples in the past combined with the
norm of matrilocal residence, in which only one married child (often a daughter) stays permanently with parents while
others moved out to start their independent households, are thought to be responsible for this.
The paper ends with some notes on new forms of households. Of particular interest to policy and future
research are households where members are the elderly and young children and those whose members consist of
old people living by themselves. These emerging households seem to be increasing in number.
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อารัมภบท
ในช่วงเวลาหลายทศวรรษทีผ่ า่ นมา มีการศึกษาวิจยั จำ�นวนมากทีจ่ บั ประเด็นเรือ่ งครอบครัวและครัวเรือน
ในสังคมไทย แต่งานศึกษาวิจัยที่มุ่งทำ�ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงยังมีน้อย และยังขาดมิติเชิงลึกทั้งในด้าน
เวลาและการวิเคราะห์ องค์ความรู้ที่เป็นระบบเกี่ยวกับครอบครัวและครัวเรือนไทยที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน
ส่วนหนึ่งเป็นผลงานการศึกษาวิจัยของนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เริ่มศึกษาอย่างเป็นระบบ
มาตั้งแต่ทศวรรษ 1960 และ 1970 ก่อนหน้านั้นขึ้นไป เรามีความรู้จากข้อมูลที่ค่อนข้างกระจัดกระจาย
ซึ่งบันทึกไว้โดยนักเดินทางชาวต่างประเทศบ้าง จากกฎหมายโบราณของไทย เช่น กฎหมายตราสามดวง
บ้าง และจากงานเขียนของนักปราชญ์ทางประวัติศาสตร์และทางสังคมของไทยบางท่านบ้าง
ปัจจุบัน องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือนไทยมีความชัดเจนเฉพาะในบางเรื่อง
แต่ในบางเรือ่ งยังค่อนข้างคลุมเครือ เพราะขาดหลักฐานสนับสนุนทีเ่ พียงพอ บางครัง้ ความรูท้ นี่ ำ�มาบอกเล่ากัน
ในชุมชนทางวิชาการก็เป็นความรู้ประเภทที่ “อ้างต่อๆ กันมา” โดยไม่ได้สืบสวนค้นคว้าหาหลักฐานรองรับ
อย่างจริงจัง
บทความนี้จะสำ�รวจและประมวลประเด็นการเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือนไทยโดยสังเขป
จากการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งในมิติที่เรามีความรู้และมีหลักฐานสนับสนุนค่อนข้างชัดเจน และมิติที่องค์ความรู้
ของเรายังค่อนข้างคลุมเครืออยู่
ในเบื้องต้นนี้ขอให้ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับคำ�ว่า ครอบครัว และ ครัวเรือน ก่อน ในทางวิชาการสองคำ�นี้
มีความหมายต่างกัน กล่าวตามความหมายที่เคร่งครัดในทางสังคมวิทยาแล้ว ครอบครัว (family) หมายถึง
กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน และความสัมพันธ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน (สามี - ภรรยา,
คู่อยู่กิน) และการมีสายโลหิตเดียวกัน (พ่อแม่ - ลูก พี่ - น้องร่วมสายโลหิต รวมพี่น้องบุญธรรมด้วย) เท่านั้น
ส่วน ครัวเรือน (household) หมายถึงหน่วยการอยู่อาศัย ซึ่งประกอบด้วยบ้าน (ที่อยู่) และคนที่ อยู่และ
กินร่วมกัน ในบ้านนั้น
จะเห็นว่า ครอบครัว (family) และครัวเรือน (household) ถึงจะไม่ใช่สิ่งเดียวกัน แต่ก็มีความเกี่ยวข้อง
ใกล้ชิดกัน การแยกสองคำ�นี้ออกจากกันจะทำ�ได้ชัดก็เฉพาะในทางวิชาการหรือในทางทฤษฎีเท่านั้น ในทาง
ปฏิบัติแล้วแยกขาดจากกันได้ยาก เพราะกลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ต่อกันที่เรียกว่าเป็น “ครอบครัว” นั้น
ความจริงแล้วก็อาศัยและกินอยู่ด้วยกันในครัวเรือน คือบ้านหรือที่อยู่อาศัยอย่างใดอย่างหนึ่ง และการ อยู่และ
กินร่วมกัน เช่นนั้นก็ทำ�ให้ครอบครัวเป็นหน่วยทางสังคมอันหนึ่งที่เรียกว่า “ครัวเรือน” แต่ครัวเรือนก็ไม่จำ�เป็น
ต้องประกอบด้วยคนที่มีความสัมพันธ์กันแบบครอบครัวเสมอไป ครัวเรือนจำ�นวนไม่น้อยประกอบด้วยสมาชิก
ที่ไม่ได้เป็นครอบครัว คือ มีสมาชิกอยู่ด้วยกันหลายคน แต่ทุกคนไม่ได้เกี่ยวพันเป็นญาติกัน หรือครัวเรือนที่มี
สมาชิกคนเดียว แต่บางครัวเรือนก็ประกอบด้วยครอบครัวหลายครอบครัวอยู่และกินด้วยกันในสถานที่อยู่
เดียวกัน
ที่กล่าวมานี้จะเห็นว่า ครอบครัว กับ ครัวเรือน นั้นมีความเหลื่อมซ้อนกันอยู่ ในหลายกรณีเวลาพูดถึง
คำ�ว่าครอบครัว หรือครัวเรือน เพียงคำ�ใดคำ�หนึ่ง ผู้พูดก็มักจะละไว้ให้เข้าใจว่าหมายถึงทั้งสองอย่างไป
พร้อมกัน ด้วยเหตุนี้จึงมีงานวิชาการจำ�นวนไม่น้อยใช้คำ�ทั้งสองนี้เสมือนหนึ่งว่ามีความหมายเดียวกัน
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ในบทความนี้ผู้เขียนแยกพิจารณาเรื่องของครอบครัวและครัวเรือนออกเป็นคนละส่วน โดยพยายาม
คงความหมายเฉพาะของคำ�แต่ละคำ�ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางสังคมอย่างเช่นครอบครัวและครัวเรือนนั้น บางครั้งก็
ประสบปัญหาในการกำ�หนดว่า อะไรคือการเปลี่ยนแปลง จะต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเท่าไรจึงจะ
ถือว่าเป็นการเปลีย่ นแปลงในสถาบันนัน้ และสุดท้าย ทีเ่ ราเรียกว่าการเปลีย่ นแปลงครอบครัวและครัวเรือนนัน้
ความจริงแล้วนัน่ เป็นการเปลีย่ นแปลง หรือว่าเป็นเพียงอาการทีแ่ สดงออกในกระบวนการปรับตัว (adaptation
process) ของครอบครัวและครัวเรือนเท่านั้น เพราะฉะนั้น บางท่านอาจตั้งคำ�ถามว่า เวลาเราวิเคราะห์เรื่องนี้
จริงๆ แล้วเราวิเคราะห์ การเปลีย่ นแปลง หรือวิเคราะห์ ความต่อเนือ่ ง โดยผ่านกระบวนการปรับตัวของสถาบัน
ครอบครัวและครัวเรือน
เนื่องจากสิ่งที่เราสนใจอยู่ในขณะนี้คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เรื่องกระบวนการปรับตัว ในที่นี้
จะขอให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลง คือ ภาวะที่แตกต่างไปจากรูปแบบหรือแนวทางที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติ
หรือที่เคยเป็นอยู่หรือมีอยู่เดิม ไม่ว่าจะในทางปริมาณหรือคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น
ลอยๆ โดยไม่มีความหมายหรือไร้เจตจำ�นง ในกรณีของครอบครัวและครัวเรือนความหมายและเจตจำ�นง
ของการเปลี่ยนแปลง คือการสามารถดำ�รงอยู่ได้ (survival) ภายใต้บริบทและสถานการณ์ที่เป็นอยู่
สิง่ ทีก่ ล่าวมาในย่อหน้าข้างต้นนัน้ นำ�ไปสูค่ ำ�ถามว่า ถ้าเช่นนัน้ อะไรคือตัวชีว้ ดั ว่าได้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ขึ้นในครอบครัวและครัวเรือน ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่า ครอบครัวและครัวเรือนนั้นไม่มีตัวตนที่เราจะทำ�การศึกษาได้
โดยตรง มีแต่คนที่มีความสัมพันธ์ต่อกันและกินอยู่ด้วยกัน (ซึ่งเรากำ�หนดเรียกว่าเป็นครอบครัวและเป็น
ครัวเรือน) เท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น ถ้าจะทำ�ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือน เราก็คงหลีก
เลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะต้องสำ�รวจดูคนซึง่ ประกอบกันเข้าเป็นครอบครัวและครัวเรือน กล่าวอย่างเจาะจงคือ ต้องสำ�รวจ
ดู “พฤติกรรมครอบครัว” และ “พฤติกรรมครัวเรือน” ของคน แต่เนื่องจากพฤติกรรมที่ทำ�ให้เกิดเป็นครอบครัว
ได้แก่ การแต่งงาน การมีบุตร และการหย่าร้าง และพฤติกรรมที่ทำ�ให้เกิดเป็นครัวเรือนได้แก่ลักษณะการอยู่
และกินร่วมกันของกลุ่มคนที่มี หรือไม่มี ความสัมพันธ์กันแบบต่างๆ ดังนั้น ถ้าจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลง
ครอบครัวและครัวเรือน เราจึงต้องพูดถึงมิติสำ�คัญอย่างน้อย 4 ด้านต่อไปนี้ คือ
(1) ด้านการแต่งงาน คือการที่ชายและหญิงตกลงปลงใจที่จะมีความสัมพันธ์ต่อกันในฐานะสามี
และภรรยา หรือเป็นคู่อยู่กินกัน ไม่ว่าจะมีการจัดการตามประเพณีหรือตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม
(2) ด้านความมั่นคงหรือไม่มั่นคงของความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา หรือคู่อยู่กิน ซึ่งในที่นี้คือ
เรื่องการหย่า และการแยกทางกัน อันเป็นการสิ้นสุดความสัมพันธ์แบบสามีภรรยา หรือคู่อยู่กิน ไม่ว่าจะโดย
พฤตินัยหรือนิตินัยก็ตาม
(3) ด้านขนาดครอบครัว ซึง่ ในทีน่ หี้ มายถึงเรือ่ งจำ�นวนบุตรทีเ่ กิดจากบิดามารดาเดียวกัน หรือต่างบิดา
มารดากัน
(4) ด้านรูปแบบการอยู่อาศัย ด้านนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างและองค์ประกอบครัวเรือน รูปแบบที่
เราได้ยินและใช้กันจนคุ้นเคย คือ การอยู่กันเป็นครัวเรือนขยายและครัวเรือนเดี่ยว แต่ในระยะหลังมานี้เริ่มมี
รูปแบบการอยู่ด้วยกันเป็นครัวเรือนอย่างใหม่ปรากฏขึ้นหลายอย่าง ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป
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การเปลี่ ย นแปลงในมิ ติ ทั้ ง 4 ข้ า งต้ น นั้ น จะกำ � หนดเรี ย กเพื่ อ ความสะดวกในบทความนี้ ว่ า
การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณ แต่ยังมีด้านอื่นของการเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือนอีก ซึ่งจะเรียกเพื่อ
ความสะดวกในที่นี้ว่า การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ ได้แก่ ด้านการเกื้อหนุนกันของสมาชิกต่างรุ่นต่างวัย
ด้านบทบาทครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกรุ่นเยาว์ ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือน และ
ด้านการสืบทอดค่านิยม อุดมการณ์ และขนบประเพณีของครอบครัว (ชาย โพธิสิตา, 2552)
อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำ�กัดบางประการ บทความนี้จะไม่ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ
แต่จะนำ�เสนอเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของครอบครัวและครัวเรือน การนำ�เสนอจะแยกเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงครอบครัว (รวมเรื่องการแต่งงาน การหย่าร้าง และขนาดครอบครัว)
ส่วนที่สอง เป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงครัวเรือน (โครงสร้างของครัวเรือน)

1. การเปลี่ยนแปลงครอบครัว
1) ยุคทองของการแต่งงานก�ำลังเปลี่ยนไป
ในช่วงเวลา 40 - 50 ปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นช้าๆ แต่ต่อเนื่องในการเริ่มต้นชีวิตครอบครัว
(การแต่งงาน) ของคนไทย ที่เห็นได้ชัดเป็นการเปลี่ยนแปลงใน 2 มิติ คือ ในด้านเวลา (timing) หรืออายุที่ชาย
หญิงเริม่ ต้นชีวติ คู่ กับในด้านความแพร่หลาย (prevalence) ของการแต่งงาน ซึง่ กำ�หนดได้จากสัดส่วนของชาย
และหญิงที่ยังโสดในช่วงอายุต่างๆ (หรือจะกำ�หนดจากสัดส่วนผู้ที่เคยแต่งงานแล้วในกลุ่มอายุต่างๆ ก็ได้)
หลักฐานที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้ ที่ดีที่สุดคืออายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสของชายและหญิง
ซึ่งคำ�นวณจากข้อมูลสำ�มะโนประชากร และให้ภาพรวมในระดับประเทศและระดับภาค (ตาราง 1)
ตาราง 1: อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสของชายและหญิงไทย พ.ศ. 2503 - 2543 จำ�แนกตามภาค
ภาค
ทั่วประเทศ
กรุงเทพมหานคร
กลาง (ไม่รวม
กรุงเทพมหานคร)
ใต้
เหนือ
อีสาน

2503
ชาย หญิง
24.9 22.1
27.1 23.9
25.5 22.8

2513
ชาย หญิง
24.7 22.0
27.5 25.0
26.2 23.5

2523
ชาย หญิง
24.9 22.8
27.8 26.1
25.5 23.4

2533
ชาย หญิง
26.0 23.5
29.1 27.2
26.7 24.3

2543
ชาย หญิง
27.3 24.0
29.3 27.0
27.5 24.3

24.9
24.3
24.3

24.7
24.2
23.7

24.5
24.3
24.0

26.0
25.4
24.7

27.1
27
26.6

21.4
21.2
22.0

21.4
21.1
21.3

22.2
22.0
21.7

23.5
22.4
22.0

23.9
23.3
22.8

ที่มา: ชาย โพธิสิตา, 2552, คำ�นวณจากข้อมูลสำ�มะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503, 2513, 2523, และ 2543

การเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือนไทย : เรา (ไม่) รู้อะไร?
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จากตาราง 1 จะเห็นว่าเมื่อ พ.ศ. 2503 ชายไทยเริ่มต้นชีวิตครอบครัวเมื่อมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ
25 ปี และหญิงไทยเริ่มเมื่ออายุประมาณ 22 ปี แต่มาถึง พ.ศ. 2543 ชายไทยแต่งงานเมื่ออายุมากขึ้น คือ
27 ปี ขณะที่หญิงเริ่มเมื่ออายุเฉลี่ย 24 ปี (ขณะที่เขียนบทความนี้ยังไม่มีข้อมูลจากสำ�มะโนฯ พ.ศ. 2553)
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศในช่วงที่ผ่านมา เป็นไปในทางที่ประชากรชายและหญิงแต่งงาน
เมื่ออายุสูงขึ้น แต่ก็มีความแตกต่างระหว่างภาคอย่างเห็นได้ชัด คือในภาคที่มีระดับความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคมสูง อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรสก็สูง แสดงว่าการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวนั้นเป็นพฤติกรรมที่ตอบสนอง
ต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
ในด้านความแพร่หลายของการแต่งงาน ซึง่ ในทีน่ กี้ �ำ หนดจากสัดส่วนของชายและหญิงทีย่ งั ไม่เคยแต่งงาน
ในกลุ่มอายุต่างๆ (ในที่นี้แสดงเฉพาะกลุ่มอายุ 30 - 34 ปีจนถึงกลุ่มอายุ 40 - 49 ปี) ข้อมูลชี้ให้เห็นว่า
ความแพร่หลายของการแต่งงานมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน เพราะสัดส่วนผู้ที่ยังโสดอยู่ในกลุ่มอายุตั้งแต่
30 - 34 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นตลอดตั้งแต่ พ.ศ. 2503 ถึง 2543 และแนวโน้มการเพิ่มก็เหมือนกันทั้งเพศชายและ
เพศหญิง ซึ่งแสดงว่าชายและหญิงจำ�นวนมากขึ้นเรื่อยๆ ชะลอหรือเลื่อนการแต่งงานออกไป จนอายุสูงขึ้น
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าชายและหญิงเหล่านี้ (อย่างน้อยก็ส่วนหนึ่ง) มีแนวโน้มที่จะครองโสดไปตลอดชีวิต
ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนผู้ที่ยังโสดอยู่ในกลุ่มอายุ 40 - 44 ปี และ 45 - 49 ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นมาตลอด (รูปที่ 1)
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ที่มา: คำ�นวณจากข้อมูลสำ�มะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503, 2513, 2523, 2533 และ 2543
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รูปที่ 1: การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนชายและหญิงที่ยังไม่แต่งงานในกลุ่มอายุตั้งแต่ 30 - 34 ปี
ถึงกลุ่มอายุ 45 - 49 ปี

2523

2

รูปแบบของการจับคู่อยู่กันเป็นสามีภรรยาก็ดูเหมือนจะเริ่มเปลี่ยนไป แต่เดิมมา ชาย - หญิงจะอยู่กินกัน
ฉันท์สามีภรรยาได้ต้องแต่งงานกันตามประเพณีก่อน คู่ที่แต่งงานกันแล้วส่วนหนึ่งมีการจดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมาย แต่ทุกวันนี้เริ่มมีการอยู่กินกันแบบใหม่เกิดขึ้น คืออยู่กินกันก่อนแล้วจึงแต่งทีหลัง หรือมิฉะนั้น
ก็อยู่กินกันโดยไม่แต่งเลย (cohabitation) คู่ที่อยู่กินกันเช่นนั้นส่วนหนึ่งเมื่อไม่พอใจจะอยู่กันต่อไป ก็แยกกัน
การอยู่กันในรูปแบบดังกล่าวนี้ทำ�ให้ความหมายของการแต่งงานเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิม และนับเป็นการท้าทาย
สถาบันครอบครัวรูปแบบหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความจำ�กัดด้านข้อมูลจึงเป็นการยากที่จะชี้ชัดว่า
ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดแล้วในด้านนี้
การณ์เป็นเช่นนี้ ถ้า ยุคทองของการแต่งงาน (Kuijsten, 1995) หมายถึงการที่ชายหญิงเริ่มมีชีวิต
ครอบครัวเมื่ออายุยังน้อย และทุกคน (หรือเกือบทุกคน) ได้แต่งงาน คือ มีครอบครัวของตัวเอง สังคมไทย
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ดูเหมือนเริ่มเคลื่อนออกจาก “ยุคทองของการแต่งงาน” แล้ว แม้การแต่งงานอาจจะ
ยังมีความสำ�คัญในชีวิตของคนส่วนมากอยู่ แต่ความคิดและพฤติกรรมของชายและหญิงในเรื่องนี้ได้เริ่ม
เปลี่ยนไปแล้ว
แนวโน้มการชะลอแต่งงานและการครองโสดถาวร จะดำ �เนินไปอีกนานเท่าใดและจะไปถึงจุดใด
คงพยากรณ์ได้ยาก อาจเป็นไปได้ว่า ในอนาคตเมื่อแนวโน้มในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นไปจนถึงระดับหนึ่งแล้ว อาจเกิด
กระแสหมุนกลับสู่การแต่งงานในอายุที่น้อยลงอีกก็ได้ ประสบการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสังคมตะวันตก
บางประเทศ (กรณีของออสเตรเลีย ดู - Santov and Bracher, 1994) ในสังคมไทยเองก็เริ่มมีปรากฏการณ์
ที่ นั กวิ ช าการบางท่ า นพบว่ า มี “เด็ กวั ย รุ่ น ” ในชนบทบางท้ อ งถิ่ น แต่ ง งานกั น มากขึ้ น เนื่ อ งจากการเริ่ ม
มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งนำ�ไปสู่การตั้งครรภ์ที่ยังไม่พร้อม ในที่สุดวัยรุ่นจำ�นวนหนึ่งก็ถูกผู้ใหญ่
จัดการให้ “แต่งกัน” เสีย อย่างน้อยก็เป็นการตัดปัญหาบางอย่างที่อาจจะตามมา และเพื่อรักษาหน้าตา
ของครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วย (กิติยวดี สีดา, ดุษฎี อายุวัฒน์ และ มณีมัย ทองอยู่, 2551)

2) การปฏิวัติทางภาวะเจริญพันธุ์
การเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจนไม่ได้เกิดขึน้ ในเรือ่ งการแต่งงานอย่างเดียว แต่ในด้านพฤติกรรมการมีบตุ รของ
สามีภรรยาก็เปลีย่ นไปด้วย ย้อนไปเมือ่ 40 - 50 ปีกอ่ นหน้านี้ สามีภรรยาไทยมีลกู มาก โดยเฉลีย่ แล้วครอบครัว
หนึ่งๆ มีลูก 6 - 7 คน แต่ปัจจุบันจำ�นวนลูกต่อคู่แต่งงานได้ลดลงไปมา อย่างน้อยก็เริ่มลดมาตั้งแต่ปี 2517
โดยในตอนแรกๆ ก็ลดลงเพราะนโยบายวางแผนครอบครัวที่เข้มข้นและได้ผลดี แต่มาในช่วงหลังนี้ เป็นเพราะ
คนส่วนมากเห็นความสำ�คัญของการมีลกู จำ�นวนน้อย การจำ�กัดจำ�นวนบุตรให้เหลือเพียง 1 - 2 คนจึงแพร่หลาย
ไปในทุกระดับ และเกือบทุกเขตพืน้ ที่ ภาวะเจริญพันธุข์ องหญิงไทยทีแ่ ต่งงานแล้วได้ลดลงต่ำ�กว่าระดับทดแทน
(คือต่�ำ กว่าอัตราเจริญพันธุ์รวมที่ระดับ 2.1) อย่างน้อยก็ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา (รูปที่ 2) จนกระทั่ง
ในปี 2550 อัตราเจริญพันธุ์รวมได้ลดลงมาที่ระดับ 1.6 (ปราโมทย์ ประสาทกุล และสุทธิดา ชวนวัน, 2552)
และล่าสุดในการคาดประมาณของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมปี 2554 อัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ที่ระดับ
1.5 (สารประชากรมหาวิทยาลัยมหิดล, 2554) การเปลี่ยนแปลงขนาดครอบครัวของไทย จากการมีลูก
หลายคนเป็นครอบครัวขนาดเล็ก เกิดขึ้นภายในเวลาอันสั้น นักวิชาการบางท่านเรียกปรากฏการณ์น้วี ่าเป็น
การปฏิวตั ดิ า้ นการมีบตุ ร หรือการปฏิวตั ภิ าวะเจริญพันธุ์ (Knodel, Chamratrithirong, & Debavalaya, 1987)

การเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือนไทย : เรา (ไม่) รู้อะไร?
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ที่มา: ปราโมทย์ ประสาทกุล และศุทธิดา ชวนวัน, 2552
10.0

300,878

318,496

307,910

347,913

345,234

356,724

328,356

291,732

324,661

337,140

354,198

324,262

396,928

436,831

470,751

435,425

จำนวน

484,569

แม้วา่ การมี
บตุ รจะยังเป็นเป้าหมายสำ�คัญอย่างหนึง่ ของชายและหญิงทีแ่ ต่งงานแล้วส่วนใหญ่ แต่กก็ ล่าว
600,000
สมรส บัติมา
ได้ว่า ทุกวันนี้คงจะยากยิ่งที่จะหาคู่สามีภรรยาที่อยากมีลูกหลายคนเหมือนอย่างที่คหย
นรุา่นราก่งอนๆ เคยปฏิ
500,000
นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มในบางส่วนของประชากร โดยเฉพาะกลุ่มที่มีการศึกษาสูงหรือที่ท�ำ งานประเภท
งานวิ ช าชี พ 400,000
ซึ่ ง แต่ ง งานโดยไม่ ต้ อ งการมี บุ ต ร แม้ ว่ า สถิ ติ ใ นเรื่ อ งนี้ อ าจจะยั ง ไม่ ม ากและยั ง ไม่ ชั ด เจนนั ก
แต่แนวโน้มดูเ300,000
หมือนจะดำ�เนินไปอยู่อย่างเงียบๆ

30

ประชากรและสังคม 2554

109,277

109,084

100,420

91,155

90,688

86,982

80,886

77,735

76,037

70,882

61,377

67,551

62,379

56,718

53,560

46,903

46,953

การปฏิวตั ภิ าวะเจริญพันธุน์ นั้ เกิดขึน้ ได้กเ็ พราะมีการจำ�กัดจำ�นวนบุตรอย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพ
200,000
ในตอนแรกๆ เหตุผลสำ�คัญอย่างหนึ่งของการจำ�กัดจำ�นวนบุตร ก็เพื่อให้บุตรได้รับการเลี้ยงดูที่ดี เป็นบุตรที่มี
คุณภาพ แม้ว100,000
่าในปัจจุบันเหตุผลข้อนี้จะยังคงอยู่ แต่ก็มีแนวโน้มว่าได้เกิดค่านิยมอย่างใหม่ขึ้นในหมู่ชายหญิง
ที่แต่งงานแต่ไม่ต้องการมี
- บุตร เป็นค่านิยมที่เน้นประโยชน์อันสามีภรรยาจะพึงได้รับจากการไม่มีลูกเป็นหลัก
51 52
36 37 38 39 5้ย40งลู5ก41 เพื54่อ2ที่ท5ั้ง43คู่จ5ะมี
44 545 54แ6 ก่ก54ัน7 และกั
48 49 550้น 5และเพื
นั่นคือ ความมีอิสระจากภาระการที
2 2 2 2 2 เ2วลาให้
2 2 25 ่อทุ่มเท
25 25 25 ่ต25้องเลี
2 2 25 2น5 มากขึ
เพื่อการบรรลุจุดหมายในชีวิตและการงานส่วนตัวของแต่ละคน ชายหญิงที่แต่งงานกันโดยไม่ต้องการมีบุตร
เช่นนี้มีจำ�นวนเท่าไร ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน แต่ที่แน่ๆ คือคงจะเป็นส่วนน้อย แต่ก็อาจเป็นส่วนน้อยที่
คนส่วนใหญ่จะเอาอย่างได้ เพราะเป็นกลุ่มชนชั้นกลางถึงชั้นสูงของสังคม และถ้าเป็นเช่นนั้น จุดเริ่มต้นของ
การ “ปฏิวัติภาวะเจริญพันธุ์รอบที่สอง” อาจกำ�ลังเกิดขึ้นอย่างเงียบๆ อยู่ก็ได้

9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

2529 2531 2

0

ชาย หญิง

ชาย หญิง

ชาย หญิง

2503
2513
3) การแต่
งงานเปราะบางมากขึ
้น
30 - 34

ชาย หญิง

ชาย หญิง

2533

2543

2523

35 - 39

44 - 44

45 - 49

70.6

40%
30%
20%
10%
0%

5

2523

อัตรเจริญพันธุรวม

จากสถิติการจดทะเบียนหย่าซึ่งรวบรวมโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แสดงให้เห็นว่า
การหย่าร้าง อันเป็นอาการสำ�คัญของความเปราะบางของการแต่งงาน มีแนวโน้มสูงขึน้ มาตลอดช่วงเวลาระหว่าง
พ.ศ. 2536 ถึง 2552 ทีม่ กี ารเก็บสถิตเิ รือ่ งนี้ (รูปที่ 3) แต่ขอ้ มูลนีก้ ค็ วรดูเพียงเพือ่ ให้เห็นว่าแนวโน้มเป็นอย่างไร2.5
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เป็นตัวบอกระดับและอัตราของการหย่าร้างจริงๆ อาจจะไม่เหมาะ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่เชื่อว่า
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รูปที่ 3: จำ�นวนการจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่า พ.ศ. 2536 - 2552
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ที่มา: งานทะเบียนครอบครัว กรมการปกครอง

ถ้าแนวโน้มในภาพรวมเป็นอย่างทีแ่ สดงในรูปที่ 3 นี้ ก็คงแปลความได้วา่ ในปัจจุบนั ความสัมพันธ์ระหว่าง
คู่แต่งงานดูเหมือนจะเปราะบางมากขึ้น จึงมีสามีภรรยาที่หย่ากันมากขึ้น ผลกระทบที่ตามมาของการหย่า
ที่เพิ่มขึ้นเช่นนี้ เชื่อว่าอย่างน้อยจะเป็นปัญหาทั้งในระดับครอบครัวและในระดับสังคม

การเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือนไทย : เรา (ไม่) รู้อะไร?
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2. การเปลี่ยนแปลงครัวเรือน
คำ�ถามสำ�คัญการในการอภิปรายต่อไปนี้คือ ในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาที่ได้เกิดการเปลี่ยนผ่าน
ทั้งทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างมาก การอยู่ร่วมกันที่เรียกว่าเป็นครัวเรือนในสังคมไทย
เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และเปลี่ยนอย่างไร เพื่อตอบคำ�ถามนี้ เราจำ�เป็นต้องสำ�รวจดูว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ครัวเรือนไทยเป็นอย่างไร และที่เป็นมาแล้วในอดีตเป็นอย่างไร
คำ�สำ�คัญที่จะทำ�ให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ง่าย คือ โครงสร้างครัวเรือน ซึ่งเป็นลักษณะที่กำ�หนดได้จากประเภท
ของบุคคลที่อยู่และกินร่วมกันในสถานที่อยู่อาศัยเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าบุคคลที่อยู่และกินร่วมกันมีเฉพาะรุ่น
พ่อแม่ กับรุ่นลูกที่ยังไม่แต่งงาน ก็จัดเป็น ครัวเรือนเดี่ยว (ครัวเรือน 2 รุ่น) ถ้ามีทั้งรุ่นปู่ย่า/ตายาย รุ่นพ่อแม่
และรุ่นลูก/รุ่นหลานด้วย ก็จัดเป็น ครัวเรือนขยาย (ครัวเรือน 3 รุ่น หรือมากกว่า) ในปัจจุบันครัวเรือน
สองประเภทนี้รวมกันแล้วคิดเป็นเกือบร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมด จึงอาจเรียกเพื่อความเข้าใจง่ายๆ
ได้ว่าเป็น ครัวเรือนกระแสหลัก เพราะเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยส่วนใหญ่ที่สุด
อย่างไรก็ตาม การแบ่งประเภทครัวเรือนตามโครงสร้างทีก่ ล่าวข้างต้น อาจจะทำ�ให้ได้ภาพทีไ่ ม่ครอบคลุม
ถึงความหลากหลายที่มีอยู่จริงทั้งหมด เนื่องจากในความเป็นจริง บุคคลซึ่งเป็นส่วนประกอบของครัวเรือนนั้น
อาจมีมากจนการจำ�แนกตามโครงสร้างข้างต้นไม่อาจครอบคลุมได้หมด เช่น บางครัวเรือนอาจมีเฉพาะรุน่ ปูย่ า่ /
ตายาย กับรุ่นหลาน หรืออาจมีคนอยู่ด้วยกันหลายคน แต่คนเหล่านั้นไม่มีความเกี่ยวพันทางเครือญาติกันเลย
หรือบางกรณีอาจมีสมาชิกอาศัยอยู่เพียงคนเดียว ครัวเรือนในกลุ่มหลังนี้ ยังไม่มีชื่อเรียกโดยเฉพาะ เนื่องจาก
เป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่ค่อนข้างใหม่ ในที่นี้ จะขอเรียกครัวเรือนเหล่านั้นรวมๆ ว่า ครัวเรือนพิเศษ แม้จะ
เป็นส่วนน้อย ครัวเรือนเหล่านัน้ ก็มคี วามสำ�คัญทีบ่ อกให้ทราบถึงลักษณะการเปลีย่ นแปลงในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา
ได้ระดับหนึง่ เท่าทีม่ ตี วั เลขครัวเรือนเหล่านีร้ วมกันแล้วคิดเป็นประมาณร้อยละ 10 - 12 ของทัง้ หมด ในปัจจุบนั

1) ครัวเรือนกระแสหลักเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ที่ผ่านมานักวิชาการไทยส่วนมากเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครัวเรือนมักจะสรุปคล้ายๆ กันว่า ในอดีต
คนไทยส่วนใหญ่อยูก่ นั เป็นครัวเรือนใหญ่ มีสมาชิกหลายรุน่ อายุ อยูอ่ าศัยและทำ�มาหากินรวมกัน เป็นครัวเรือน
ขยาย ต่อมาเมื่อมีความเป็นสมัยใหม่มากขึ้นทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำ �ให้
ครัวเรือนเล็กลง มีสมาชิกน้อยคน และโครงสร้างครัวเรือนเปลี่ยนเป็นครัวเรือนเดี่ยวมากขึ้น (เช่น โสภา
ชปีลมันน์, สมบัติ สุพพัตชัย และประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ, 2534: 12; นงลักษณ์ เอมประดิษฐ์, 2539: 64;
สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ, 2518: 56; อมรา สุนทรธาดา และสุพัตรา เลิศชัยเพชร, 2552:
90; กุศล สุนทรธาดา, 2552: 107)
อย่างไรก็ตาม เมื่อดูในรายละเอียดแล้ว พบว่า ท่านที่สรุปเช่นนี้จึงไม่ได้ให้หลักฐานสนับสนุนแต่อย่างใด
ข้อสรุปดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นสิ่งที่ “อ้าง” หรือฟังต่อๆ กันมา เป็นหน้าที่ของผู้สนใจที่จะทำ�การสืบค้นว่า
มีหลักฐานมากน้อยเพียงใดที่สนับสนุนข้อสรุปว่า ครัวเรือนไทยส่วนใหญ่เปลี่ยนจากครัวเรือนขยายเป็น
ครัวเรือนเดี่ยว
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เป็นที่น่าสังเกตว่า ข้อสรุปที่ว่าครัวเรือนเปลี่ยนจากรูปแบบครัวเรือนขยายเป็นครัวเรือนเดี่ยวนั้น
บังเอิญสอดคล้องกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงครอบครัวที่ William Goode (1918 - 2003) ศาสตราจารย์ทาง
สังคมวิทยาชาวอเมริกัน เสนอไว้เมื่อเกือบ 50 ปีที่แล้วในหนังสือเรื่อง World Revolution and Family
Patterns (Goode, 1963, 1968) สาระสำ�คัญของทฤษฎีนี้คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปสู่
การเป็นอุตสาหกรรม (industrialization) จะทำ�ให้ครัวเรือนเปลี่ยนจากการมีรูปแบบเป็นครัวเรือนขยายเป็น
ครัวเรือนเดี่ยว เหตุผลก็เพราะเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมนั้นมีพลังหลายอย่างที่ทำ �ให้ครัวเรือนขยายเป็น
รูปแบบที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมเน้นความคล่องตัวของบุคคล เรียกร้องให้คน
มีความเป็นอิสระ และเป็นตัวของตัวเอง นั่นคือ เป็นปัจเจก อุดมการณ์เช่นนี้คือสิ่งที่ William Goode เชื่อว่า
อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงจากการเป็นครัวเรือนขยายสู่การเป็นครัวเรือนเดี่ยวในสังคมตะวันตกปัจจุบัน
นัยของทฤษฎีของ William Goode ก็คือ วันหนึ่งถ้าเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลกกลายเป็นอุตสาหกรรม
ไปหมด ครัวเรือนในสังคมต่างๆ ทั่วโลกก็จะกลายเป็นครัวเรือนเดี่ยวโดยทั่วกัน จึงมีผู้ขนานนามทฤษฎีนี้ว่า
“ทฤษฎีการปรับเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันของครอบครัว” (convergence theory of family change)
ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีของ William Goode แต่หลักฐานคือสิ่งสำ�คัญที่จะทำ�ให้
เราเข้าใจเรื่องนี้ หากปราศจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือ สิ่งที่เราเสนอก็ไม่ได้ต่างไปจากความเชื่อที่อ้างต่อๆ กันมา
ดังนั้นขอให้เราดูข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างครัวเรือนไทยที่รวบรวมและประมวลมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ กัน
ซึ่งดำ�เนินการโดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ดังที่ให้ไว้ใน รูปที่ 4
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การเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือนไทย : เรา (ไม่) รู้อะไร?
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ภาพรวมที่ได้จากข้อมูลในรูปที่ 4 คือ ในช่วงเวลาประมาณ 30 ปีมานี้ (คือย้อนไปในอดีตอันไม่ไกลนัก)
ครัวเรือนเดี่ยวลดลงจากประมาณร้อยละ 70 เหลือประมาณร้อยละ 53 ขณะที่ครัวเรือนขยายเพิ่มขึ้นจาก
ประมาณร้อยละ 25 เป็นประมาณร้อยละ 36 และครัวเรือนพิเศษ (ซึ่งในที่นี้รวมเอาครัวเรือนที่มีสมาชิก
คนเดียว ครัวเรือนผู้สูงอายุและเด็ก ครัวเรือนที่สมาชิกเป็น ผู้สูงอายุ และครัวเรือนที่สมาชิกไม่ใช่ญาติกัน)
เพิม่ จากร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 12 ถ้าถือตามข้อมูลนี้ สิง่ ที่ “ทฤษฎีการปรับเข้าเป็นหนึง่ เดียวกันของครอบครัว”
ที่ William Goode เสนอไว้ ก็ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงครัวเรือนไทยไม่ได้ ทั้งนี้เพราะว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว
นีส้ งั คมไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นแบบอุตสาหกรรมมากขึน้ พอสมควรแล้ว ถ้าว่ากันตามทฤษฎีของ William
Goode สัดส่วนครัวเรือนเดี่ยวควรจะเพิ่มขึ้น แต่นี่กลับตรงกันข้าม
ทางหนึ่งที่จะอธิบายเรื่องนี้คือ ลองตั้งสมมติฐานขึ้นมาใหม่ ในที่นี้ผู้เขียนตั้งสมมติฐานว่า: ครัวเรือนไทย
แต่ดั้งเดิมส่วนใหญ่ไม่ใช่ครัวเรือนขยาย แต่เป็นครัวเรือนเดี่ยว ต่อมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางประชากร
คือคนมีลูกน้อยลง ขณะที่ธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องที่อยู่อาศัยหลังการแต่งงาน (post - nuptial residence)
ที่มีมาแต่ดั้งเดิมของคนไทยยังไม่ได้เปลี่ยนไปในสาระสำ�คัญ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านจำ�นวนลูกที่ลดลง
กับธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องที่อยู่อาศัยหลังแต่งงานที่ยังยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ มีผลทำ�ให้สัดส่วนครัวเรือน
เดี่ยว (ซึ่งเคยเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยส่วนใหญ่) ลดลง ขณะที่ครัวเรือนขยายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และพร้อมกัน
นั้น พลังของกระแสความทันสมัย (modernization) ก็ท�ำ ให้เกิดรูปแบบการอยู่อาศัยอย่างใหม่ขึ้น ซึ่งในที่นี้
ผู้เขียนเรียกว่าครัวเรือนพิเศษ
สมมติฐานข้างต้น มีคำ�อธิบายดังต่อไปนี้: เบื้องต้นควรเข้าใจก่อนว่า ธรรมเนียมปฏิบัติในการจัดการ
ทีอ่ ยูอ่ าศัยหลังแต่งงานของคนไทยส่วนใหญ่ นิยมให้ลกู ผูห้ ญิงทีแ่ ต่งงานแล้วพาสามีเข้ามาอยูใ่ นครัวเรือนพ่อแม่
ของตนเป็นการชัว่ คราว ส่วนลูกผูช้ ายเมือ่ แต่งงานแล้วนิยมให้แยกออกไปอยูก่ บั ฝ่ายภรรยา ระยะเวลาทีล่ กู สาว
อยู่กับพ่อแม่นั้นจะสั้นหรือยาวอาจต่างกันไปตามแต่ละครัวเรือนและแต่ละท้องถิ่น ในบางท้องถิ่นคู่สมรสใหม่
อยู่ในครัวเรือนของพ่อแม่ฝ่ายหญิงจนเกิดบุตรคนแรก หรือหลังจากนั้นเล็กน้อย ก่อนจะย้ายออกไปสร้าง
ครัวเรือนของตน (เป็นครัวเรือนเดี่ยว) หรือมิฉะนั้นลูก (ผู้หญิง) คนที่แต่งงานก่อนจะแยกครัวเรือนออกไป
เมือ่ น้องสาวคนถัดไปแต่งงาน สำ�หรับลูกทีแ่ ยกครัวเรือนออกไปส่วนใหญ่พอ่ แม่กจ็ ะแบ่งทีท่ ำ�กินให้ตามสมควร
แก่ฐานะ และบ่อยครั้งพ่อแม่ก็แบ่งที่ให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณเดียวกับบ้านของพ่อแม่นั้นเอง
ลูกผู้หญิงส่วนใหญ่ปฏิบัติดังกล่าวมานี้ จนกระทั่งเหลือคนหนึ่งที่ไม่ต้องย้ายออกจากครัวเรือนพ่อแม่
ลูกคนนั้นคือคนที่จะอยู่กับพ่อแม่และดูแลท่านตลอดไปจนชีวิตหาไม่ นักมานุษยวิทยาเรียกธรรมเนียมปฏิบัติ
เช่นนี้ว่า ระบบจัดการที่อยู่อาศัยแบบ มาตาลัย (matrilocal residence) ขอให้สังเกตว่าธรรมเนียมปฏิบัตินี้
อนุญาตให้ลูกเพียงคนเดียวเท่านั้น (โดยมากเป็นลูกสาว) อยู่กับพ่อแม่อย่างถาวรหลังการแต่งงาน (ทำ �ให้
ครัวเรือนเดิมของพ่อแม่เป็นครัวเรือนขยาย) ส่วนคนอื่นๆ อยู่เป็นการชั่วคราว ถึงเวลาก็แยกออกไปสร้าง
ครัวเรือนของตนเองต่างหาก เป็นครัวเรือนเดี่ยว ธรรมเนียมปฏิบัตินี้เหมือนกันในทุกภาคของไทย จะต่างกัน
บ้างก็เฉพาะในด้านความเคร่งครัด เช่น คนไทยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฏิบัติในเรื่องนี้
ค่อนข้างเคร่งครัดกว่าในภาคกลางและภาคใต้ (Potter, 1976)
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เชือ่ ว่าธรรมเนียมปฏิบตั นิ ี้ คงจะมีมานานตัง้ แต่สมัยอยุธยา และยังปฏิบตั กิ นั อยูจ่ นถึงปัจจุบนั อย่างน้อย
ก็ในชนบท มองซิเออร์ เดอ ลา ลูแบร์ เอกอัครราชทูตสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ที่เข้ามา
เจริญพระราชไมตรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เล่าเรื่องการแต่งงานของชาวสยามไว้ในจดหมายเหตุ
ของเขา ซึ่งเขียนในราว พ.ศ. 2231 ว่า
“...งานนี้จัดขึ้นที่บ้านฝ่ายเจ้าสาว ซึ่งเจ้าบ่าวต้องเอาเป็นธุระปลูกโรงสำ�หรับทำ�พิธีขึ้นหลังหนึ่ง
โดยเฉพาะ ในบริเวณที่ห่างออกไปจากเรือนใหญ่ และจากที่นั่นก็นำ�คู่บ่าวสาวไปสู่เรือนหอซึ่ง
ตั้งอยู่โดดเดี่ยวอีกหลังหนึ่ง เป็นภาระของเจ้าบ่าวที่จะต้องปลูกสร้างขึ้นด้วยทุนรอนของตนเอง
เหมือนกัน เรือนหอตั้งอยู่ภายในรั้วไม้ไผ่ภายในบริเวณบ้านบิดามารดาของฝ่ายหญิง คู่แต่งงาน
ใหม่จะพำ�นักอยูท่ เี่ รือนหอนี้ 3 - 4 เดือน แล้วจึงแยกออกไปปลูกเรือนอยูใ่ นทีแ่ ห่งใหม่ตามใจชอบ
ของตนเองต่อไป” (เดอ ลา ลูแบร์, 2510: 163 - 64, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร - - เน้น
ความด้วยตัวเอนโดยผู้เขียน)
ธรรมเนียมปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้มีหลักฐานปรากฏในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน์
(2527: 24) กล่าวถึงบันทึกของสังฆราชปาเลอกัวร์ (Jean - Baptiste Pallegoix, 1805 - 1862) ชาวฝรั่งเศส
ซึ่งเข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนาในประเทศสยามระหว่าง พ.ศ. 2372 - 2381 (สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น) ว่า
“หลังพิธีแต่งงานแล้ว คู่สมรสจะอยู่ในเรือนของฝ่ายหญิงเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุดหนึ่งหรือสองเดือน ก่อนแยก
ไปอยู่ต่างหาก”
เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน, พ.ศ. 2431 - 2512) กล่าวถึงประเพณีเนือ่ งในการแต่งงานบ่าวสาว
ในหนังสือ ประเพณีปลูกเรือน - แต่งงาน ว่า:
“....ในท้องถิ่นที่อยู่นอกกรุง นอกเมืองออกไป ยังเหลือเค้าให้เห็นอยู่ว่าเจ้าบ่าวต้องไปอยู่บ้าน
เจ้าสาว ที่เจ้าสาวจะไปอยู่บ้านเจ้าบ่าวไม่ใคร่มี เพราะถือว่าเป็นที่อับอายขายหน้าแก่เจ้าสาว
ทางภาคอีสานมีภาษิตว่า เอาลูกเขยมาเลี้ยงพ่อเฒ่าปานเอาข้าวมาใส่เล้าใสเยีย คือถ้าชาย
ไปอยู่บ้านหญิงดี ถ้า เอาลูกสะใภ้มาเลี้ยงปู่ย่าปานเอาผีห่ามาใส่เรือนใส่ชาน คือหญิงไปอยู่บ้าน
ชายไม่ดี ... ผูท้ แี่ ต่งงานแล้วก็เท่ากับพ้นอกพ่อแม่ และแยกครัวไปทำ�กินตามลำ�พังของตนระหว่าง
ผัวเมีย จึงต้องมีเรือนเป็นสัดส่วนของตน เหตุนี้ ผู้ที่แต่งงานแล้วหรือเอาผัวเอาเมียแล้ว จึงเรียก
ว่ามีเรือน หรือมีเหย้ามีเรือน เป็นฝั่งเป็นฝาแล้ว” (2512:140 - 141)
รายงานการวิจัยของนักมานุษยวิทยาจำ�นวนมากที่ศึกษาชนบทไทยในช่วงประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา
ก็ยืนยันความมีอยู่จริงของธรรมเนียมปฏิบัตินี้ (เช่นงานของ Mizuno, 1968; Foster, 1975; Potter, 1977)
จึงแทบไม่มีข้อสงสัยเลยว่า การที่คู่แต่งงานใหม่อยู่กับครัวเรือนฝ่ายภรรยาก่อนแล้วจึงแยกออกไปมีครัวเรือน
ของตนต่างหาก (เป็นครัวเรือนเดี่ยว) ประเด็นสำ �คัญอยู่ที่ว่าการให้ลูกที่แต่งงานแล้วคนหนึ่ง (ส่วนมาก
เป็นลูกสาว) อยู่เพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ไปตลอดนั้น ยังเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันอยู่แม้ในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงครอบครัวและครัวเรือนไทย : เรา (ไม่) รู้อะไร?
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คำ�ถามคือ ธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวนี้ ทำ�ให้ครัวเรือนไทยส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนเดี่ยวมาแต่ดั้งเดิม
ดังที่ตั้งเป็นสมมติฐานไว้ข้างต้น ได้อย่างไร
คำ�ตอบจะชัดเจนเมื่อนำ�เอาปัจจัยทางประชากรเข้ามาพิจารณาร่วมด้วย กล่าวคือ ในสถานการณ์ที่
คนไทยส่วนใหญ่ในอดีตมีลูกมาก (ในอดีตลูก 6 - 7 คน เป็นเรื่องธรรมดา) ธรรมเนียมปฏิบัติเช่นนี้เมื่อลูก
ทุกคนแต่งงานและ “มีเรือน” กันแล้ว ทำ�ให้ครัวเรือนเดี่ยวมีสัดส่วนมากกว่าครัวเรือนขยาย ยิ่งมีลูกมากเท่าไร
สัดส่วนครัวเรือนเดี่ยวยิ่งจะมากเท่านั้น ทั้งนี้เพราะในที่สุดแล้วลูกทุกคนจะต้องแยกออกไปตั้งครัวเรือนของ
ตนเองต่างหาก แยกไปจากครัวเรือนของพ่อแม่ (เป็นครัวเรือนเดี่ยว) มีลูกเพียงคนเดียวเท่านั้น (ส่วนใหญ่
คือลูกสาว) ที่คงอยู่กับพ่อแม่ต่อไปหลังจากแต่งงาน ทำ�ให้ครัวเรือนของพ่อแม่เป็นครัวเรือนขยายไปจนกระทั่ง
พ่อแม่เสียชีวิต
ภายใต้สถานการณ์เช่นนัน้ ถ้าครัวเรือนหนึง่ มีลกู 5 คน เมือ่ ลูกทุกคนแต่งงาน และปฏิบตั ติ ามธรรมเนียม
นีอ้ ย่างเคร่งครัด ในระยะยาวจะเกิดมีครัวเรือนเดีย่ ว 4 ครัวเรือน แต่ครัวเรือนขยายมีเพียงครัวเรือนเดียวเท่านัน้
(อัตราส่วน 4: 1) โดยนัยนี้ ถ้าในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีครัวเรือนทั้งสิ้น 100 ครัวเรือน และครัวเรือนเหล่านี้
มีลูกโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 5 คน ในระยะยาว เมื่อทุกคนแต่งงานและปฏิบัติตามธรรมเนียมนี้เหมือกันหมด
ก็จะมีครัวเรือนเดีย่ วร้อยละ 80 (เท่ากับ 400 ครัวเรือน) และครัวเรือนขยายร้อยละ 20 (เท่ากับ 100 ครัวเรือน)
นั่นคือ ครัวเรือนเดี่ยวเป็นรูปแบบการอยู่อาศัยของคนส่วนใหญ่ในชุมชนนั้น
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนทีพ่ บได้จริงๆ นัน้ ไม่นา่ จะตรงตามนีเ้ สียทีเดียว ทัง้ นีเ้ พราะในชีวติ จริงนัน้ ทุกอย่าง
ไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์อย่างเข้มงวดขนาดนั้น เนื่องจากพ่อแม่ทั้งหมดไม่ได้มีลูกพร้อมกัน
บางคูอ่ าจไม่มลี กู ลูกบางคนอาจไม่แต่งงาน หรือบางครัวเรือนพ่อแม่อาจเสียชีวติ ตัง้ แต่ลกู ยังไม่ได้แต่งงาน ฯลฯ
ทั้งหมดนี้จะเรียกว่าเป็นปัจจัยทางประชากร (demographic factors) ก็ได้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคมอีกมากที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทั้งหมดล้วนมีผลต่อสัดส่วนของครัวเรือนประเภทต่างๆ ในชุมชนได้
ในทีส่ ดุ แล้วสัดส่วนอาจจะผิดไปจากทีก่ ล่าวข้างต้นบ้าง แต่ไม่วา่ จะผิดไปอย่างไร ถ้าตราบใดทีค่ นทีแ่ ต่งงานแล้ว
ส่วนใหญ่ยังถือ ระบบมาตาลัย เป็นหลักปฏิบัติในการจัดการที่อยู่หลังแต่งงาน ภาพรวมในสังคมก็จะมีสัดส่วน
ครัวเรือนเดีย่ วสูงกว่าครัวเรือนขยาย นีอ่ าจจะเป็นสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ มาแล้วในสังคมไทยตัง้ แต่สมัยโบราณมา
นั่นแปลว่า แต่ไหนแต่ไรมาแล้ว ครัวเรือนเดี่ยวมีมากกว่าครัวเรือนขยาย
ยังไม่มคี วามพยายามอย่างจริงจังทีจ่ ะตอบคำ�ถามว่า สัดส่วนทีใ่ กล้ความจริงทีส่ ดุ ระหว่างครัวเรือนเดีย่ ว
กับครัวเรือนขยายในสังคมไทยน่าจะเป็นเท่าไร แต่ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามศึกษาเรื่องนี้ ผลที่ได้จริงๆ ก็จะ
ไม่ใช่ตวั เลขเดียวอย่างแน่นอน เนือ่ งจากสัดส่วนจะผันแปรไปตามปัจจัยทางประชากรเศรษฐกิจและสังคม Jack
Potter (Potter, 1976) รวบรวมตัวเลขจากการศึกษาชุมชนในประเทศไทย โดยนักมานุษยวิทยาในช่วงทศวรรษ
1960 - 1970 พบว่า สัดส่วนครัวเรือนเดี่ยวที่ต่ำ�ที่สุดในชุมชนเหล่านั้นคือร้อยละ 53 สูงที่สุดคือร้อยละ 70
นัน่ คือ ส่วนใหญ่ของครัวเรือนในชุมชนเหล่านัน้ เป็นครัวเรือนเดีย่ ว การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสำ�รวจครัวเรือน
ในประเทศไทยในช่วงต้นทศวรรษ 1960 ของ Harold Smith (1973) ก็ให้ข้อสรุปคล้ายกัน นั่นคือ ประมาณ
2 ใน 3 ของครัวเรือนที่ทำ�การสำ�รวจ (N = 850) เป็นครัวเรือนเดี่ยว Smith สรุปว่าครัวเรือนเดี่ยวนั้น
ไม่เพียงแต่จะเป็นรูปแบบการอยูอ่ าศัยในอุดมคติของคนไทยเท่านัน้ แต่ยงั เป็นรูปแบบครัวเรือนทีแ่ พร่หลายทีส่ ดุ
ในสังคมไทยด้วย
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ถ้าการณ์เป็นอย่างที่กล่าวมา เราจะอธิบายการลดลงของสัดส่วนครัวเรือนเดี่ยว ดังที่ปรากฏในรูปที่ 4
ข้างต้นอย่างไร คำ�ตอบทีช่ ดั เจนคือ เหตุทคี่ รัวเรือนเดีย่ วลดลงเรือ่ ยๆ ในปัจจุบนั ก็เพราะจำ�นวนลูกทีค่ สู่ ามีภรรยา
มีลดลง ขณะที่ธรรมเนียมปฏิบัติในเรื่องที่อยู่หลังแต่งงานแบบมาตาลัยที่มีมาแต่ดั้งเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนไปอย่าง
สำ�คัญ ถ้าธรรมเนียมนี้ยังไม่เปลี่ยน ขณะที่จำ�นวนลูกของสามีภรรยาส่วนใหญ่ลดลง ก็มีผลเพียงพอที่จะทำ�ให้
สัดส่วนครัวเรือนเดี่ยวลดลง ดังนั้น ถ้าครอบครัวหนึ่งมีลูก 3 คน และถ้าลูก 1 คนต้องอยู่กับพ่อแม่ตลอดไป
หลังจากแต่งงานแล้ว อีก 2 คนแยกออกไปมีครัวเรือน (เดีย่ ว) ของตนต่างหาก ก็จะทำ�ให้สดั ส่วนครัวเรือนเดีย่ ว
ต่อครัวเรือนขยายเป็น 2: 1 แต่ถ้าครอบครัวหนึ่งๆ มีลูกเพียง 2 คน สัดส่วนก็จะเป็น 1: 1 ในสถานการณ์
เช่นนี้ ไม่เพียงแต่สดั ส่วนครัวเรือนเดีย่ วจะลดลงเท่านัน้ แต่สดั ส่วนครัวเรือนขยายก็จะเพิม่ ขึน้ ด้วย ซึง่ สอดคล้อง
กับแนวโน้มที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

2) การปรากฏขึ้นของ “ครัวเรือนพิเศษ”
ครัวเรือนพิเศษในทีน่ ห้ี มายถึงครัวเรือนทีไ่ ม่อาจจัดอยูใ่ นประเภท “ครัวเรือนกระแสหลัก” อย่างใดอย่างหนึง่
ได้ การปรากฏขึ้นของครัวเรือนประเภทนี้ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ค่อนข้างใหม่ ความรู้ของเราเกี่ยวกับ
ครัวเรือนประเภทนี้ยังจำ�กัดอยู่มาก ความหลากหลายของรูปแบบการอยู่อาศัยประเภทนี้จะมีมากน้อยเพียงใด
จึงยังหาข้อสรุปไม่ได้ ครัวเรือนดังในรูปที่ 4 ที่ผู้เขียนเรียกรวมๆ ว่า “ครัวเรือนพิเศษ” นั้น หมายถึงครัวเรือน
ที่มีสมาชิกคนเดียว ครัวเรือนที่สมาชิกไม่ได้เกี่ยวพันเป็นเครือญาติกัน รวมทั้งครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุและเด็ก
อยู่ด้วยกันด้วย (แต่ไม่รวมครัวเรือนที่มีเฉพาะสามีภรรยาอยู่กันตามลำ�พัง ครัวเรือนประเภทนี้ สำ�นักงานสถิติ
แห่งชาติ อันเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลในรูปที่ 4 จัดประเภทเป็นครัวเรือนเดี่ยวชนิดหนึ่ง)
ตามข้อมูลที่มีอยู่ “ครัวเรือนพิเศษ” ได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 มาตั้งแต่ พ.ศ. 2543 หลังจากนั้นก็ได้
เพิ่มขึ้นช้าๆ เป็นร้อยละ 12 ใน พ.ศ. 2551
เนื่องจากมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับ “ครัวเรือนพิเศษ” การนำ�เสนอข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงเฉพาะจำ�นวน
และสัดส่วนของครัวเรือน 2 ประเภทต่อไปนี้ คือ (1) ครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุและเด็กอยู่ด้วยกัน และ
(2) ครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น โดยจะประมวลจากข้อมูลการสำ�รวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2529 - 2552 ดังผลที่แสดงในรูปที่ 5 และรูปที่ 6 (ผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เด็กคือ
ผู้ที่อายุต่ำ�กว่า 15 ปี)
แม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในรูปแบบการอยู่อาศัย แต่ครัวเรือนทั้งสองประเภทดังกล่าวข้างต้นก็มี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคล้ายกัน คือมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นช้าๆ แต่เพิ่มอย่างต่อเนื่องตลอดเวลากว่า 20 ปีที่
ผ่านมา ครัวเรือนที่สมาชิกเป็นผู้สูงอายุและเด็กอยู่ด้วยกันมีอยู่ในเขตชนบทมากกว่าในเขตเมือง (ร้อยละ 2.4
เทียบกับร้อยละ 1.8) แต่สดั ส่วนมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยตัง้ แต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา (รูปที่ 5) ส่วนครัวเรือน
ที่มีเฉพาะผู้สูงอายุก็เช่นกัน คือ โดยรวมแล้วในเขตชนบทมีสัดส่วนมากกว่าในเมือง แนวโน้มที่เป็นอยู่แสดงว่า
ครัวเรือนที่มีเฉพาะผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นต่อไปอีก ซึ่งสอดคล้องกับการที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจและสังคมก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
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รูปที่ 5: ครัวเรือนที่สมาชิกเป็นผู้สูงอายุและเด็ก จำ�แนกตามเขตที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2529 - 2552
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ที่มา: ประมวลจากข้อมูลการสำ�รวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2529 - 2551 (ข้อมูลปรับน้ำ�หนัก)

รอยละรอยละ

รูปที่ 6: ครัวเรือนที่สมาชิกทุกคนเป็นผู้สูงอายุ จำ�แนกตามเขตที่อยู่อาศัย 2529 - 2551
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ที่มา: ประมวลจากข้อมูลการสำ�รวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2529 - 2551 (ข้อมูลปรับน้ำ�หนัก)

สรุป: จุดเปลี่ยนครอบครัวและครัวเรือน จุดเปลี่ยนสังคมไทย (?)
ประเทศไทยได้เดินทางเข้าสู่จุดเปลี่ยนด้านครอบครัวและครัวเรือนในห้วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สำ�คัญทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับสากลและในระดับประเทศ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1960
กระแสการตืน่ ตัวเกีย่ วกับจำ�นวนประชากรทีเ่ พิม่ ขึน้ เร็วเกินไป นำ�ไปสูก่ ระบวนการวางแผนครอบครัว ซึง่ ต่อมา
ประเทศไทยได้เข้าร่วมขบวนด้วยอย่างแข็งขัน ผลที่ตามมาคือ คนไทยมีลูกน้อยลง และครอบครัวไทยมีขนาด
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ประชากรและสังคม 2554

เล็กลง ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาอันสั้น ประหนึ่งว่าเป็นการปฏิวัติ จนประเทศไทยถูกยกให้เป็น
กรณีตัวอย่างของความสำ�เร็จด้านการคุมกำ�เนิดในภูมิภาค และนี่คือจุดเปลี่ยนสำ�คัญของครอบครัวไทย
ฐานอันมั่นคงของจุดเปลี่ยนนี้ คือการเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการมีบุตร ซึ่งทำ�ให้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมครอบครัวอย่างสำ�คัญ กล่าวคือ ไม่เพียงแต่คนไทยรุน่ ใหม่จะมีลกู น้อยเท่านัน้ แต่การเริม่ ต้นครอบครัว
หรือการแต่งงานก็ถูกชะลอออกไปมากขึ้นๆ ขณะที่จำ�นวนหนึ่งเลือกที่จะไม่เข้าสู่การมีชีวิตคู่อย่างที่คนทั่วไป
คาดหวัง และอีกหลายคนทีไ่ ด้ลมิ้ รสของการอยูใ่ นครอบครัวแล้วกลับเลือกทีจ่ ะถอยห่างออกจากความสัมพันธ์
กับคู่ที่ตัวเองสร้างขึ้น โดยถือเอาความเป็นอิสระและผลประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้ง ทำ�ให้แนวโน้มการหย่าร้าง
สูงขึ้น ในภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้หมายถึงยุคทองของการแต่งงานเริ่มถูกท้าทาย นี่เป็นจุดเปลี่ยนอันหนึ่ง
ที่กำ�ลังรุกเข้ามาแรง และชัดเจนขึ้นในสังคมไทยปัจจุบัน
เป็นทีป่ ระจักษ์แล้วว่า การเปลีย่ นแปลงได้เกิดขึน้ ในครัวเรือน เช่นเดียวกับทีเ่ กิดในมิตติ า่ งๆ ของครอบครัว
แต่ความรู้ของเรายังไม่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นทำ�ให้ครัวเรือนไทยเปลี่ยนอย่างไร เปลี่ยนจาก
การที่แต่เดิมส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนขยายไปสู่การที่ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนเดี่ยว หรือว่าเดิมจริงๆ ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ในสังคมไทยเป็นครัวเรือนเดี่ยวอยู่แล้ว ต่อมาสัดส่วนค่อยๆ ลดลงมาอยู่ในจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
บทความนีเ้ สนอสมมติฐานและใช้หลักฐานเชิงประวัตศิ าสตร์ เท่าทีม่ อี ยูบ่ วกกับปัจจัยทางประชากร เพือ่ อธิบาย
ว่า ปัจจัยด้านจำ�นวนบุตร (ขนาดครอบครัว) และระบบการจัดการที่อยู่หลังแต่งงานแบบมาตาลัย (matrilocal
residence) ที่มีมาแต่ดั้งเดิม ซึ่งคู่แต่งงานใหม่จะอยู่กับครัวเรือนของพ่อแม่ฝ่ายหญิงชั่วคราวก่อน แล้วจึงแยก
ออกไปสร้างครัวเรือนของตนต่างหาก โดยให้ลูกเพียงคนเดียว (โดยมากคือลูกสาว) อยู่ในครัวเรือนกับพ่อแม่
ของตนอย่างถาวร ทำ�ให้ครัวเรือนส่วนใหญ่ในสังคมไทยเป็นครัวเรือนเดี่ยวมากกว่าครัวเรือนขยาย จนกระทั่ง
เมือ่ 40 - 50 ปีมานี้ เมือ่ คนไทยมีลกู น้อยกันอย่างแพร่หลาย แต่ระบบมาตาลัยยังไม่เปลีย่ นแปลงมากนัก สัดส่วน
ครัวเรือนเดี่ยวจึงเริ่มลดลง และอาจจะยังลดต่อไป ตราบเท่าที่ระบบมาตาลัยยังได้รับการปฏิบัติอยู่
ปัจจุบันรูปแบบการอยู่อาศัยมีความหลากหลายมากขึ้น ในจำ�นวนนี้ ที่มีนัยสำ�คัญทางนโยบายได้แก่
ครัวเรือนที่มีสมาชิกเพียงคนเดียว ครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุอยู่กันตามลำ�พัง และครัวเรือนที่มีเฉพาะเด็กและ
ผู้สูงอายุอยู่ด้วยกัน “ครัวเรือนพิเศษ” เหล่านี้เริ่มมีจำ�นวนที่เห็นได้ชัดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา
และอาจเป็นไปได้ทคี่ รัวเรือนประเภทนีจ้ ะทวีจ�ำ นวนมากขึน้ ภายใต้สถานการณ์ทกี่ ารพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับที่เป็นอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน
นั่นหมายความว่า จุดเปลี่ยนที่เริ่มขึ้นมาเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี้ จะขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สภาพ
ทีอ่ าจจะแตกต่างออกไปในอนาคต แม้หลายอย่างในนัน้ อาจจะยังเชือ่ มโยงอยูก่ บั รูปแบบและความหมายเดิมที่
มีมาแต่อดีต แต่หลายอย่างอาจจะไม่ใช่สงิ่ ทีค่ นไทยคุน้ เคยกันนัก ทัง้ ในด้านรูปแบบและความหมาย ทัง้ หมดนัน้
คือธรรมชาติและนิยามแท้จริงของความเปลี่ยนแปลง
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เพศวิถีที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลงไป
ในสังคมไทย
Sexuality Transition in Thai Society

กฤตยา อาชวนิจกุล Kritaya Archavanitkul 1

บทคัดย่อ
บทความนี้อภิปรายถึงเพศวิถีที่กำ�ลังเปลี่ยนไปและไม่เปลี่ยนไปในสังคมไทย ที่เปลี่ยนไปมี 4 เรื่องคือ (1) เพศสัมพันธ์
ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของผู้ชายไทย (2) เพศวิถีทางเลือกที่เปลี่ยนไปในความหลากหลายทางเพศ (3) การค้า
บริการทางเพศที่เปลี่ยนไป และ (4) เพศศึกษาที่เปลี่ยนไป ส่วนเพศวิถีที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเลยในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา
คือ การควบคุมเรื่องเพศของผู้หญิง ที่สะท้อนออกมาในวัฒนธรรมทางเพศ โดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงทางเพศ ที่ผู้หญิงยังเสี่ยง
ที่จะต้องเผชิญกับความรุนแรงทางเพศไม่เปลี่ยนแปลง และผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทำ �แท้งที่ปลอดภัยได้
การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้ข้อสันนิษฐานว่า มาจากบริบทสังคมการเมือง 3 เรื่องคือ (1) การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 นำ�มาสูเ่ สรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพเพศวิถี (2) การระบาดของเอชไอวี/เอดส์และการเติบโต
ของภาคประชาสังคม (ประมาณหลัง พ.ศ. 2530) และ (3) การเติบโตของยุคไอทีและสื่อสารสนเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา
ซึ่งแต่ละบริบทได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเพศวิถี สิทธิและเสรีภาพทางเพศของปัจเจกบุคคลด้วย

Abstract
This article examines the four transitions of sexuality in Thai society: (1) changes in the pattern of Thai men’s
first sex; (2) changes among sexual minorities in relation to sexual diversities; (3) changes in the sex industry; and
(4) changes in sex education. Nonetheless, there is one aspect of sexuality that has never changed during the last
50 years: ‘the control of women sexuality’ under the strong grip of Thai sexual culture. Two concrete examples are
sexual violence against women and abortion rights. It is assumed that the sexuality transitions have been the result
in three social and political events. Chronologically these are: (1) political freedom leading to sexuality freedom after
the 1974 student uprising; (2) the AIDS pandemic and an increasing role of civil society in public policy (after 1987);
and (3) the growth of information technology and cyberspace (from 1997 onwards). Each event has influenced
changes in individual sexuality, rights, and freedom.

1

รองศาสตราจารย์ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ว่าด้วยความหมายของค�ำว่า ‘เพศ’
บทความนี้ขอเปิดฉากว่าด้วยความหมายของคำ�ว่า ‘เพศ’ ซึ่งมักจะมีความหมายอย่างน้อย 3 นัย คือ
(1) เพศสรีระ (sex) เป็น ‘เพศ’ ที่หมายถึงสรีระร่างกาย หรือเขียนให้ตรงก็คือ อวัยวะที่บ่งบอกว่า
เป็นเพศอะไร
(2) เพศภาวะ (gender) เป็น ‘เพศ’ ที่หมายถึงภาวะแห่งเพศที่ถูกประกอบสร้างทางสังคม เพศภาวะ
ที่เราคุ้นเคยและถูกขัดเกลาหลอมสร้างกันมา ก็คือ ความเป็นหญิงความเป็นชาย ดังนั้นในอีกแง่มุมหนึ่ง
เพศภาวะจึงเป็นเรื่องของบทบาทในเรื่องต่างๆ ที่สังคมกำ�หนดให้กับสถานะทางเพศซึ่งมักดูจากเพศสรีระ คือ
หญิง ชาย และหากสังคมเกิดเปลีย่ นการกำ�หนดสถานะทางเพศว่า อาจมาจากองค์ประกอบอืน่ ๆ นอกเหนือจาก
เพศสรีระ สถานะทางเพศก็จะมีเพิ่มมากขึ้น เช่น เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ฯลฯ อันจะนำ�ไปสู่การกำ�หนดบทบาท
เพศต่างๆ มากกว่าหญิงและชาย2
(3) เพศวิถี (sexuality) หมายถึง ‘วิถีชีวิตทางเพศที่ถูกหลอมสร้างจากค่านิยม บรรทัดฐาน และระบบ
วิธีคิด วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาและการแสดงออกทางเพศ ความคิดเกี่ยวกับคู่รัก คู่ชีวิตในอุดมคติ
และกามกิจ’ ซึ่งเป็นระบบความคิดและพฤติกรรมที่มีความหมายทางสังคม สัมพันธ์กับมิติทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่กำ�หนดและสร้างความหมายให้แก่เรื่องเพศในหลากหลายแง่มุม

‘เรื่องเพศ’ ที่ตั้งใจจะสนทนาในบทความนี้อยู่ ในความหมายที่สาม
คำ�ว่า เพศวิถี มีนกั สตรีนยิ มไทยพยายามอธิบายความหมายอยูห่ ลายคน และขยายออกไปจากทีผ่ เู้ ขียน
นิยามไว้ข้างต้น ดังเช่น พริสรา แซ่ก้วย (2547:14) อธิบายว่า คือ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปรารถนาทางเพศ
หรือที่เรียกไว้ในกฎหมายล้านนาดั้งเดิมว่า ‘ตัณหาอาลัย’ โดยในแต่ละระบบสังคมนั้น ความปรารถนาทางเพศ
ของปัจเจกบุคคลเป็นมากกว่าพฤติกรรมตามธรรมชาติ ว่าใครมีเพศสัมพันธ์กับใคร ที่ไหน อย่างไร แต่หมาย
รวมถึงความปรารถนาที่ดี ที่เหมาะสม การเกี้ยวพาราสี มโนทัศน์เกี่ยวกับคู่ในอุดมคติ ฯลฯ จึงเป็นทั้งเรื่อง
การสร้างความหมายทางสังคม เป็นเป้าหมายของการควบคุมทางสังคมและการเมือง และเป็นพื้นที่ของ
การยอมจำ�นนและการต่อสู้ในระดับปัจเจก
ขณะที่ วิลาสินี พิพิธกุล (2547) ให้ความหมายว่า เพศวิถี คือ ระบบความคิด ความเชื่อเรื่องเพศ
เป็นกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมทีก่ �ำ หนด จัดการ กำ�กับ ควบคุม รวมทัง้ การแสดงออกเกีย่ วกับรสนิยม
ทางเพศ ความปรารถนา ความพึงพอใจในเรื่องเพศ การแสดงท่าทีที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ การแต่งกาย เป้าหมาย
ในความสนใจทางเพศ และการสร้างจินตนาการทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเพศ ไปจนถึงการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบกฎหมาย
ต่างๆ ที่มาควบคุมหรือกำ�กับดูแลเรื่องเพศของคนในสังคม โดยทั่วไปแล้ว สังคมจะมีการสร้างบรรทัดฐาน
ชุดหนึ่งที่ยอมรับหรือให้ความชอบธรรมกับเพศวิถีที่กำ�หนดขึ้นเท่านั้น ส่วน ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ (2550)
ได้ให้รายละเอียดถึงแง่มุมของเพศวิถีว่ามี 6 มิติ ดังนี้3
2
3
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ขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ ที่เพิ่มคำ�อธิบายของเพศภาวะในส่วนนี้
ปรับจากการบรรยายของ ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์. การสัมมนาเรือ่ งเพศวิถแี ละการปรับใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพทางเพศ จัดโดยองค์การแพธ
UNAIDS และกรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2550.
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(1) มิติของความปรารถนา การประพฤติ ปฏิบัติ และอัตลักษณ์ (erotic desires, practices and
identity) เพศวิถที เี่ กีย่ วข้องกับอัตลักษณ์ คือ การนิยามตัวเองในทางเพศ ซึง่ เชือ่ มโยงกับเพศภาวะ
(gender) แต่อัตลักษณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่นิยามตัวเองเพียงอย่างเดียว ยังขึ้นอยู่กับการที่คนอื่น
นิยามหรือมองว่าเราเป็นอย่างไรในทางเพศด้วย
(2) มิติการนำ�เสนอร่างกาย (appearances and display) เราอยากให้คนอื่นเห็นเราเป็นอย่างไร
เราก็นำ�เสนอตัวเองอย่างนัน้ อาจด้วยทรงผม หรือเสือ้ ผ้า เพือ่ นำ�ความเป็นเพศหญิง เพศชาย หรือ
เพศทางเลือกอื่นๆ
(3) มิติของพฤติกรรม และกิริยามารยาท (behaviors and manners) ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นตัวตน
ในทางเพศ ซึ่งการกระทำ�แบบเดียวกันแต่อาจถูกตีความไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบริบท ขึ้นอยู่กับ
ความพึงพอใจ หรือความรู้สึกที่เรามีต่อคนคนนั้น เป็นความรู้สึกส่วนตัว
(4) มิติของการดึงดูดทางเพศ (attraction) สังคมวางกฎกติกาของความรัก ให้รักเฉพาะเพื่อนต่างเพศ
เท่านั้น แต่คนที่รักเพศเดียวกันก็ไม่ได้หลุดออกจากกติกาของการรักต่างเพศ เพราะคนที่รัก
เพศเดียวกัน ก็จะรักกับคนที่มีเพศภาวะเดียวกับเราเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีใครหลุดจากกรอบนี้ ซึ่ง
ถ้าหลุดจากกรอบนีค้ อื สามารถสนใจหรือดึงดูดกับคนได้ทกุ คน ทุกเพศ ทุกวัย นอกจากนีค้ วามรัก
ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราต้องรักต่างเพศเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับ เชื้อชาติ ชนชั้น และอื่นๆ อีกด้วย
(5) มิติของความสัมพันธ์ (relationship) กฎกติกาว่าด้วยการดำ�เนินความสัมพันธ์ระหว่างชาย - หญิง
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และวัฒนธรรม ซึ่งบางสังคมไม่มีกติกาของการจบความสัมพันธ์
(6) มิติของเพศสัมพันธ์ (having sex) เพศวิถีมีการนิยามว่าอะไรคือการร่วมเพศ ทำ�อย่างไรจึง
เรียกว่าการร่วมเพศ และการร่วมเพศที่ถูกต้องเป็นอย่างไร และที่ผิดปกติเป็นอย่างไร
จากคำ�อธิบายทั้งหมดนี้ซ่อนนัยที่ส�ำ คัญอย่างหนึ่งคือ เพศวิถีมิใช่เรื่องหยุดนิ่ง แต่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ในแง่ปัจเจกบุคคล เพศวิถีจึงเป็นกระบวนการชีวิตที่ยาวนานของคนๆ หนึ่ง มีการเติบโตและ
เปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะตอบโต้หรือยอมตามต่อกรอบกติกาเรื่องเพศที่ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น และสัมพันธ์กับ
เหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ในแง่ระบบสังคม เพศวิถีจึงมีที่ทางอยู่บนกฎเกณฑ์ของการเมือง ศีลธรรม
และแนวปฏิบัติเรื่องเพศ หรือวัฒนธรรมทางเพศในแต่ละสังคม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา บทความนี้
ตั้งใจจะเป็นงานนำ�ร่องที่ทดลองรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ดูว่า ในช่วงประมาณ 50 ปีที่ผ่านมานี้ เพศวิถี
ในสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป มีเรื่องอะไรบ้าง และที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบ้าง
ที่จริงมีตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงเรื่องเพศวิถีที่เห็นได้ชัดมากมายในบ้านเรา ได้แก่ วิธีการคุมกำ�เนิด
ที่เข้ามาสอดแทรกในชีวิตคู่ ‘การทำ�รักโดยไม่ต้องทำ�ลูก’ ได้เป็นแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปชนิดไม่สามารถ
กู่คืนกลับให้เหมือนเดิมก่อนหน้านี้ ‘การอยู่ก่อนแต่ง’ เป็นเรื่องที่ไม่สร้างความแปลกใจอีกต่อไป รวมถึง
‘การปรากฏตัวชัดเจนขึ้นของกลุ่มคนที่รักเพศเดียวกัน หรือผู้มีเพศวิถีทางเลือก’ ไม่ว่าจะเป็นเกย์ กะเทย
สาวประเภทสอง ทอม ดี้ ตุ๊ด แต๋ว แต๊บ และสัดส่วนของคนที่ตัดสินใจอยู่เป็นโสดเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าแต่ก่อน
โดยเฉพาะผู้หญิง เป็นต้น
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บทความทดลองนี้จะจับประเด็น เพศวิถีที่กำ�ลังเปลี่ยนไป 4 เรื่องคือ (1) เพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะ
เพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน (2) เพศวิถีทางเลือกกับความหลากหลายทางเพศ (3) การค้าบริการทางเพศ
และ (4) เพศศึกษารอบด้าน (sexuality education) และ เพศวิถีที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง ที่สำ�คัญที่สุดคือ
การควบคุมเรื่องเพศของผู้หญิง ที่สะท้อนออกมาในวัฒนธรรมทางเพศ โดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงทางเพศ
และการทำ�แท้ง โดยตอนท้ายสุดจะวิเคราะห์เชิงแนวคิดว่า สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้เชื่อมโยงกับเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และประเด็นสิทธิ เสรีภาพ ของปัจเจกบุคคลอย่างไร

2. เพศวิถีที่เปลี่ยนแปลงไป
2.1 เพศสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไป
ในที่นี้เสนอการมองจากเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของชายไทย โดยเปรียบเทียบจากการวิจัยระดับชาติ
หลายชิ้นที่รวบรวมโดยนิ่มอนงค์ งามประภาสม (Ngamprapasom, 2001) ที่มีคำ�ถามว่า คู่นอนคนแรกของ
คุณคือใคร คำ�ตอบทีใ่ ห้เลือกคือ ภรรยา พนักงานหญิงบริการ เพือ่ นสนิท และคนอืน่ ๆ การอ่านผลครัง้ นีผ้ เู้ ขียน
คำ�นวณอายุผู้ตอบ ณ พ.ศ. 2553 เพื่อให้ความรู้สึกเป็นปัจจุบันมากที่สุด พบแบบแผนที่น่าสนใจดังนี้ (ดูรูป 1)
ในรุ่นของชายสูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป คือสองกลุ่มซ้ายสุดในรูป สัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับภรรยาตนเอง แม้สัดส่วนของชายรุ่นถัดมาคืออายุ 46 - 60 ปี ยังคงมีสัดส่วนการมี
เซ็กส์ครั้งแรกกับคู่ตนเองมากที่สุด แต่จำ�นวนเปอร์เซ็นต์ลดลงไปมากคือ เหลือเพียงประมาณหนึ่งในสาม
ขณะที่สัดส่วนของผู้ตอบว่าคู่นอนคนแรกคือหญิงบริการก็เพิ่มตามมาติดๆ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แต่ใน
รุ่นอายุ 41 - 45 ปี กลับมีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกกับหญิงบริการมากที่สุดคือ ร้อยละ 43 และรุ่นน้อง
ถัดมา คืออายุ 36 - 40 ปี ซึ่งเกิดในช่วง พ.ศ. 2513 - 2517 เป็นรุ่นที่เริ่มมีเซ็กส์ครั้งแรกกับเพื่อนสนิท
เป็นสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 43) และรุ่นที่อายุน้อยที่สุดในรูป (อายุ 31 - 35 ปี) สองในสาม (ร้อยละ 62)
มีประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกกับเพื่อน ร้อยละ 14 กับหญิงบริการ และร้อยละ 2 กับคู่สมรสของตนเอง
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ประชากรและสังคม 2554

รูปที่ 1 ผู้ชายไทยรุ่นต่างๆ มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับใคร ?
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ที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล และกนกวรรณ ธราวรรณ, 2550. (ปรับจาก Ngamprapasom, 2001, รูปที่ 2)

น่าสังเกตว่า คำ�ตอบ ‘คนอื่นๆ’ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามรุ่นอายุ โดยเฉพาะคนที่เกิดช่วงระหว่าง พ.ศ.
2513 - 2517 และ พ.ศ. 2518 - 2522 ตอบว่ามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับ “คนอื่นๆ” สูงถึง ร้อยละ 27 และ
ร้อยละ 22 ตามลำ�ดับ คำ�ถามก็คือ เราจะตีความคนอื่นๆ หรือแม้แต่ ‘เพื่อนสนิท’ (ร้อยละ 62) อย่างไร?
เช่น เป็นการมีเพศสัมพันธ์กบั คนเพศเดียวกัน หรือต่างเพศ นัน่ คือ การสำ�รวจในลักษณะนี้ ยังคงวางอยูภ่ ายใต้
วิธคี ดิ แบบรักต่างเพศอยู่ ทำ�ให้ผลการศึกษาโน้มเอียงไปในทางการตอกย้�ำ บรรทัดฐานของรักต่างเพศค่อนข้างมาก
และชี้ว่าการสำ�รวจเรื่องเพศที่ผ่านมายังขาดความละเอียดอ่อนเรื่องการรักเพศเดียวกัน ขณะเดียวกันก็ไม่อาจ
ให้ภาพการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนเรื่องความหลากหลายทางเพศ4
ในช่วงสองทศวรรษล่าสุด (พ.ศ. 2534 - 2553) หรือเริ่มนับแต่มีการระบาดของเอดส์เป็นต้นมา
มี ง านวิ จั ย สำ � รวจจำ � นวนมากที่ มุ่ ง ศึ ก ษาพฤติ ก รรมทางเพศกลุ่ ม วั ย รุ่ น เนื่ อ งจากถู ก มองว่ า เป็ น กลุ่ ม ที่ มี
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พบผลสอดคล้องกันว่า สัดส่วนของวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์กันตั้งแต่วัยเรียนมีสูงขึ้นกว่า
แต่ก่อนมาก และมีแนวโน้มที่จะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุน้อยลงเรื่อยๆ การสำ�รวจระดับชาติก่อน
พ.ศ. 2543 พบอายุที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเฉลี่ยที่อายุประมาณ 14 - 17 ปี (Ngamprapasom, 2001)
แต่ผลการสำ�รวจพฤติกรรมทางเพศระดับชาติล่าสุด ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อ พ.ศ. 2549 พบว่า อายุที่เริ่มมีเซ็กส์ในกลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์อายุ 18 - 24 ปี ผู้ชายอยู่ที่ช่วงอายุ 10 - 13 ปี
และผู้หญิงอยู่ที่ 11 - 14 ปี (Sabaiying, 2009:83)
งานสำ�รวจพฤติกรรมทางเพศระดับชาติลา่ สุดดังกล่าว ยังพบว่าสัดส่วนของวัยรุน่ ชายไทยอายุ 15 - 18 ปี
ที่มีประสบการณ์ทางเพศแล้วมีสูงถึงร้อยละ 61 โดยเกือบทั้งหมดเป็นเซ็กส์นอกการแต่งงาน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่
สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นฟิลิปปินส์ (ร้อยละ 45) และเวียดนาม (ร้อยละ 10) (Phodhisiha & Xenos,
4

ขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์ หะวานนท์ ที่กระตุ้นให้มองประเด็นนี้
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2009:65 - 66) ข้อมูลชุดนี้เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียด พบว่าผู้ชายอายุ 20 - 24 ปี และอายุ 18 - 19 ปี
เรียนรูเ้ รือ่ งเพศครัง้ แรกจากหญิงบริการมีเพียงร้อยละ 4 และร้อยละ 2 ตามลำ�ดับเท่านัน้ และมากกว่าครึง่ หนึง่
มีทัศนคติทางบวกต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน ทั้งนี้วัยรุ่นไทยรายงานว่าพ่อแม่ตนเองยอมรับการมี
เพศสัมพันธ์นอกการแต่งงานของลูกชายมากกว่าลูกสาว (Sabaiying, 2009: 73 - 76)
กล่าวได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในเรื่องนี้ก็คือ ชายไทยเรียนรู้ประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกกับ
หญิงบริการและคู่สมรสของตนเองน้อยลงเรื่อยๆ โดยที่ส่วนใหญ่มีเซ็กส์ครั้งแรกกับเพื่อนหรือกิ๊ก เพศสัมพันธ์
ก่อนแต่งงาน และการอยูก่ อ่ นแต่งมีแนวโน้มจะเป็นบรรทัดฐานของคนวัยทำ�งาน และหนุม่ สาวในวัยเรียนหนังสือ
(Yamarat, 2010) สะท้อนว่าความคิดเรื่องการรักษาพรหมจารีของหญิงไทยไว้จนกว่าจะแต่งงานผ่อนคลาย
ลงมาก และคาถา ‘รักนวลสงวนตัว’ ที่มีความหมายถึงให้มีเซ็กส์เมื่อแต่งงาน ก็คลายมนต์ในทางปฏิบัติลงมาก
เช่นกัน

2.2 เพศวิถีทางเลือกที่เปลี่ยนไปในความหลากหลายทางเพศ
ก่อนอื่นขออธิบายถึงศัพท์ ‘ความหลากหลายทางเพศ (sexual diversities)’ ซึ่งถูกใช้เป็นชื่อเครือข่าย
คนทำ�งานเกี่ยวกับสิทธิของคนรักเพศเดียวกันเมื่อกลางปี 2548 5 เพื่อให้หมายรวมถึงผู้มีเพศวิถีทางเลือก
ทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็น ชายรักชาย หญิงรักหญิง เกย์คิง เกย์ควีน ควิง ทอม ดี้ กะเทย สาวประเภทสอง คนข้าม
เพศ ตุ๊ด แต๊บ และ ฯลฯ รวมถึงผู้ที่รักต่างเพศด้วย แต่ภายหลังเครือข่ายดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะใช้ศัพท์นี้
เรียกกลุม่ LGBTI (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex6) ว่าคือ กลุม่ ผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ
สำ�หรับคำ�ว่า ‘เพศวิถีทางเลือก’ ผู้เขียนตั้งใจให้มีความหมายถึง เพศวิถีของคนส่วนน้อย (sexual
minorities) หรือหลายคนเรียกว่า ‘เพศที่สาม’ ซึ่งดำ�รงอยู่ในสังคมไทยมาเนิ่นนาน ดังปรากฏมีรูปจิตรกรรม
ฝาผนังของหญิงรักหญิงในวัดคงคาราม จังหวัดราชบุรี7 และในตำ�นานไทยเก่าแก่เรื่องกำ�เนิดมนุษย์ที่กล่าวว่า
‘โลกประกอบด้วยสามเพศ: ผู้ชาย ผู้หญิง และกะเทย กะเทยในตำ�นานมิใช่ชายหรือหญิงที่ผิดปกติ กะเทย เป็น
มนุษย์จำ�พวกหนึ่งที่แตกต่างซึ่งอาจมีร่างกายเป็นชายหรือหญิง’8 แต่ด้วยเหตุที่สังคมไทยในอดีตหมาดๆ ยังคง
จัดกลุ่มคนเหล่านี้ว่า ‘มีความผิดปกติทางเพศ’ หรือ ‘เบี่ยงเบนทางเพศ’ ทำ�ให้ในอดีตคนกลุ่มนี้มักต้องอยู่อย่าง
ปกปิด ไม่มีกลุ่มองค์กรที่เป็นปากเสียงของตนเอง
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ผู้เขียนเป็นผู้เสนอให้ใช้ศัพท์นี้ครั้งแรกในการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง ‘เพศวิถี เพศภาวะ และสิทธิในเอเชีย: ว่าด้วยเรื่องเควียร์ศึกษา’
จัดโดยสำ�นักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาและพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายเควียร์แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2548
บุคคลที่มีอวัยวะเพศที่ไม่สามารถตัดสินได้ว่าเป็นหญิงหรือชาย ซึ่งอาจเกิดขึ้นตั้งแต่แรกคลอด หรือพัฒนาเมื่อร่างกายเติบโตขึ้น เช่น
มีลกั ษณะภายนอกเป็นผูห้ ญิง แต่มลี กั ษณะอวัยวะเพศใกล้เคียงเพศชาย หรือเด็กหญิงทีเ่ กิดมาพร้อมปุม่ กระสัน (clitoris) ใหญ่ หรือเด็กชาย
ที่เกิดมามีลึงค์เล็กจิ๋ว หรือผู้ที่เกิดมาที่มีทั้งโครโมโซม XX และ XY เป็นต้น (http://www.isna.org/faq/what_is_intersex)
เป็นวัดมอญมีอายุมากกว่า 200 ปี ภายในวัดมีสิ่งสำ�คัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างๆ หอนอน หอฉัน และตัวโบสถ์วัดได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งอนุรักษ์ของกรมศิลปากร
คำ�กล่าวเปิดของเครือข่ายความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยในงานประชุมที่อ้างถึงในฟุตโน้ต 2 ทั้งนี้ตำ �นานโบราณที่ว่าคือ คัมภีร์
ปฐมมูลมุลีของอาณาจักรล้านนา คัมภีร์นี้มิได้ระบุว่า ผู้ที่รักเพศเดียวกันมีความเป็นมนุษย์น้อยกว่าหรือมีคุณค่าน้อยกว่าชายและหญิง
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จากการศึกษาของปีเตอร์ แจ็คสัน เรื่อง ‘การระเบิดขึ้นของอัตลักษณ์ทางเพศในสังคมไทย’ (Jackson,
2000) ที่ระบุว่า นับตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1960 เป็นต้นมา ได้เกิดการจำ�แนกเพศใหม่ๆ ขึ้นในสังคมไทย
(รูปที่ 2) เห็นได้ว่าศัพท์ประดิษฐ์ใหม่ที่เรียกผู้มีเพศวิถีทางเลือก บางคำ �ก็ตายหายไป (เช่น กระเทียม)
หลายคำ�ก็ยงั คงใช้อยูจ่ นถึงปัจจุบนั และมีศพั ท์ใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ เช่นกัน ทัง้ หมดนีแ้ สดงให้เห็นถึงความหลากหลาย
ของเพศวิถีในกลุ่ม LGBTI
รูปที่ 2: การเปลี่ยนผ่านประเภทของเพศในสังคมไทย

หมายเหตุ: ประเภทของเพศภาวะ/เพศสรีระ จำ�แนกโดยเส้นตรงความต่อเนื่องทางเพศในสังคมไทย จากเป็นชายมากที่สุด
ถึงเป็นหญิงมากที่สุด โดยใช้ลูกศรแสดงสมมติฐานของการเปลี่ยนแปลง
ที่มา: Jackson, 2000.

ปัจจุบันการปรากฏตัวของกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน หรือผู้มีเพศวิถีทางเลือก ทั้งในระดับบุคคลและ
กลุ่มองค์กรเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นมาก ดังข้อค้นพบจากฐานข้อมูลเรื่องเพศในข่าวออนไลน์ของแผนงาน
สร้างเสริมสุขภาวะทางเพศที่พบว่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ถึง 2550 มีข่าวในประเด็นของผู้มีเพศวิถีทางเลือก
ทั้งข่าวบุคคลและข่าวเคลือ่ นไหวรณรงค์เกีย่ วกับ LGBTI รวม 1,345 ชิน้ ในจำ�นวนนีเ้ ป็นข่าวรณรงค์จ�ำ นวน
288 ชิน้ (ร้อยละ 21) โดยรูปแบบการเคลื่อนไหวรณรงค์มีหลากหลาย ได้แก่ การตอบโต้นโยบายของภาครัฐที่
ละเมิดสิทธิ หรือกีดกันผู้มีเพศวิถีทางเลือก การเรียกร้องสิทธิในประเด็นต่างๆ ทั้งการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย
ทำ�งาน จนถึงผูป้ ระสบปัญหาละเมิดสิทธิออกมาเรียกร้องผ่านสือ่ รายบุคคล การจัดประชุมสัมมนาเพือ่ เผยแพร่
ข้ อ มู ล งานวิ ช าการที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ ประเด็ น ความหลากหลายทางเพศ การให้ ข้ อ มู ล ความรู้ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ
คนรักเพศเดียวกันในแง่มุมหลากหลาย โดยกลุ่มบุคคลและองค์กรต่างๆ และการเปิดเผยและแสดงตัวตนของ
ชุมชนคนรักเพศเดียวกัน เช่น งานชุมนุมสังสรรค์ (จิตติมา ภาณุเตชะ, 2551)
เพศวิถีที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย
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ตัง้ แต่ พ.ศ. 2545 กลุม่ อัญจารี (องค์กรหญิงรักหญิงทีท่ �ำ งานสนับสนุนและปกป้องสิทธิคนรักเพศเดียวกัน)
ได้ขับเคลื่อนผลักดันจนกระทรวงสาธารณสุขของไทย ได้ยอมรับว่าการรักเพศเดียวกันมิได้เป็นเรื่องผิดปกติ
วิปริต หรือ เป็นโรคจิตแต่อย่างใด9 ปัจจุบนั มีกลุม่ องค์กรทีท่ �ำ งานเกีย่ วกับสิทธิของกลุม่ เพศวิถที างเลือกเพิม่ ขึน้
จำ�นวนมากทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องสิทธิทางเพศและสิทธิด้านเอดส์ ในช่วง
10 ปีที่ผ่านมา องค์กรเหล่านี้ได้ร่วมทำ�งานด้านสิทธิและสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กรทุนใหญ่อย่างสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
การผลักดันที่สำ�คัญเรื่องหนึ่งคือ การต่อสู้ให้การไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในมิติต่างๆ ในมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เพิ่มคำ�ว่า ‘อัตลักษณ์ทางเพศ’ ที่หมายถึงเพศที่สาม
เข้าไปด้วย แม้การแก้ไขจะแพ้ไปอย่างก้ำ�กึ่ง10 แต่ในรายละเอียดส่วนที่เป็นเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องการห้ามเลือกปฏิบัติทางเพศ ก็ระบุว่าให้ปกป้องคุ้มครองครอบคลุมถึงบุคคลที่มี
‘อัตลักษณ์ทางเพศ’ ต่างไปจากเพศชายและเพศหญิงไว้ด้วย (เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, 2550)
ในด้านของผลกระทบในเชิงประชากร การปรากฏตัวชัดเจนมากขึน้ ของกะเทย สาวประเภทสอง หรือชาย
แต่งหญิง ก่อให้เกิดความกังวลใจต่อนักประชากรศาสตร์ว่า จะลดจำ�นวนผู้ชายที่จะเป็นคู่เจริญพันธุ์ของผู้หญิง
น้อยลงไปอีก เพราะอัตราส่วนทางเพศของประชากรไทย ชายต่อหญิง เท่ากับ 97 ต่อ 100 ดังนั้น ‘ถ้าผู้ชาย
จำ�นวนหนึ่ง เช่น ร้อยละ 5 หรือ 10 เปลี่ยนข้างกลายไปอยู่กับฝ่ายหญิงเสียแล้ว อัตราส่วนเพศก็จะยิ่งลดลง
ไปอีก จนเหลือ 92 หรือ 87 ได้ ถ้าเป็นเช่นนั้น ตลาดการจับคู่แต่งงาน เพื่อมีลูกสืบทอดพันธุ์ต่อไปก็ยิ่งบีบรัด
จนน่าจะมีผลให้อัตราการครองโสดของสตรีเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้อัตราเจริญพันธุ์รวมของประชากรลดต่ำ�ลง
ไปอีก’ (ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, 2551:13)
สิ่งที่น่าสนใจในความเปลี่ยนแปลงก็คือ แม้ทัศนะทั่วไปของสังคมไทยต่อเพศที่สาม ที่นักวิชาการ
ต่างประเทศวิเคราะห์ว่ามีลักษณะ ‘ทนได้ แต่ยอมรับไม่ได้’ (Jackson & Cook, 1999) และการดำ�เนินชีวิต
ของชนกลุ่มน้อยทางเพศยังคงถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในหลากหลายแง่มุม ดังเรื่องจริงที่ปรากฏใน
หนังสือ ‘ชีวติ ทีถ่ กู ละเมิด: เรือ่ งเล่ากะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยขนระหว่าง
ประเทศ’ (จันทร์จิรา บุญประเสริฐ, 2554)
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เป็นการตอบ ‘กลุม่ อัญจารี’ ทีย่ นื่ จดหมายให้กรมสุขภาพจิตออกหนังสือรับรองทางวิชาการว่า คนรักเพศเดียวกันมิได้มคี วามผิดปกติทางจิต
หรือเป็นโรคแต่อย่างใด กรมสุขภาพจิต ได้ส่งหนังสือตอบเลขที่สธ. 0605/375 ลงวันที่ 29 มกราคม 2545 รับรองว่าไม่ผิดปกติ โดยอ้าง
ตามองค์การอนามัยโลกที่ได้ถอนการจำ�แนกโรคว่า คนรักเพศเดียวกันผิดปกติทางจิตออกไปแล้วเมื่อ พ.ศ. 2535 ซึ่งก่อนหน้านั้นสมาคม
สุขวิทยาจิตแห่งสหรัฐอเมริกาก็ได้ถอนออกไปตั้งแต่ พ.ศ. 2516 [http://www.sapaan.org/article/39.html]
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2550) ในฐานะสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เขียนเล่าเรื่องนี้ว่า ‘...โดยเฉพาะในวันก่อนสุดท้ายของการประชุม
ถึงขนาดได้มีการลงมติผ่านไปแล้วด้วยซ้�ำ ว่า ให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยบัญญัติห้ามมิให้เลือกปฏิบัติต่อมีอัตลักษณ์ทางเพศไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย
เพียงแต่ในภายหลัง เมื่อนายการุณ ใสงาม สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ได้เสนอให้สภาร่างรัฐธรรมนูญทบทวนว่า เรื่องใดหากเป็นการ
แปรญัตติแก้ไขหลักการเดิม จะทำ�ไม่ได้ จะทำ�ได้ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงถ้อยคำ�เท่านั้น จึงนำ�มาซึ่งการพิจารณารื้อดูว่า การเพิ่มคำ�ว่า ‘
อัตตลักษณ์ทางเพศ’ เข้าไว้ในหลักการเรื่อง ’การไม่เลือกปฏิบัติ’ เป็นการแก้ไขหลักการ หรือเป็นเพียงเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปใน
หลักการเรื่อง ’การไม่เลือกปฏิบัติ’ อันเดิม แต่ในท้ายที่สุด สภาร่างรัฐธรรมนูญก็ลงมติว่า เป็นการแก้ไขหลักการ ด้วยมติ 29 ต่อ
29 กระทั่งประธาน สสร. ต้องลงมติชี้ขาด โดยชี้ว่า เป็นการแก้ไขหลักการ และนำ�มาซึ่งการลงมติอีกครั้ง ทำ�ให้คำ�ว่า ‘อัตลักษณ์ทางเพศ’
ต้องถูกตัดออกในที่สุด’
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กล่าวได้ว่ามุมมองต่อกลุ่มผู้มีเพศวิถีทางเลือกโดยรวมของสังคมไทยเปลี่ยนไปในทางบวก คือ สังคม
มีการยอมรับความหลากหลายของเพศวิถที างเลือกมากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการยอมรับร่วมทำ�งานกับภาคราชการ
หรื อ การต่ อ สู้ ผ ลั ก ดั น เรื่ อ งสิ ท ธิ ข องตนเองในเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ สำ� คั ญ คื อ การที่ ส ถาบั น ราชภั ฏ ออกระเบี ย บ
ห้ามนักศึกษาทั้งที่แปลงเพศ เกย์ และหญิงรักหญิงไม่ให้เรียนในวิทยาลัยครู 36 แห่งทั่วประเทศ เมื่อ
พ.ศ. 2539 - 2540 แต่ข้อห้ามดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปในที่สุด ซึ่งเป็น ผลการรณรงค์ของภาคประชาสังคม
ที่ทำ�งานเรื่องสิทธิของเพศที่สาม และสื่อหนังสือพิมพ์ที่ไม่เห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่
อีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ แม้ปรากฏการณ์ที่มีพื้นที่ของสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร และ
ภาพยนตร์ได้เปิดเรื่องราวของเกย์ สาวประเภทสอง และชายรักชายมานานร่วม 20 ปีแล้ว แต่พื้นที่ดังกล่าวนี้
เพิ่งเริ่มเปิดเรื่องราวของหญิงรักหญิงสู่สาธารณะไม่นานปีนัก (ก่อนหน้านี้มีบ้างประปราย แต่มักกระจายเพียง
ในวงแคบๆ เท่านัน้ ) ได้แก่ นิตยสาร Tom Act ทีเ่ ริม่ ใน พ.ศ. 2551 ด้วยจำ�นวนพิมพ์ฉบับแรกเพียง 1,000 เล่ม
ปัจจุบัน (2554) มียอดพิมพ์ครั้งละ 50,000 ฉบับ และในปี 2553 เกิดหนังรักของเลสเบี้ยนเรื่องแรก
ในประเทศไทยชื่อ ‘Yes or No อยากรักก็รักเลย’ ที่ได้รับการกล่าวขาน จนผู้กำ�กับหญิงของภาพยนตร์เรื่องนี้
ติดหนึ่งในห้าผู้ถูกเสนอชื่อรับรางวัลผู้กำ�กับยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา (Doksone, 2011)
ควรกล่าวเพิม่ เติมด้วยว่า ในประเทศอืน่ ๆ ก็พบแนวโน้มทางบวกเช่นเดียวกัน ดังผลการสำ�รวจเรือ่ งสังคม
ทัว่ ไป (General Social Survey) ทีศ่ นู ย์วจิ ยั แห่งชาติดา้ นความคิดเห็นของมหาวิทยาลัยชิคาโก ทีท่ ำ�การสำ�รวจ
ปีละสองครั้งต่อเนื่องเป็นเวลา 22 ปีแล้ว ผลการสำ�รวจเมื่อปลายปี 2553 พบเป็นครั้งแรกว่า สัดส่วน
คนอเมริกันที่สนับสนุนการแต่งงานของคนเพศเดียวกันมีสูงกว่ากลุ่มผู้คัดค้าน คือร้อยละ 46 ต่อร้อยละ 40
(Daly, 2011) และล่าสุดข่าวของบีบีซีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 รายงานว่าศาลสูงของประเทศปากีสถาน
ได้เร่งให้หน่วยงานรัฐเกี่ยวกับฐานข้อมูลระดับชาติและทะเบียนราษฎร์ออกบัตรประจำ�ตัวของเพศที่สาม
เป็น she - male หรือ he - male เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ยังขาดสิทธิขั้นพื้นฐานเพราะไม่มีบัตรประจำ�ตัวตรง
กับเพศตนเอง11

2.3 การค้าบริการทางเพศที่เปลี่ยนไป
การมีเซ็กส์เพื่อแลกเงิน สิ่งของ และทำ�เป็นอาชีพ ประเทศส่วนใหญ่ถือว่าเป็นเพศวิถีต้องห้าม เป็น
อาชญากรรม ที่มีบทลงโทษถึงจำ�คุก ขณะที่ผู้ประกอบอาชีพนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มักถูกประณามว่าเป็น
ผู้หญิงชั่ว หรือนางกลางเมือง สำ�หรับสังคมไทยมองว่า ‘โสเภณี’ เป็นสิ่งชั่วร้ายที่จำ�เป็นของสังคม การซื้อขาย
บริการทางเพศจึงมีสถานะกึ่งผิดกฎหมายในบ้านเรา ดังตัวกฎหมายที่ใช้กันมาฉบับเดิมเมื่อ พ.ศ. 2503 และ
กฎหมายปัจจุบนั (พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539) เน้นการ ‘ปราม’ การค้า
ประเวณีมากกว่าการ ‘ปราบ’ ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะตำ�รวจก็ยังถูกมองว่า รีดไถและรับส่วยจาก
สถานค้าบริการทางเพศ ดังงานวิจยั ของ ผาสุก พงษ์ไพจิตร ทีศ่ กึ ษาเรือ่ งภาษีเถือ่ นของโสเภณี เมือ่ พ.ศ. 2538
พบว่า มีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี (ผู้จัดการรายวัน, 16 กรกฎาคม 2546) มิติของการค้าบริการทางเพศ
ในสังคมไทยข้างต้นนี้ ดูจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักในช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา

11

จาก http://www.bbc.co.uk/news/world - south - asia - 13192077 สืบค้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
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แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากมหาศาลคือ รูปแบบของธุรกิจการค้าบริการทางเพศ ที่จริงๆ แล้ว มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สถานการณ์ปัจจุบัน (2554) ก็เปลี่ยนไปมากหากเปรียบเทียบกับเมื่อ 20 ปีที่แล้ว
ถ้าดูจากข้อมูลการสำ�รวจเฝ้าระวังสถานการค้าบริการ โดยกรมควบคุมโรคที่ทำ�ในทุกเดือนมกราคมอย่าง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2514 มีแนวโน้มชัดเจนว่า สถานบริการมีการปรับเปลี่ยนจากรูปแบบดั้งเดิม จากที่เป็น
สำ�นักหรือซ่องขายบริการทางเพศอย่างเดียวล้วนๆ มาอยูใ่ นรูปแบบทีม่ กี ารให้บริการเสริมและการชักจูงใจด้าน
อืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ และมีลกั ษณะฝังตัวอยูก่ บั สถานบริการบันเทิงในรูปแบบต่างๆ (บาร์ คาราโอเกะ ผับ คอกเทลเลาจ์
สวนอาหาร ฯลฯ) หรือสถานบริการอื่นๆ มากขึ้น (อาบอบนวด นวดแผนโบราณ หอพัก ร้านตัดผม ฯลฯ)
มีรูปแบบการบริการเคลื่อนที่มากขึ้น และมีกลุ่มค้าบริการอิสระไม่ขึ้นกับตัวสถานบริการมากขึ้น ขณะที่
ผู้ค้าบริการแม้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง แต่ก็มีผู้ชายขายบริการมากขึ้นอย่างชัดเจน (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2541)
ขบวนการจัดหาผู้หญิงเข้าสู่อาชีพนี้ก็เปลี่ยนแปลงชัดเจนเช่นกัน คือ จากยุคต้นๆ ที่หญิงสาวเข้าเมือง
มาทำ�งานแล้วถูกหลอกให้ค้าประเวณี ปรับเปลี่ยนเป็นยุคตกเขียว ที่นายหน้ารุกเข้าชนบทเพื่อหลอกเด็กมาค้า
ประเวณี และหรือพ่อแม่เป็นนายหน้าขายลูกสาวค้าประเวณีเสียเอง ถัดมาคือ ยุคจัดหาเด็กชาวเขาเผ่าต่างๆ
เข้ามาค้าบริการในเมือง และตามด้วยการหาหญิงสาวจากประเทศข้างเคียง เช่น เขมร ลาว พม่า และจีน
ตอนใต้ มาค้าบริการทางเพศ จนถึงยุคไซเบอร์ที่เด็กและเยาวชนเสนอตัวขายบริการทางเพศแบบ ‘กึ่งสมัครใจ’
มีรูปแบบการให้บริการหลากหลาย (กฤตยา อาชวนิจกุล,2537; กฤตยา อาชวนิจกุล และพรสุข เกิดสว่าง,
2540; พรพรรณ บูรณสัจจะ, 2548)
จากฐานข้อมูลข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องเพศในช่วง พ.ศ. 2540 - 2550 ยืนยันและให้ภาพชัดเจนต่อข้อสรุป
ข้างต้นว่า ข่าวผูค้ า้ บริการอิสระโดยเฉพาะในรูปชัว่ คราวมากขึน้ (กุลภา วจนสาระ, 2551)ดังข่าวเกีย่ วกับนักเรียน
นักศึกษาขายบริการ เริ่มมีข่าวมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 แต่เป็นข่าวมากขึ้นในช่วงปี 2544 - 2545 จนนำ�มาสู่
การจัดระเบียบสังคมรูปแบบต่างๆ เช่น การเข้าตรวจค้นสถานบันเทิง และหอพัก พอช่วงปี 2545 - 2546 จำ�นวน
ข่าวในหัวข้อนีข้ ยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า เนื่องจากมีข่าวจับเอเย่นต์ค้าบริการที่เป็นนักศึกษา ข่าวนักศึกษา
ค้าบริการเป็นอาชีพเสริมมีมากขึ้น เริ่มมีข่าวนักเรียนขายบริการและเป็นเอเย่นต์เอง เช่น จับแม่เล้าคาชุดนร.
ดึงเพื่อนค้ากามส่งบำ�เรอเสี่ย (2545) แฉแหลก นศ. ขายตัว ตร. แชมป์ใช้บริการฮิตมัธยม (2544) ซัมเมอร์
เซ็กซ์ นร.ขายตัว แห่ยดึ เสาไฟ ‘สวนลุม’ (2545) ล่อซือ้ - จับ ‘ยู สายเดีย่ ว’ แม่เล้านศ.เร่คา้ กามสาวปวช. (2545)
แฉนศ.กลายพันธ์เป็นไอ้ตวั หล่อๆ ฟาดเป็นแสน (2544) ชายขายตัวเฟือ่ ง เดือนละแสนล่อใจหนุม่ วัยแตกพาน
(2546)
รู ป แบบและสถานที่ ข ายบริ ก ารทางเพศมี ลั ก ษณะหลากหลายมากขึ้ น เช่ น กั น เช่ น ร้ า นตั ด ผม
สวนสาธารณะ ร้านคาราโอเกะ ซาวน่า โรงภาพยนตร์ ในรถ ตู้รถไฟ ในเรือกลางทะเล ในห้องน้ำ�สาธารณะ
ฯลฯ ดังข่าว ลุยร้านตัดผมกามมีห้องซอย ‘นศ.กัลบก’ ล่อนจ้อน (2545) จับค้ากามตลาดวัวแก้ผ้าโชว์ 30 อึบ้ 100 (2545) ลวงขายกามกลางทะเลบำ�เรอสวาทตังเก (2545) ค้ากามในตูร้ ถไฟอ้างเร้าใจใช้ทแี่ คบ (2546)
แฉขายตัวพิสดาร - ให้บริการบนรถตู้ (2549) เป็นต้น
นอกจากนี้ บนพื้นที่อินเตอร์เน็ตและสื่อสมัยใหม่ก็ถูกนำ �มาใช้เป็นช่องทางการค้าบริการทางเพศ
เช่น การซือ้ ขายบริการทางเพศผ่านห้องสนทนา ผ่านเว็บแคม ผ่านบริการของโทรศัพท์เคลือ่ นทีไ่ ด้ดว้ ย เรียกว่า
เซ็กซ์เอ็มเอ็มเอส (Sex Multi - Media Service) หรือ ผ่านสื่อเครือข่ายทางสังคม (hi5, facebook, multiply)
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รวมถึงตามเว็บบอร์ดต่างๆ ก็มีการโพสขายบริการ หรือนำ�เสนอรูปภาพส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเพื่อ
ขายบริการ (อิทธิพล ปรีติประสงค์, 2546)
อย่างไรก็ตาม ทัศนะสังคมไทยทีม่ องผูค้ า้ บริการ โดยเฉพาะผูห้ ญิงว่าคือ ‘หญิงคนชัว่ ’ อย่างชือ่ เรือ่ งนิยาย
ของ ก. สุรางคนางค์ ที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2480 ก็ยังคงดำ�รงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง และน่าสังเกตว่า
แม้ส่วนใหญ่ของผู้ชายไทยไม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางเพศครั้งแรกจากการซื้อบริการ หลังยุคเอดส์ระบาด
ชัดเจนแล้ว (หลัง พ.ศ. 2530) แต่มิได้หมายความว่า การขายบริการทางเพศ ซึ่งส่วนใหญ่แฝงฝังอยู่ในธุรกิจ
บันเทิงและบริการรูปแบบต่างๆ จะหดตัวลดลง กลับปรากฏว่าธุรกิจเซ็กส์ตอ้ งห้ามกลับขยายตัวเป็นอุตสาหกรรม
บริการที่ใหญ่โต12 ดังตัวเลขที่ ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ อดีตเจ้าของสถานอาบอบนวดขนาดใหญ่ ประมาณการว่า
ยอดรวมรายได้ที่เกิดจากธุรกิจให้บริการทางเพศทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2550 มีประมาณ 163,839 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 2 ของจีดีพี (ประชาชาติธุรกิจ 15 สิงหาคม 2551)

2.4 เพศศึกษาที่เปลี่ยนไป
เสี ย งเรี ย กร้ อ งให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจั ด การเรี ย นการสอน ‘เพศศึ ก ษา’ มั ก ดั ง ขึ้ น เป็ น ระยะๆ
เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศในสังคมไทย ดังตัวอย่างจากข่าวสั่นสะเทือนสังคมไทยที่สุดในรอบปี 2553
เรื่องการทำ�แท้งเถื่อนที่ถูกเปิดโปง เมื่อมีการพบซากตัวอ่อนของมนุษย์จากการทำ�แท้งจำ�นวน 2,002 ซาก
ในวัดใจกลางเมืองกรุง พร้อมๆ กับ ‘เพศศึกษา’ (sex education) ก็เป็นทางทางออกที่สื่อหนังสือพิมพ์นำ�มา
พาดหัว เช่น
‘ผูป้ กครองเห็นด้วยกว่า 90% สอนเพศศึกษาสกัดทำ�แท้ง’ (มติชนรายวัน, 26 พฤศจิกายน 2553,
หน้า 10)
‘สะกิด รร. ‘เลิกอ้ำ�อึ้ง’ สอนเรื่องเพศ’ (ไทยโพสต์, 27 พฤศจิกายน 2553, หน้า 8)
‘ชี้พ่อแม่ - ครูร่วมสอนเซ็กส์ปลอดภัย’ (ข่าวสด, 7 ธันวาคม 2553, หน้า 26)
ข้อเสนอให้จดั การเรียนการสอนเพศศึกษาทีด่ เู ป็นจริงเป็นจัง ก่อนข่าวข้างต้นจะเกิดขึน้ คือ ข้อเสนอจาก
ผลการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีห่ นึง่ พ.ศ. 2551 ในมติเรือ่ งสุขภาวะทางเพศ สืบเนือ่ งมาจากปัญหา
ความรุนแรงทางเพศ การตัง้ ครรภ์ทไี่ ม่พร้อม และเรือ่ งเพศกับเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึง่ เป็นข้อเสนอ
ลำ�ดับแรกมีรายละเอียดดังนี้ (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2552:107)
จัดให้มีการสอนเพศศึกษารอบด้านให้สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรียนทุกชั้น เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านสุขภาวะทางเพศ เนื้อหาหลักสูตรต้องสอดแทรกการเรียนรู้เรื่องเนื้อตัวร่างกายตนเอง เรื่องเพศ
กับเอดส์ เรือ่ งอนามัยเจริญพันธุ์ และทักษะการจัดการความสัมพันธ์กบั ผูอ้ นื่ ครูผสู้ อนทุกคนต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรการสอนเรื่องเพศศึกษารอบด้าน เพื่อแก้ปัญหาการนำ�ครูที่ไม่มีทักษะและไม่มีความเข้าใจเรื่อง
เพศศึกษารอบด้านมาสอน และกำ�หนดให้การจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษารอบด้านในโรงเรียน
เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียน
12

ครั้งหนึ่งดิกชั่นนารีลองแมนเคยให้คำ�จำ�กัดความ ‘กรุงเทพฯ’ ว่า ‘เป็นสถานที่ที่มีโสเภณีจำ�นวนมาก’ จนคนไทยหลายวงการลุกมาประท้วง
เป็นข่าวใหญ่โตใน พ.ศ. 2536
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เมื่อลองสอบทวนความเป็นมาของข้อเสนอให้เกิด ‘เพศศึกษา’ ในประเทศไทยพบว่า เริ่มขึ้นตั้งแต่
69 ปีที่แล้ว!!! คือ เมื่อ พ.ศ. 2485 สภาวัฒนธรรมแห่งชาติได้ตั้งคณะอนุกรรมการวางหลักสูตรเพศศึกษา
เพื่อศึกษาค้นคว้าหลักสูตรในเรื่องเพศศึกษา ได้ผลออกมาเป็น ‘แนวการสอนเพศศึกษา’ สำ�หรับชั้นอนุบาล
ชัน้ ประถม ชัน้ มัธยมและเตรียมอุดมศึกษา เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2501 แต่กไ็ ม่ได้รบั การบรรจุไว้ในหลักสูตร
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะเหตุผลว่าสภาพการศึกษาของไทยยังไม่พร้อมที่จะรับการศึกษา
เรื่องเพศศึกษา (สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2501 อ้างใน ระวิวรรณ แสงฉาย, 2538:53 - 56)
ถัดมาอีก 20 ปี จึงมีการบรรจุเนือ้ หาเรือ่ งเพศศึกษาอย่างเป็นทางการครัง้ แรกไว้ใน พ.ศ. 2521 แต่เพราะ
เรื่องเพศยังถูกมองว่า เป็นเรื่องต้องห้ามที่จะนำ�มาสอนในโรงเรียน จึงเลี่ยงไปใช้คำ�อื่นๆ แทน เช่น ธรรมชาติ
แห่งชีวิต บุคคลและชีวิตครอบครัว ชีวิตและครอบครัวศึกษา เป็นต้น และบูรณาการเนื้อหาไว้ในวิชาต่างๆ เช่น
วิชาส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ฯลฯ (ยุพา พูนคํา และกอบกาญจน์ มหัทธโน, 2544)
หลังจากนั้น กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงหน่วยงานระดับกรมของกระทรวงเอง ก็ออกโรงมาส่งเสริมให้จัดการ
เรียนการสอน ‘เพศศึกษา’ ทัง้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน อีกหลายระลอก ดังนี้ (นันทิยา สุคนธปฏิภาค, 2552)
- ใน พ.ศ. 2525 สอดแทรก ‘เพศศึกษา’ ในหมวดวิชาสุขศึกษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คหกรรมศาสตร์
ลูกเสือ อนุกาชาด หรือกิจกรรมแนะแนว และมีการอบรมครูผู้สอนเรื่องเพศศึกษา
- ใน พ.ศ. 2530 ร่วมมือกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.) จัดทำ�หนังสือคู่มือ
การสอนเรื่องครอบครัวศึกษา และผลิตสื่อการเรียนการสอนเรื่องชีวิตครอบครัวศึกษา เพื่อนำ�ไปใช้ในโรงเรียน
สังกัดของกรมสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
- ใน พ.ศ. 2543 ร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต จัดทำ�โครงสร้าง
หลักสูตรเพศศึกษา แต่เมือ่ กระทรวงศึกษาธิการนำ�ไปใช้จริง ก็เปลีย่ นชือ่ หลักสูตรจากเพศศึกษา เป็น ‘ชีวติ และ
ครอบครัวศึกษา’ นำ�ไปบรรจุไว้ในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยจัดทำ�คู่มือชุด ‘แนวทางให้การศึกษาเรื่องชีวิต
และครอบครัวศึกษา: ขอบข่ายสาระตามระดับชั้น’ ขึ้น และมีการประกาศใช้หลักสูตรนี้อย่างเป็นทางการ
ใน พ.ศ. 2545
เอดส์กับเพศศึกษา เมื่อสถิติจำ�นวนผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ในต้นทศวรรษ 2540 ชี้ว่าเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่ม
อายุ 15 - 24 ปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการมีเซ็กส์ที่ไม่ได้ป้องกัน (ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา และคณะ, 2546:
62 - 65) ‘เพศศึกษา’ ก็ถูกเสนอให้เป็นอีกหนึ่งทางออกในการช่วยป้องกันปัญหานี้ ใน พ.ศ. 2554 กองทุนโลก
ด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (Global Fund To Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria - GFATM)
สนับสนุนให้สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
จัดทำ�หนังสือ ‘แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษา’ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แบ่งออกเป็น 4 เล่ม ใช้เป็นคู่มือสำ�หรับครูผู้สอนนำ�ไปบูรณาการเนื้อหาเพศศึกษาในสาระวิชาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหวังจะปลูก ฝังความเชื่อและทัศนคติที่เหมาะสมในเรื่องเพศให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมในสังคมไทย
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และเพื่อให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน ไม่เกิดปัญหาพฤติกรรมในเรื่องเพศ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การมีค่านิยมที่ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ เป็นต้น หลังจากคู่มือดังกล่าวถูกนำ�ไป
ทดลองใช้ และมีการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ก็ถกู จัดพิมพ์ขนึ้ ครัง้ แรกใน พ.ศ. 2549 (สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2550)
ขณะที่ใน พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับองค์การแพธ (PATH)
ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลกฯ เช่นกัน จัดโครงการ ‘ก้าวย่างอย่างเข้าใจ’ เพือ่ ส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและป้องกันเอดส์ในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา มีระยะเวลาดำ�เนินการ 5 ปี (1 ตุลาคม
2546 - 30 กันยายน 2551) มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 699 แห่ง และโครงการนีย้ งั คงดำ�เนินการต่อเนือ่ ง
จนถึงปัจจุบันฯ (2554) เพื่อเผยแพร่เพศศึกษาในกลุ่มเยาวชนที่หลากหลายรูปแบบมากขึ้น นอกเหนือจาก
การจัดกิจกรรมในโรงเรียน13
นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2545 - 2546 สำ�นักอนามัย กรุงเทพมหานคร สนับสนุนให้สมาคมส่งเสริม
สถานสภาพสตรีพัฒนาหลักสูตรเพศศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างเป็นระบบ ให้แก่
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ภายใต้หลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวติ และเพศศึกษาชือ่ ‘โลกหมุนได้ดว้ ย
มือฉัน’ ซึ่งปรับมาจากหลักสูตร The World Starts With Me - WSWM ของ World Population Foundation
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต่อมา กรุงเทพมหานครได้บรรจุหลักสูตรนี้ในแผนยุทธศาสตร์การปกป้องคุ้มครองเด็ก
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และในปีการศึกษา 2550 ได้ดำ�เนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้
ในโรงเรียนขยายโอกาสของกรุงเทพมหานคร เพิม่ จากเดิมอีก 14 แห่ง และมีแผนจะขยายให้ครอบคลุมทัง้ หมด
ในปีต่อๆ ไป (ทิพวัลย์ มารศรี และ เมทินี พงษ์เวช ม.ป.ป. อ้างใน นันทิยา สุคนธปฏิภาค, 2551)
น่าสังเกตว่า การสอนเพศศึกษาในระดับโรงเรียนสายสามัญทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของกระทรวง
ศึกษาธิการเองก็ดี หรือหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาโดยองค์กรพัฒนาเอกชน ยังคงใช้วธิ บี รู ณาการเนือ้ หาลงไปในวิชาอืน่ ๆ
หรือจัดเป็นกิจกรรมต่างหากออกมา ไม่มีวิชาที่ถูกเรียกว่า ‘เพศศึกษา’ ให้นักเรียน ต้องเรียนหรือเลือกเรียน
แต่ประการใด อย่างไรก็ตาม กระบวนการเรียนการสอนที่กระทรวงศึกษาธิการจัดเองนั้น ถูกองค์การพัฒนา
เอกชนวิพากษ์วา่ มิได้สอนสาระของเพศศึกษาอย่างทีค่ วรจะเป็น แต่เน้นไปทีเ่ รือ่ งการเปลีย่ นแปลงของร่างกาย
ในวัยเจริญพันธุ์ และมุ่งควบคุม ‘กำ�หนัด’ และคุม ‘กำ�เนิด’ ภายใต้กรอบ ‘วัฒนธรรมไทย’ และ ‘ศีลธรรมอันดี
งาม’ ทำ�ให้การเรียนการสอนมีแต่เนื้อหาที่มุ่ง ‘สั่งสอน’ และ ‘ห้ามปราม’ เนื่องจากความเชื่อว่า การสอน
เพศศึกษาตรงไปตรงมา คือ ‘การชี้โพรงให้กระรอก’ หรือ ‘การสอนให้มีเพศสัมพันธ์’ (องค์การแพธ, 2550:9)
องค์กรพัฒนาเอกชนเชื่อว่า หลักการที่ควรนำ�มาสอนคือ เพศศึกษารอบด้าน แต่เพศศึกษาที่พัฒนา
โดยหน่วยราชการไทยมักเน้น เพศศึกษาที่ห้ามการมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงาน หรือก็คือ ห้ามการมีเซ็กส์
นอกการแต่งงานนั่นเอง ซึ่งในที่นี้ขอเรียกว่า ‘เพศศึกษาแบบจารีต’ โดยองค์การแพธที่เป็น ผู้นำ�ในเรื่องนี้
ได้เปรียบเทียบเนื้อหาการสอนของเพศศึกษาสองแบบตามตารางข้างล่างนี้
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http://www.thaipr.net/keywordnews.aspx?keyword= ‘โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ’ [สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554]
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ตาราง 1 เปรียบเทียบเนื้อหาของเพศศึกษาแบบจารีตและเพศศึกษารอบด้าน
เพศศึกษาแบบจารีต

เพศศึกษารอบด้าน
เพศสัมพันธ์ที่อยู่นอกการแต่งงานเป็นอันตราย
เรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ ความต้องการทางเพศเป็น
ต่อชีวิต จิตใจ และความผาสุกของสังคม
เรื่องปกติ และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่มีสุขภาวะ
การละเว้นไม่มีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะแต่งงาน คือ
การไม่มีเพศสัมพันธ์คือ วิธีที่ดีที่สุดต่อการป้องกันตั้งครรภ์
พฤติกรรมทางเพศอย่างเดียวที่เป็นที่ยอมรับ
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งโรคเอดส์
ควรให้คุณค่าแก่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ที่มีได้เพียงอย่างเดียว การให้คุณค่า และตระหนักถึงสิ่งที่ตนเองให้คุณค่า
เท่านั้น สำ�หรับทุกคน
ควบคู่ไปกับความเข้าใจว่าครอบครัวและชุมชนที่เราอยู่
ให้คุณค่าต่อสิ่งนั้นอย่างไร
ตอกย้ำ�ประเด็นการรักษาพรหมจรรย์ และผลร้ายต่างๆ ให้สาระที่หลากหลายที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็น
ของการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่แต่งงาน
พัฒนาการธรรมชาติในเรื่องเพศของมนุษย์ สัมพันธภาพ
ทักษะส่วนบุคคล การแสดงออกในเรื่องเพศ
ให้ข้อเท็จจริง ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่อง
พยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องการสำ�เร็จความใคร่
การสำ�เร็จความใคร่ด้วยตัวเอง ความพึงใจในเพศรส
ด้วยตัวเอง ความพึงใจในเพศรส การทำ�แท้ง
การทำ�แท้ง และรสนิยมทางเพศแบบต่างๆ
และรสนิยมทางเพศแบบต่างๆ
ให้ข้อมูลเชิงตำ�หนิ ป้องปราม เพื่อมุ่งให้รักษาพรหมจรรย์ ให้ข้อมูลทางบวกเกี่ยวกับเรื่องเพศ การแสดงออกทางเพศ
ควบคู่ไปกับผลดีของการรักษาพรหมจรรย์
และไม่ส่งเสริมการแสดงออก หรือการแสดงความรู้สึก
ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ
ไม่พยายามพูดถึงวิธกี ารคุมกำ�เนิดให้รวู้ า่ จะปฏิบตั ไิ ด้อย่างไร สอนให้รู้ว่าการใช้วิธีคุมกำ�เนิดสมัยใหม่สามารถป้องกัน
ยกเว้นเรือ่ งถุงยางและความไม่ปลอดภัยของถุงยาง
การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศ
ให้ข้อมูลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ไม่ชัดเจน
มักขยายความเรื่องการติดเชื้อเอดส์ด้วยข้อมูลที่เกินจริง สัมพันธ์และเอดส์ รวมทั้งการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงว่า
สามารถทำ�ได้อย่างไรบ้าง
และพยายามชักจูงว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์โดยไม่แต่งงาน
จะได้รับผลจากโรคร้ายเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สอนให้ตระหนักว่า คำ�สอนและคุณค่าทางศาสนาที่บุคคล
มักจะนำ�คำ�สอนมาใช้เป็นเครื่องตอกย้ำ� จูงใจให้เชื่อถือ
และปฏิบัติ และสร้างความรู้สึกเป็นบาปผิด เมื่อไม่ปฏิบัติ ยึดถือจะมีส่วนกำ�หนดการดำ�เนินชีวิต และการแสดงออก
ทางเพศของบุคคลอย่างไร และให้โอกาสผู้เรียนได้สำ�รวจ
ตาม
ความคิด ความเชื่อของตน และครอบครัวต่อเรื่องนี้
หากเด็ก/วัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ มีเพียงหนทางเดียว เมื่อเด็ก/วัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม มีทางเลือกไม่ว่าจะ
คือต้องอุ้มครรภ์จนคลอดและต้องเลี้ยงดูบุตรหรือหาผู้อุปถัมภ์ เป็นการอุ้มครรภ์จนครบกำ�หนดคลอดและเลี้ยงดูทารก
ทางเลือกของการทำ�แท้งเป็นบาปผิดร้ายแรง และยอมรับไม่ได้ หรือเมื่อคลอดแล้วอาจหาทางผู้อุปถัมภ์ทารก หรือ
อาจยุติการตั้งครรภ์ด้วยการทำ�แท้งหากไม่พร้อมจริงๆ
ที่มา: ปรับจากสไลด์ ‘เราสอนเพศศึกษาแบบไหน’ ของโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ [hpc3.anamai.moph.go.th/hpc/
activity/280653/4.ppt]
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อย่างไรก็ตาม แม้เนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนของเพศศึกษารอบด้าน จะเน้นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การรับฟังผู้อื่น การไม่ตัดสินพฤติกรรม และไม่ตีตราเพศวิถีส่วนน้อย รวมถึงพยายามเน้นให้
ผู้เรียนได้ครบทั้งความรู้ ทัศนคติ และโอกาสในการฝึกฝนทักษะต่างๆ ก็ตาม แต่ วิจิตร ว่องวารีทิพย์ ในฐานะ
ครูทไี่ ด้น�ำ กระบวนการเหล่านีไ้ ปใช้กส็ ะท้อนปัญหาสำ�คัญ 3 ประการคือ (1) ครูตอ้ งสร้างบรรยากาศทีป่ ลอดภัย
ในการเรียนรู้เรื่องเพศ (2) ครูต้องเปิดเผยและให้ข้อมูลครบถ้วนรอบด้าน และ (3) หลักสูตรต้องเน้น
สัมฤทธิผ์ ลในการถอดถอนมายาคติในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเพศวิถี เอชไอวี/เอดส์ และถุงยาง โดยเฉพาะในประเด็น
สุดท้าย วิจิตร พบว่า ‘เพศศึกษาทั้งกระบวนการ (หลักสูตร การอบรมครู การเรียนการสอนในชั้นเรียนเพศ
ศึกษา) แทบไม่เคยได้ท้าทาย/ตั้งคำ�ถามเอากับสถานะอันได้เปรียบและความไม่รับผิดชอบของคู่สัมพันธ์
เพศชาย (เน้นโดยผู้เขียน)’ (วิจิตร ว่องวารีทิพย์, 255414)
นั่นคือ กระบวนการเรียนการสอนของเพศศึกษารอบด้าน ก็ยังคงถูกครอบงำ�ด้วยมายาคติต่างๆ ที่
เกีย่ วกับเพศวิถี เช่น ผูห้ ญิงดีกบั การเป็นแม่ทดี่ ี ผูห้ ญิงดีกบั การไม่ควรรูเ้ รือ่ งเพศ เน้นความรักความสัมพันธ์ของ
รักต่างเพศ ไม่มีภาพของความเป็นพ่อ (fatherhood) ปรากฏในเนื้อหาหลักสูตร และอื่นๆ อีกมากมาย

3.1 การควบคุมเรื่องเพศวิถึในสังคมไทย
ในการพิจารณาดูว่าสังคมไทยมีวิธีการควบคุมเรื่องเพศวิถีอย่างไร เราสามารถวิเคราะห์ผ่านคำ�สอนที่
เป็นข้อห้ามปฏิบตั แิ ละข้อสนับสนุนให้ท�ำ โน่นทำ�นีเ่ รือ่ งเพศ หรือคือ don’t and do ในภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง
ที่ได้มาจากการที่ผู้เขียนทดลองนำ�เรื่องนี้แลกเปลี่ยนความเห็นกับคนทำ�งานในสถานศึกษาเรื่องเพศศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำ�งานด้านเอดส์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 โดยให้ช่วยกันคิดว่า
มีเรื่องเพศอะไรบ้างที่สังคมบอกว่า “จงทำ�” และ “อย่าทำ�” ซึ่งได้ข้อห้ามและข้อสนับสนุนมากกว่า 100 ข้อ
ในที่นี้ยกมาเพียงอย่างละ 10 ตัวอย่าง ดังนี้
จงทำ� (do) รักนวลสงวนตัว รักเดียวใจเดียว อดเปรี้ยวไว้กินหวาน มี sex เมื่อพร้อม ทำ�ตัวให้เรียบร้อย
แต่งตัวมิดชิด แต่งตัวให้ตรงเพศ เข้าตามตรอกออกตามประตู เรื่องเพศเป็นเรื่องส่วนตัว จงพูดคุยกับ
เพศตรงข้ามในที่เปิดเผย
อย่าทำ� (don’t) อย่าริรักในวัยเรียน อย่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อย่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน
อย่าหมกมุ่นในเรื่องเพศ อย่าแสดงออกว่ามีความต้องการทางเพศ อย่าชิงสุกก่อนห่าม อย่าให้ใครถูกเนื้อ
ต้องตัว อย่าพูดคุยเรื่องเพศ เด็กไม่ควรรู้เรื่องเพศ อย่ามีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน
ตัวอย่างทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงภาคปฏิบัติการของคำ �สอนต่างๆ ที่ควบคุมเรื่องเพศ โดยใช้อำ �นาจ
ทางวัฒนธรรมเป็นกลไกควบคุมผ่านความคิดเชิงจารีต ประเพณี หรือชุดความคิดต่างๆ ที่ส่งผ่านวาทกรรมห
ลากหลายแบบ หลากหลายช่องทาง และ สร้างวัฒนธรรมทางเพศสองมาตรฐาน ขึ้นมา นั่นคือ การใช้
ความรู้ ความเข้าใจ และค่านิยมต่อเรื่องเพศวิถีต่างชุดกันในการสั่งสอนผู้หญิงกับผู้ชาย โดยผู้ชายจะได้รับ
การปลูกฝังเรื่องเพศแบบหนึ่ง และผู้หญิงจะถูกปลูกฝังอีกแบบหนึ่ง
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สังคมไทยขัดเกลาผูช้ ายว่า ควรจะมีประสบการณ์เรือ่ งเพศก่อนการแต่งงาน การสะสมประสบการณ์แบบ
ที่เรียกกันว่า ‘ฟันผู้หญิง’ ได้รับการยอมรับเป็นบรรทัดฐานในกลุ่มผู้ชาย ดังนั้น ชายไทยแท้ในกรอบเพศภาวะ
ที่ว่านี้จึง ‘ต้องเป็นผู้ชายที่เจนโลกโลกีย์ มีทั้งทักษะและความรู้ ที่อาจสั่งสมได้จากเพศสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราว
จากการซื้อประเวณี และจากผู้หญิงสาวที่ “ไม่รักนวลสงวนตัว” การเป็นชายแต่ขาดประสบการณ์เรื่องเพศ
ก็เป็นเหมือนกับอัศวินที่มีอาวุธเป็นเพียงดาบด้วนที่ขาดการลับคม’ (กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา แซ่ก้วย,
2551:83)
สำ�หรับผู้หญิงไทยควรต้อง “รักนวลสงวนตัว” ไม่มีเซ็กส์ก่อนการแต่งงาน สิ่งที่สังคมไทยต้องการในเชิง
อุดมคติ ก็คือ ‘การผลิตมโนทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงไทยที่ดี เพื่อเป็น “กุลสตรี” มีคุณสมบัติเป็นแม่บ้าน
แม่เรือนอย่างสมบูรณ์ สามารถทำ�หน้าที่ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว ตั้งแต่พ่อ แม่ สามี ลูก และพี่น้อง
ให้ได้สุขกายสบายใจ และไม่รู้เดียงสาเรื่องเพศ’ (กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา แซ่ก้วย, 2551: 82)
เท่ากับว่า วัฒนธรรมทางเพศของไทยหล่อเลีย้ งการมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสของผูช้ าย ไม่ได้เปลีย่ นแปลง
เลยจากอดีตถึงปัจจุบัน ขณะที่ผู้หญิงถูกสอนให้ไม่ควรสนใจเรื่องเพศ จนถึงทำ �ให้กลัวเรื่องเพศ ส่งผลให้
ขาดภูมิคุ้มกันในการสร้างความสัมพันธ์เชิงพิศวาสกับเพศตรงข้าม การขัดเกลาหลอมสร้างชายไทยและ
หญิงไทยด้วยอุดมคติขา้ งต้นนี้ จึงเป็นการเรียนรูห้ ล่อหลอมและขัดเกลาให้เพศชายทำ�ร้ายเพศหญิงอย่างไม่รตู้ วั
และเป็นกระบวนการที่มุ่งควบคุมเพศวิถีของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
ข้อสรุปข้างต้นนี้ ยืนยันได้จากผลการศึกษาเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างเพศและเพศสัมพันธ์กอ่ นแต่งงาน
ของวัยรุ่น ที่ระบุว่า ลูกผู้หญิงจะถูกพ่อแม่ขัดเกลาให้รับรู้และเกรงกลัวอำ�นาจทางเพศของผู้ชาย ผู้หญิง
เกิดความรู้สึกด้อยกว่าผู้ชายในเรื่อง ความสัมพันธ์ทางเพศ รวมถึงเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถปกป้อง
คุ้มครองตัวเองในเรื่องเพศได้ (นิมิต มั่งมีทรัพย์, 2542)
แต่พลังอำ�นาจของวาทกรรมเชิงจารีตนีก้ อ็ อ่ นกำ�ลังลงทุกวัน ดังทีก่ ล่าวในข้างต้นแล้วว่า การมีเพศสัมพันธ์
ของเยาวชนหนุ่มสาวก่อนการแต่งงาน ได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ของคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ในยุคนี้ไปแล้ว
สะท้อนว่า ทัศนคติที่ว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องสกปรก เป็นเรื่องไม่ควรพูด และไม่ควรเรียนรู้ก่อนการแต่งงาน ก็ไม่
เป็นจริงนักในปัจจุบัน (2554) ปรากฏการณ์ที่ว่านี้ทำ�ให้เยาวชนยุคปัจจุบันเหมือนเดินทางอยู่ระหว่าง
โลกสองโลก คือ โลกทีย่ งั สอนเรือ่ งเพศแบบจารีต และโลกทีส่ มั ผัสจากเพือ่ นฝูง จากการโฆษณาและสือ่ บันเทิง
เริงรมย์ ที่เร่งกระตุ้นให้แสดงและเสพเรื่องเพศ ไม่ว่าจะเป็นการปรุงแต่งเนื้อตัว จริตกิริยา และทักษะในเรื่อง
เพศอย่างเต็มที่ (กฤตยา อาชวนิจกุล และพริศรา แซ่ก้วย, 2551:89)
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ผู้เขียนทำ�งานและเคลื่อนไหวเรื่องสุขภาวะทางเพศมามากกว่า 20 ปี ก็ได้
ข้อสรุปว่า การควบคุมเพศวิถีอย่างเข้มข้นต่อผู้หญิงในสังคมไทย ยังคงมีบางมิติที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย
อย่างน้อยก็ในรอบครึ่งศตวรรษนี้ ปรากฏการณ์รูปธรรมที่จะขอยกมาอย่างสังเขป ณ ที่นี้ มีสองเรื่องคือ
ความรุนแรงทางเพศ และการทำ�แท้ง

3.2 ผู้หญิงยังเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับความรุนแรงทางเพศไม่เปลี่ยนแปลง
จากแหล่งข้อมูลสำ�คัญสามแหล่ง ที่ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศในสังคมไทย คือ หนึ่ง
จากฐานข้อมูลข่าวและบทความเรื่องเพศในประเทศไทยในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2541 - 2550) รวม 17,529 ชิ้น
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(กุลภา, 2551) สอง ขนาดของความรุนแรงทางเพศทีช่ จ้ี ากรายงานวิจยั ได้แก่ เรือ่ งเซ็กส์ครัง้ แรกกับความรุนแรง
ทางเพศ (กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ, 2551) และความรุนแรงต่อผู้หญิงในชีวิตคู่ (กฤตยา อาชวนิจกุล
และคณะ, 2546) และ สาม จากสถิตคิ วามรุนแรงทางเพศจากหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ จำ�นวนคดีอาชญากรรม
ทางเพศ จำ�นวนเยาวชนที่กระทำ�ความผิดละเมิดทางเพศ และจำ�นวนผู้หญิงและเด็กที่มารับบริการจาก
ศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2552) สรุปสถานการณ์ภาพรวมได้ว่า
ข่าวเรื่องความรุนแรงทางเพศถูกตีพิมพ์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวัน โดยข่าวข่มขืนมีสัดส่วนสูงสุด คือ
สูงถึงร้อยละ 38 และข่าวการกระทำ�รุนแรงทางเพศในประเด็นอื่นๆ (การค้าประเวณี การลวนลามทางเพศ
การตัดอวัยวะเพศ ทัศนคติและความเชื่อ การทำ�ร้ายหรือการฆ่ากันตายเพราะความหึงหวง) ตามมาเป็นลำ�ดับ
สองคือร้อยละ 26 ซึง่ รวมกันแล้วข่าวและบทความเกีย่ วกับความรุนแรงทางเพศมีสดั ส่วนสูงถึงเกือบสองในสาม
(ร้อยละ 64) ของจำ�นวนข่าวทั้งหมด
โดยพบจำ�นวนผู้ถูกกระทำ�รุนแรงทางเพศเพิ่มขึ้นทุกปี เกือบทั้งหมดเป็นการกระทำ�ของผู้ชายที่ละเมิด
ทางเพศต่อผู้หญิง (ร้อยละ 98.3) ที่เหลือเป็นการกระทำ�ระหว่างชายต่อชาย (ร้อยละ 1.5) และหญิงกระทำ�
ต่อชาย (ร้อยละ 0.3) ผู้กระทำ�ส่วนใหญ่เป็นคนสนิท หรือคุ้นเคย จำ�นวนหนึ่งคือมีความสัมพันธ์ทางสายเลือด
กับผู้ถูกกระทำ� ที่สำ�คัญคือ เด็กผู้หญิงอายุต่ำ�กว่า 15 ปีเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้ถูกละเมิดทางเพศ
ขณะที่ผู้กระทำ�การละเมิดทางเพศก็มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ
ดังกล่าวแล้วว่า ฐานข้อมูลเรือ่ งเพศจากข่าวสือ่ สิง่ พิมพ์ มีการตีพมิ พ์ขา่ วความรุนแรงทางเพศเฉลีย่ วันละ
3 ข่าว โดยมีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ 64 จากข่าวเรือ่ งเพศทัง้ หมด ในทางตรงข้ามสัดส่วนของหนังสือ และงานวิจยั
ที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศในห้องสมุดมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของประเทศ 5 แห่ง มีอยู่เพียงร้อยละ 8 เท่านั้น
(ตาราง 2) โดยส่วนใหญ่เป็นงานที่ผลิตในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยจำ�นวนหนังสือและรายงานวิจัยทั้งหมดนี้
ไม่มีตำ�ราเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงทางเพศเลยสักเล่มเดียว ซึ่งชี้ถึงความขาดแคลนองค์ความรู้ด้านนี้ในสังคม
ไทยอย่างยิ่ง
ตาราง 2 แสดงการกระจายร้อยละของหัวข้อในฐานข้อมูลเรื่องเพศ
เปรียบเทียบระหว่างฐานข้อมูลฯ ในส่วนที่เป็นหนังสือและข่าว
กลุ่มคำ�สำ�คัญที่จัดเก็บ
อนามัยเจริญพันธุ์
ความรุนแรงทางเพศ
การเรียนรู้เรื่องเพศ
ความหลากหลายทางเพศ
เพศภาวะ
หัวข้ออื่นๆ
รวม: ร้อยละ
จำ�นวน

ฐานข้อมูลฯ ส่วนหนังสือ
และวิทยานิพนธ์
63
8
16
5
4
4
100
3,367

ฐานข้อมูลฯ
ข่าว
17
64
9
7
2
1
100
17,529

ที่มา: กุลภา วจนสาระ, 2551, ตาราง 3, หน้า 72.
เพศวิถีที่กำ�ลังเปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย
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ที่สำ�คัญคือ มุมมองของสังคมไทยยังคงมีอคติต่อผู้หญิงที่ถูกละเมิดไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ ความเชื่อที่ว่า
ผู้หญิงมีส่วนทำ�ให้เกิดความรุนแรงขึ้น ขณะที่ผู้หญิงเองที่เป็นผู้ถูกกระทำ�ก็มักลงโทษตนเองและรู้สึกว่าตนเอง
ผิดและสกปรก หรือความเชื่อที่ว่าความรุนแรงทางเพศต้องมากับบาดแผลและร่องรอยการต่อสู้ เพราะสังคม
ไทยยังขาดความเข้าใจถึง รากเหง้าของการละเมิดทางเพศว่า มาจากความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจระหว่างผู้กระทำ�
กับผูถ้ กู กระทำ� หรือความคิดทีว่ า่ ผูก้ ระทำ�รุนแรงทางเพศมักเป็นคนผิดปกติ คนจน หรือคนติดยา เป็นต้น อคติ
ต่างๆ เหล่านีย้ งั ฝังอยูก่ ระบวนการยุตธิ รรมด้วย ทัง้ ในเชิงตัวบทกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ติ า่ งๆ และทัศนคติ
ของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องต่อประเด็นความรุนแรงทางเพศ ทัง้ หมดนีจ้ งึ ทำ�ให้ผถู้ กู ละเมิดจำ�นวนมากไม่ได้แจ้งความ
ต่อตำ�รวจ จำ�นวนคดีอาชญากรรมทางเพศปีละห้าพันกว่าคดี จึงเป็นเพียงยอดของปลายภูเขาน้ำ�แข็งเท่านั้น

3.3 ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมยังไม่สามารถเข้าถึงบริการท�ำแท้งที่ปลอดภัยได้
จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีผู้หญิงที่บาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิตจากการทำ�แท้งที่ไม่ปลอดภัยในทุกจังหวัดของ
ประเทศไทย ทั้งๆ ที่เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อยุติการตั้งครรภ์ ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ
ในช่วง 20 ปีทผี่ า่ นมา จนเกิดเครือ่ งมือหรือตัวยาใหม่ๆ ทีใ่ ช้งา่ ย ปลอดภัย ราคาถูก และมีประสิทธิภาพในการ
ยุติการตั้งครรภ์สูงถึงร้อยละ 95 - 99 ได้แก่ เครื่องดูดมือถือ (Manual Vaccum Aspirator - MVA) ซึ่งผู้ให้
บริการไม่จำ�เป็นต้องเป็นสูตินรีแพทย์ แพทย์ทั่วไป หรือพยาบาลก็สามารถทำ�ได้ และการยุติการตั้งครรภ์
โดยใช้ยา (Medical Termination - MTOP) ซึ่งผู้หญิงสามารถใช้เองได้ หากสามารถเข้าถึงยาได้ (กำ�แหง
จาตุรจินดา, 2554) แต่ประเทศไทยยังห้ามการนำ�เข้ายาเหล่านี้ นอกจากเพื่อนำ�มาใช้ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น
เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการทำ�แท้งยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายในบ้านเรา กฎหมายเกี่ยวกับการทำ�แท้งที่ระบุ
ไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 302 - 305 บังคับใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2500 หรือ 54 ปีมาแล้ว โดย
3 มาตราแรก (มาตรา 301 - 303) มีสาระสำ�คัญเกี่ยวกับโทษของการทำ�แท้ง ไม่ว่าผู้หญิงที่ท้องแล้วทำ�แท้ง
ด้วยตนเอง หรือยอมให้ผู้อื่นทำ�แท้งให้ มาตรา 304 เป็นเรื่องความพยายามจะทำ�แท้งแล้วทำ�ไม่สำ�เร็จ ไม่ว่า
หญิงจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม การกระทำ�นั้นก็ไม่มีความผิด
ส่วนมาตรา 305 เป็นข้อยกเว้นว่า ถ้าการทำ�แท้งนั้นเป็นการกระทำ�ของนายแพทย์ โดยผู้หญิงยินยอม
บนความจำ�เป็น “ต้องกระทำ�เนือ่ งจากสุขภาพของหญิงนัน้ หรือ หญิงมีครรภ์เนือ่ งจากการกระทำ�ความผิดทาง
อาญา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา 283 หรือมาตรา 284 ผู้กระทำ�ไม่มี
ความผิด”
ตลอดระยะเวลากว่า 54 ปีที่มีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ และมีการปราบปรามจับกุมผู้กระทำ�ผิด
กฎหมายอยู่ ต ลอด แต่ ป รากฏว่ า มี ค ดี ขึ้ น สู่ ก ารพิจารณาของศาลเป็นจำ � นวนน้อยมาก นายแพทย์วิฑูรย์
อึ้งประพันธ์ (2537: 21 - 42) ตั้งข้อสังเกตว่า เงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 305 ซึ่งเปิดให้แพทย์ทำ�แท้งให้แก่
ผูห้ ญิงได้ถา้ ตัง้ ครรภ์แล้วเกิดปัญหาสุขภาพ หรือเพราะถูกข่มขืนนัน้ ถือได้วา่ เป็นเงือ่ นไขทีม่ ปี ญ
ั หาอย่างมาก
ในการตีความและการปฏิบัติ ดังนั้นแพทย์ส่วนใหญ่จึงปฏิเสธที่จะทำ�แท้ง หรือถ้าทำ�ก็จะตีความ
กฎหมายอย่างแคบที่สุด เพื่อไม่ให้ตนเองถูกตั้งข้อกล่าวหา
สถิตจิ ากกระทรวงสาธารณสุขชี้วา่ การมีกฎหมายห้ามทำ�แท้งไม่ชว่ ยให้การลักลอบทำ�แท้งลดลง เพราะ
ยังมีผปู้ ว่ ยด้วยภาวะแทรกซ้อนจากการทำ�แท้งทีผ่ ดิ กฎหมาย เข้ารักษาตัวตามสถานพยาบาลของรัฐทัว่ ประเทศ
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เป็นจำ�นวนหลายหมื่นคนต่อปี ดังผลการสำ�รวจสถานการณ์การทำ�แท้งในประเทศไทย พ.ศ. 2542 จากผู้ป่วย
แท้งทั่วประเทศจำ�นวน 45,990 คน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า อัตราตายของผู้หญิงจาก
การทำ�แท้งสูงถึง 300 ต่อแสน ขณะที่อัตราตายของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์แล้วคลอดทารกมีชีพมีเพียง 20 ต่อแสน
เท่านัน้ จนแม้แต่แพทย์เองยังยอมรับว่า อันตรายจากการทำ�แท้งทีไ่ ม่ได้มาตรฐานนัน้ เป็นปัญหาสาธารณสุข
ลำ�ดับต้นของประเทศมาโดยตลอด (Boonthai, et al., 2003)
สถานการณ์ที่ด�ำ รงอยู่ต่อเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงเลยนี้เป็นเรื่องน่าเศร้า เพราะขณะที่ประเทศไทยประสบ
ความสำ�เร็จเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในงานวางแผนครอบครัว และอนามัยการเจริญพันธุ์ แต่เรายังคงปล่อยให้
ผู้หญิงไทยต้องล้มตายและพิการจากปัญหาทางสุขภาพที่รักษาได้ง่ายๆ นี้ต่อไป เป็นที่มาของคำ �ถามสำ�คัญ
สองข้อที่เป็นคนละด้านของเหรียญเดียวกัน คือ หนึ่ง เหตุใดสังคมไทยไม่เห็นว่าชีวิตของผู้หญิงเหล่านี้
มีคุณค่าพอที่จะได้รับการดูแลรักษา? และ สอง ทำ�ไมการตายและบาดเจ็บของผู้หญิงจากการทำ�แท้ง
ที่ไม่ปลอดภัย จึงยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่แก้ไขไม่สำ�เร็จ ?
สถานการณ์ข้างต้นนี้สะท้อนอะไรบ้าง? (กฤตยา อาชวนิจกุล และนภาภรณ์ หะวานานท์, 2537)
(1) สะท้อนความล้มเหลวของสังคมไทย ในการปรับเปลี่ยนบรรทัดฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชาย
กับผู้หญิงให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
(2) สะท้อนความไร้ประสิทธิภาพในการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย
(3) สะท้อนความล้มเหลวของการให้บริการคุมกำ�เนิดที่ไม่สามารถบริการได้อย่างทั่วถึงในทุกกลุ่ม
(4) สะท้อนความอยุติธรรมของสังคม ที่สร้างเงื่อนไขทำ�ให้ผู้หญิงต้องกลายเป็น ผู้รับผิดชอบและ
แบกผลลัพธ์ตา่ งๆ ทีเ่ ป็นความเจ็บปวดทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม อันสืบเนือ่ งมาจากการตัง้ ครรภ์
ไม่พร้อม โดยปราศจากการช่วยเหลือและสนับสนุนจากสังคมอย่างเป็นระบบ และยังถูกนิยามตามกฎหมายว่า
เป็นผู้ประกอบอาชญากรรมอีกด้วย

4. วิเคราะห์บริบทสังคมไทยกับเพศวิถีที่ (ไม่) เปลี่ยนไป
บริบททีส่ ง่ ผลให้เกิดความเปลีย่ นแปลงเรือ่ งเพศวิถใี นสังคมไทย น่าจะมาจากการเปลีย่ นแปลงสามเรือ่ ง คือ
(1) เสรีภาพทางการเมืองนำ�มาสู่เสรีภาพเพศวิถี กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่สามารถ
ขับไล่ผู้นำ�เผด็จการทางทหารออกจากประเทศไปได้ และเปิดบรรยากาศของเสรีภาพในการแสดงออกของ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ หลังถูกปิดกั้นมานานมากกว่า 10 ปี ถ้าพูดภาษา postmodernism ก็คือเรื่องที่เคย
ถูกกดทับไว้ ถูกเบียดทับไว้ ก็ค่อยๆ เผยตัวมันออกมา
หลังปี 2516 ได้เกิดการเคลื่อนไหวจากประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่เห็นชัดเจนคือ ผู้ใช้แรงงานออกมา
เคลื่อนไหวขอเพิ่มค่าแรงที่ถูกกดตลอดมาในยุครัฐบาลเผด็จการทหาร มีการประท้วงที่เรียกกันว่าประท้วง
รายวันเกิดขึน้ บ่อยครัง้ มาก เกิดขบวนการชาวไร่ชาวนาเรียกร้องการปฏิรปู ทีด่ นิ และขอขึน้ ราคาพืชผลการเกษตร
หลังจากนั้นมีการจัดตั้งสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย และเกิดหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารที่
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ออกใหม่ที่สนใจปัญหาสังคม หรือที่เรียกกันว่า ‘hard news’ มากขึ้น รวมถึงการเกิดโครงการประชาธิปไตย
สู่ชนบท และการปฏิรูปการศึกษา เป็นต้น
เรื่องเพศวิถีที่มีข้อโต้เถียงในหนังสือพิมพ์ชัดเจนก็คือเรื่องการทำ�แท้ง ดังตัวอย่างข่าวที่ปรากฏในช่วงปี
พ.ศ. 2517 - 2518 ดังต่อไปนี้ (รังสรรค์, 2523:55) ‘แพทย์ 14 ประเทศว่าควรเลิกกฎหมายทำ�แท้ง’
(ประชาธิปไตย 4 กุมภาพันธ์, 2517) ; ‘ร.ม.ต. อุดม เห็นควรแก้กฎหมายห้ามทำ�แท้ง’ (ประชาธิปไตย,
8 กุมภาพันธ์ 2517) ; สรรใจ แสงวิเชียร ‘การทำ�แท้งเสรี’ (สยามรัฐ 27 กุมภาพันธ์, 2517) ; สมมาตร
แก้วโรจน์ ‘การทำ�แท้งควรแก้ที่ปลายเหตุหรือ’ (สยามรัฐ 26 สิงหาคม, 2516) ; จันอับ ‘อันตรายจากการ
ทำ�แท้ง’ (สยามรัฐ 30 กันยายน, 2518) ; สันติภาพ ไชยวงศ์เกียรติ ‘เมืองไทยควรออกกฎหมายการทำ�แท้ง
ได้แล้ว’ (ประชาชาติ 6 มกราคม, 2518)
ขณะเดียวกันเยาวชนในช่วงนี้และคนที่เกิดหลัง 14 ต.ค. ล้วนเติบโตมากับบรรยากาศทางการเมืองที่
คนหนุ่มสาวในมหาวิทยาลัย และในระดับโรงเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ต่างออกมาทำ�กิจกรรม
สาธารณะเพื่อผู้อื่น การเรียนรู้เรื่องเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ กระจายไป
อย่างรวดเร็ว และหนึ่งในนั้นคือเรื่องเพศวิถี แม้ในอีก 3 ปีต่อมาจะเกิดรัฐประหารในวันที่ 6 ตุลาคม 2519
หลังเหตุการณ์สังหารนักศึกษาอย่างป่าเถื่อนทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่รัฐประหารครั้งนี้
ก็ไม่สามารถสะกัดกั้นวิญญาณประชาธิปไตยที่เติบโตให้แคระแกร็นได้ เพราะเมื่อปัจเจกตื่นรู้ เข้าใจสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองแล้ว ความตื่นรู้ก็มีโอกาสที่จะคงอยู่ตลอดไป
(2) การระบาดของเอชไอวี/เอดส์และการเติบโตของภาคประชาสังคม (ประมาณหลัง พ.ศ. 2530)
เป็นจุดเปลี่ยนเรื่องเพศวิถีที่สำ�คัญเช่นกัน เพราะการระบาดของเอดส์ในประเทศไทยที่มีสถิติชี้ชัดว่า มีสาเหตุ
หลักมาจากการมีเพศสัมพันธ์ทไ่ี ม่ปลอดภัย ทำ�ให้มเี ม็ดเงินมาสนับสนุนการวิจยั เรือ่ งเพศมากขึน้ มาก ก่อนหน้านี้
ไม่เคยมีงานวิจัยสำ�รวจระดับชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ ก็เกิดมีขึ้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2533 จนมีรายงาน
ออกมาชื่อ ‘Thai Sexual Behavior and Risk of HIV Infection: A Report of the 1990 Survey of Partner
Relations and Risk of HIV Infection’ (Sittitrai, et al., 1992)
ประกอบกับในช่วงใกล้เคียงกันนี้ มีนักเรียนนักศึกษาที่เข้าป่า ไปร่วมต่อสู่กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง
ประเทศไทย เริม่ ทยอยเดินทางออกจากป่า คนกลุม่ นีจ้ �ำ นวนมากได้หนั มาทำ�งานในองค์กรพัฒนาเอกชน (อพช.)
กล่าวได้ว่างานภาคประชาสังคมในประเทศไทยเติบโตขึ้นมากหลังจากที่คนออกจากป่า เพราะทางเลือกหนึ่ง
ของคนหนุม่ สาวกลุม่ นีท้ ยี่ งั ต้องการทำ�งานเพือ่ สังคมต่อไปในความเชือ่ ของตัวเอง ก็คอื การเข้าร่วมงานกับองค์กร
ในภาคประชาสังคม
อพช. ได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนเรื่องสาธารณะที่สำ�คัญตั้งแต่ในยุคนี้เป็นต้นมา หนึ่งในประเด็นที่
ขับเคลื่อนคือเรื่องเพศวิถีที่เริ่มจากงานเอดส์ และเกิดการปรากฏตัวของเกย์และกะเทยที่ทำ�งานต้านเอดส์
และเรียกร้องสิทธิของผู้ติดเชื้อ ขณะที่งานเกี่ยวกับสิทธิผู้หญิงและสิทธิเด็กก็เติบโตชัดเจนอย่างรวดเร็ว ได้แก่
การเคลื่อนไหวเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ซึ่งอพช.ด้านผู้หญิงและด้านเด็ก ได้ร่วมกันทำ�งานเป็น
เครือข่ายตัง้ แต่ชว่ งนีจ้ นถึงปัจจุบนั และคณะทำ�งานเพือ่ ยุตกิ ารเอาเปรียบเด็กทางเพศ (พปพ.) ทีม่ งุ่ ทำ�งานเรือ่ ง
ยุติปัญหาโสเภณีเด็กในช่วงปี พ.ศ. 2533 - 2536 รวมถึงการเกิดขององค์กรที่ทำ�งานด้านสิทธิของคนรัก
เพศเดียวกันองค์กรแรกในประเทศไทย คือ อัญจารี ที่ตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2529 แต่มามีชื่อกลุ่ม ใน พ.ศ. 2531
(กฤตยา อาชวนิจกุล และกนกวรรณ ธราวรรณ, 2545)
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(3) การเติบโตของยุคไอทีและสื่อสารสนเทศ การเกิดขึ้นของสื่อสมัยใหม่ประมาณปี พ.ศ. 2540
เป็นต้นมา ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมบนพื้นที่ไซเบอร์ โทรศัพท์มือถือ ไอโฟน และไอแพด
คือ การเปิดพื้นที่ใหม่อีกพื้นที่หนึ่งในการเรียนรู้เรื่องเพศ ซึ่งต่างจากบริบทข้างต้น คือมีลักษณะเป็นเรื่องของ
ปัจเจกมากขึน้ เพราะสามารถทีจ่ ะเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง โดยเลือกทีจ่ ะเข้าถึงเรือ่ งเพศแบบใดก็ได้ นานเท่าไรก็ได้
ตามที่ตนเองต้องการ ยกเว้นเยาวชนวัยเรียนที่อาจถูกควบคุมเวลาจากผู้ปกครองบ้าง
ไอทีคือลมหายใจใหม่ที่ขาดไม่ได้ของเยาวชนและคนที่ติดสื่อบนพื้นที่ไซเบอร์ เดิมวัยรุ่นไทยสามารถ
เข้าถึงและเรียนรู้เรื่องเพศจาก 3 ช่องทางหลัก คือ จากเพื่อน จากการอ่านหนังสือ และจากการดูวิดีทัศน์
โดยวัยรุ่นมักอ่านหนังสือหรือดูหนังโป๊แล้วก็คุยกับเพื่อน ‘อินเตอร์เน็ต’ คือ ช่องทางเรียนรู้เรื่องเพศที่สำ �คัญ
ในปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนเข้าใจว่าน่าจะมาแรงแซงหน้าช่องทางอื่นๆ เพราะมาพร้อมกับรูป เสียง ท่าทาง และ
การสนทนาได้ในเวลาเดียวกัน ผู้เขียนสันนิษฐานว่า คนที่เติบโตมากับสังคมไซเบอร์นี้ น่าจะมีวิถีทางเพศ
แตกต่างไปจากคนรุ่นก่อนหน้านี้อย่างชัดเจน แต่จะแตกต่างอย่างไร ในด้านไหน ด้วยเหตุอะไร น่าจะมี
การศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต
ควรกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า บริบทข้างต้นนี้ยังนำ�กระแสสิทธิมนุษยชนเข้ามาพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง เพราะเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นกระแสของโลกาภิวัตน์ที่ประเทศไทยไม่สามารถจะปฏิเสธได้
ดังกล่าวแล้วว่า เสรีภาพทางการเมืองก็คือเสรีภาพและสิทธิทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะมีชีวิตที่ปลอดภัย
ทางเพศ หรือปลอดความรุนแรงทางเพศทุกรูปแบบ ซึ่งในภาคปฏิบัติแล้วก็รวมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเพศวิถีเข้ามา
ไม่วา่ จะเป็น การแต่งงาน การมีลกู การหย่า การทำ�แท้ง การรักเพศเดียวกัน การอยูเ่ ป็นโสด และเรือ่ งเพศอืน่ ๆ
อีกมากมาย

5. สรุป
วิถีทางเพศของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงที่บรรยายมาทั้งหมดนี้ มีทั้งที่
เป็นเรื่องด้านบวกและด้านลบ ผู้เขียนเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ทำ�งานขับเคลื่อนเรื่องเพศวิถี เพศภาวะ และสิทธิ
อนามัยเจริญพันธุ์ มานานหลายสิบปี ปัจจุบนั ได้เข้าร่วมกระแสสร้างสังคมทีม่ สี ขุ ภาวะทางเพศ และอยากชักชวน
ผู้อ่านได้เข้าร่วมด้วย เพื่อช่วยกันผลักดันให้เกิด...
(1) รัฐบาลที่ตระหนักว่าสุขภาวะทางเพศเป็นสิทธิพื้นฐาน
(2) นโยบายและกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิทางเพศ
(3) การให้การศึกษาเรื่องเพศศึกษารอบด้านที่เหมาะสมตลอดช่วงอายุ
(4) โครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ พียงพอต่อการให้บริการอนามัยเจริญพันธุแ์ ละสุขภาพทางเพศทีล่ ะเอียดอ่อน
และเป็นมิตร
(5) การวิจัยและระบบเฝ้าระวังสุขภาวะทางเพศที่รอบด้าน
(6) สังคมที่ให้ความสำ�คัญต่อความหลากหลายทางเพศ
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จุดเปลี่ยนกระแสการย้ายถิ่นในเอเชีย:
สู่ยุคการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
Change of Migration Patterns in Asia:
Towards Regional Economic Integration

สักกรินทร์ นิยมศิลป์ Sakkarin Niyomsilpa 1

บทคัดย่อ
ตัง้ แต่ทศวรรษที่ 1990 จนถึงปัจจุบนั การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกได้เปิดตลาดแรงงานใหม่ๆ
ในเอเชียเพิ่มขึ้นจำ�นวนมาก โลกาภิวัตน์และกระแสการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนและเอเชียตะวันออกมีแนวโน้มที่จะ
ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงรูปแบบและทิศทางการเคลือ่ นย้ายแรงงานข้ามชาติในลักษณะใหม่ 6 ประการ คือ 1) การเพิม่ จำ�นวนของ
แรงงานข้ามชาติอย่างรวดเร็วจากการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของเอเชีย 2) โครงสร้างการจ้างงานมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยจะมี
ความเชือ่ มโยงระหว่างอุปสงค์และอุปทานของแรงงานระหว่างประเทศมากขึน้ 3) นโยบายประเทศต่างๆ จะเปิดกว้างด้านการเคลือ่ นย้าย
แรงงานข้ามชาติมากขึ้น 4) สังคมวัยชรากำ�ลังคืบคลานเข้าสู่เอเชียซึ่งจะทำ�ให้เกิดการนำ�เข้าแรงงานข้ามชาติแบบก้าวกระโดดใน
อนาคตอันใกล้ 5) การย้ายถิน่ ของแรงงานจีนจำ�นวนมากกำ�ลังเกิดขึน้ ทัง้ ในประเทศจีนเองและกับชาวจีนทีม่ งุ่ ย้ายถิน่ ไปยังต่างประเทศ
6) แรงงานวิชาชีพจากเอเชียที่ในอดีตมุ่งสู่ประเทศตะวันตกเป็นหลักกำ�ลังหันกลับมายังเอเชียด้วยกันมากขึ้น จุดเปลี่ยนเหล่านี้
จะทำ�ให้โฉมหน้าของการเคลื่อนย้ายแรงงานในเอเชียแตกต่างไปจากเดิม และไทยจำ�เป็นต้องปรับตัวอย่างมากทั้งในด้านนโยบาย
ด้านการศึกษา การจ้างงาน และการสร้างความเชื่อมโยงของอุปสงค์และอุปทานแรงงานของไทยกับภูมิภาคอาเซียนให้ดีขึ้น

Abstract
Since the 1990s, the rapid economic development in East Asia has contributed to the growth of labour
markets across Asia. Moreover, globalization and increasing regional economic integration in ASEAN and East Asia
also lead to major changes in migration patterns in Asia as follows: 1) labour migration increases in both scale and
speed 2) the employment structure in any country becomes more complicated because of closer linkages between
domestic and regional labour supply and demand 3) many countries allow more flexibility in the labour market and
relax immigration laws 4) the aging of Asian societies will result in a big jump in the import of labour in the near
future 5) Chinese migration, both internal and external, will continue to increase because of the continuous growth
of labour supply 6) Asian professionals, who had aimed for labour markets in Western countries have begun to
emigrate in large number to East Asia due reflecting prosperity in those Asian economies. In view of these changing
migration patterns in Asia, Thailand will have to adjust its policies and programs in the education and labour areas
to prepare for closer linkages between Thai and Asian labour market structures.
1

อาจารย์ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

บทน�ำ
การย้ายถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ต่างๆ ของโลก ต่างต้อง
อาศัยแรงงานจำ�นวนมากเพื่อทำ�การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ดังนั้นการย้ายถิ่นของประชากรจึงเป็นเรื่อง
ปกติ ยิ่งในช่วงที่มีสงคราม โรคระบาดหรือภาวะทุพภิกขภัย การย้ายถิ่นของประชากรยิ่งเพิ่มจำ�นวนมากขึ้น
บางครั้งถึงขั้นย้ายเมืองเพื่อสร้างอารยธรรมใหม่ แม้ในโลกยุคปัจจุบัน การย้ายถิ่นของประชากรก็ยังดำ�เนิน
ต่อไป แต่การย้ายถิ่นแบบสมัครใจ หรือการย้ายถิ่นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและการจ้างงานได้เพิ่มมากขึ้น
จนกลายเป็นการย้ายถิ่นหลักของประชากรโลกในปัจจุบัน โดยโลกยุคโลกาภิวัตน์ทำ�ให้การขนส่ง สื่อสารและ
ระบบโทรคมนาคมมีความสะดวกและประหยัดมากขึ้น ทำ�ให้ประชากรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเดินทางข้าม
ประเทศได้ง่ายขึ้น ขณะเดียวกัน ระเบียบกฎเกณฑ์ด้านการเข้าเมืองของประเทศต่างๆ ก็มีความเป็นสากลและ
ยืดหยุ่นมากขึ้น ทำ�ให้การย้ายถิ่นระหว่างประเทศโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติกลายเป็นธุรกิจ
ขนาดใหญ่ และกำ�ลังเป็นประเด็นด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สำ�คัญในโลกยุคปัจจุบัน
สำ � หรั บ การย้ า ยถิ่ น ข้ า มชาติ ใ นเอเชี ย ยุ ค ปั จ จุ บั น (หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 เป็ น ต้ น มา) นั้ น
กระแสการย้ายถิ่นมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากในทศวรรษที่ 1970 (ระหว่างปี พ.ศ. 2514 - 2523) เป็นต้นมา
นับตั้งแต่เกิดวิกฤตน้ำ�มันครั้งแรก โดยประเทศในกลุ่มโอเปคได้กำ�หนดราคาน้ำ�มันและจำ�กัดโควต้าการผลิต
ของประเทศสมาชิก จนทำ�ให้ราคาน้ำ�มันพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก และก่อให้เกิดความมั่งคั่งอย่างมหาศาลกับตนเอง
ประเทศในตะวันออกกลางจึงพากันลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ จนเกิดการนำ�เข้าแรงงานต่างชาติ
โดยเฉพาะจากเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเป็นล่ำ �เป็นสันในทศวรรษที่ 1970 และ 1980
(ช่วงปี พ.ศ. 2514 - 2523) เช่น จากปากีสถาน ไทย ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 (ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2543) จนถึงปัจจุบัน การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในเอเชียตะวันออกได้เปิดตลาดแรงงานใหม่ๆ ในเอเชียเพิ่มขึ้นจำ�นวนมาก ไม่ว่าจะเป็น
ประเทศในเอเชียตะวันออกหรือประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในอาเซียนเอง ทำ�ให้ทิศทางการย้ายถิ่นของแรงงาน
ข้ามชาติเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม นอกจากนี้ โลกาภิวตั น์และกระแสการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ
ในอาเซียนและเอเชียตะวันออกมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและทิศทางการเคลื่อนย้าย
แรงงานข้ามชาติระลอกใหม่ โดยมีปัจจัยเร่งที่สำ�คัญ ได้แก่ การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มมากขึ้น
การพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงประเทศต่างๆ เข้าด้วยกัน การขยายการลงทุนไปยังพื้นที่ใหม่ๆ
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดน และการปรับปรุงระบบสวัสดิการของแรงงานต่างชาติ เป็นต้น
บทความนี้จะศึกษาถึงสถานะปัจจุบันของการย้ายถิ่นในเอเชีย โดยเฉพาะการย้ายถิ่นของแรงงาน
ข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเป็นหลัก โดยจะประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของการย้ายถิ่นในอาเซียนและเอเชีย
ตะวันออก จากนั้นจะวิเคราะห์ถึงจุดเปลี่ยนของการย้ายถิ่นในช่วงที่ผ่านมาและแนวโน้มที่กำ �ลังจะเกิดขึ้น
ในอนาคต และวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจากภาวะการเปลี่ยนแปลงที่กำ�ลังเกิดขึ้น
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สถานภาพการย้ายถิ่นในเอเชียยุคปัจจุบัน
ในแง่จำ�นวนผู้ย้ายถิ่นออกนอกประเทศ (emigrants) ประเทศขนาดใหญ่ในเอเชียหลายประเทศ
เป็นประเทศต้นทางของการย้ายถิ่นข้ามชาติที่ส�ำ คัญ โดยอินเดีย บังคลาเทศ จีน คาซัคสถานและปากีสถาน
ล้วนอยู่ในสิบอันดับแรกของประเทศที่มีการย้ายถิ่นออกนอกประเทศมากที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2543 โดยมี
จำ�นวนผู้ย้ายถิ่นรวมกันประมาณ 2.6 ล้านคน (รูปที่ 1) นอกจากนี้ ประเทศขนาดใหญ่ในเอเชียโดยเฉพาะ
อินเดียและจีนมีรายได้จากแรงงานข้ามชาติ (remittance) สูงกว่าประเทศอื่นใดในโลก โดยอินเดียและจีน
มีรายได้จากแรงงานข้ามชาติจำ�นวน 49.26 พันล้านดอลลาร์ และ 47.55 พันล้านดอลลาร์ตามลำ�ดับ
ส่วนฟิลิปปินส์และบังคลาเทศอยู่ในอันดับสี่และหกของโลกด้วยจำ �นวนรายได้ 19.69 พันล้านดอลลาร์
และ 10.74 พันล้านดอลลาร์ ตามลำ�ดับในปี พ.ศ. 2552 (รูปที่ 2)
รูปที่ 1 ประเทศต้นทางของการย้ายถิ่นข้ามชาติ 10 อันดับแรกของโลก
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การย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออก:
จากการรวมตัวทางเศรษฐกิจสู่การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งในปัจจุบัน โดยปริมาณการค้า
ภายในภูมิภาค (intra - regional trade) มีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของ
ทุกประเทศในภูมิภาครวมกัน การเชื่อมโยงทางด้านการค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีความสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับการลงทุนของบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่และขนาดกลางที่สร้างฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกันระหว่าง
ญี่ปุ่น จีน และอาเซียน ในลักษณะเครือข่ายการผลิตของภูมิภาค (regional production networks) เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของเอเชียตะวันออกในระดับโลก และเป็นจักรกลสำ�คัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมของอาเซียนและจีนในปัจจุบัน การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิด
การรวมตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกในรูปของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ อาทิ การจัดตั้งเขตการค้า
เสรีและความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งในกรอบทวิภาคีและกรอบภูมิภาค ซึ่งนอกจากจะเปิดเสรี
ด้านการค้า การลงทุน และภาคบริการ แล้ว ยังมีการอนุญาตให้มกี ารไหลเวียนของเงินทุน และมีการเปิดตลาด
แรงงานระหว่างกันอีกด้วย ซึ่งการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ที่เกื้อหนุนให้เกิดการย้ายถิ่นในลักษณะของแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่สำ�คัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกคือการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน
(ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community
หรือ AEC) นอกจากการเปิดเสรีทางการค้าแล้ว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยังมุ่งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียว
และเป็นฐานการผลิตร่วมกัน รวมทัง้ ต้องการให้เกิดการหมุนเวียนอย่างเสรีของการค้าสินค้า บริการ การลงทุน
และเงินทุน นอกจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนแล้ว อาเซียนยังมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศอืน่ ในภูมภิ าคอีกด้วย โดยอาเซียนได้จดั ทำ�ข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือความตกลงหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจ
กับประเทศและภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ASEAN - CER, ASEAN - India, ASEAN - Korea, ASEAN - China และ
ASEAN - Japan ซึ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือในลักษณะอนุภูมิภาค
เช่น ความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำ�โขง เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาระบบขนส่ง คมนาคม และ
โลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างกัน จึงยิ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานข้ามชาติมากยิง่ ขึน้ โดยรูปแบบการเคลือ่ นย้ายแรงงานข้ามชาติในเอเชียตะวันออกจะมี 3 ลักษณะ ดังนี้
1) การเคลื่อนย้ายแรงงานจากเอเชียเข้าสู่เอเชียตะวันออก โดย ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้เป็น
เป้าหมายของแรงงานข้ามชาติจ�ำ นวนมาก โดยในช่วงปี พ.ศ 2533 - 2548 มีแรงงานจากประเทศอาเซียนเข้าไป
ทำ�งานอย่างถูกต้องในญี่ปุ่นกว่าสองแสนคน ในจีนกว่าห้าแสนคน ในไต้หวันกว่าห้าหมื่นคน และในเกาหลีใต้
กว่ า สองหมื่ น คน ทั้ ง นี้ ชาวฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ ป็ น คนกลุ่ ม ใหญ่ ที่ เ ข้ า ไปทำ� งานในญี่ ปุ่ น และไต้ ห วั น ด้ ว ยจำ� นวน
187,261 คน ในญี่ปุ่น และ 28,385 คน ในไต้หวัน ในขณะที่คนเวียดนามเป็นชาติอาเซียนที่เข้าไปทำ�งาน
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ในเกาหลีใต้มากที่สุด ส่วนคนสิงคโปร์เป็นชาติอาเซียนที่เข้าไปทำ�งานเป็นอันดับหนึ่งในจีนด้วยจำ�นวนถึง
165,666 คน ส่วนคนไทยเลือกไปทำ�งานที่จีนมากที่สุดด้วยจำ�นวน 92,584 คน ตามด้วย ญี่ปุ่น ไต้หวัน
และเกาหลีใต้ ตามลำ�ดับ (ตาราง 1) อย่างไรก็ตาม คาดว่าจำ�นวนแรงงานที่ไม่เป็นทางการในประเทศเอเชีย
ตะวันออกจะแตกต่างจากนีม้ าก คาดว่าแรงงานผิดกฏหมายจากจีนในญีป่ นุ่ มีจ�ำ นวนหลายแสนคน และแรงงาน
ผิดกฏหมายในเกาหลีใต้อาจมีจำ�นวนมากกว่าสองแสนคน (Abella & Ducanes, 2008)
ตาราง 1 การย้ายถิ่นจากอาเซียนสู่เอเชียตะวันออกปี พ.ศ. 2533 - 2548
ประเทศ/เขตปกครองพิเศษ
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
พม่า
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม

จีน
88,086
107,084
87,205
165,666
92,584
-

ญี่ปุ่น
2,263
25,097
2,393
7,910
5,342
187,261
2,283
37,703
2,202

ไต้หวัน
28,385
18,665
13,245

เกาหลีใต้
4,460
4,227
12,332

ที่มา: Chalamwong & Rodsomboon, 2007 : ตาราง 7, หน้า 4.

2) การย้ายถิ่นจากเอเชียตะวันออกสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การขยายการค้าและการลงทุนข้ามชาติ
อย่างมหาศาลจากญี่ปุ่นเข้ามายังอาเซียนหลัง Plaza Accord ในปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528) เป็นต้นมาทำ�ให้
ชาวญี่ปุ่นพากันเดินทางมายังอาเซียนในฐานะผู้บริหารและช่างเทคนิคจำ�นวนมาก โดยจำ�นวนไม่น้อยได้นำ�
ครอบครัวมาอยู่ด้วย ต่อมาในระหว่างปี พ.ศ. 2533 - 2542 และ พ.ศ. 2543 - 2553 ทศวรรษที่ 1990
(พ.ศ. 2534 - 2543) และทศวรรษที่ 2000 (พ.ศ. 2544 - 2553) ชาวเกาหลีใต้ก็ได้มุ่งขยายฐานการผลิต
ในอาเซียนอย่างจริงจัง ตามด้วยชาวจีนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจากทางการจีนให้บกุ ตลาดอาเซียน ตัวเลขอย่างเป็น
ทางการในปี พ.ศ 2533 - 2548 แสดงให้เห็นว่านักธุรกิจญี่ปุ่นนิยมเข้ามาทำ�งานในไทยและสิงคโปร์เป็นหลัก
แต่ประเทศที่กำ�ลังเป็นเป้าหมายของนักธุรกิจข้ามชาติและแรงงานวิชาชีพจากเอเชียตะวันออกที่สำ�คัญคือ
เวียดนาม (ตาราง 2) อย่างไรก็ตาม คาดว่าตัวเลขไม่เป็นทางการของการย้ายถิ่นน่าจะสูงกว่านี้ Rallu (2002)
ประเมินว่าในช่วงปี พ.ศ. 2523 - 2543 อาจมีชาวจีนย้ายถิ่นเข้าสู่ไทยและฟิลิปปินส์มากถึงประเทศละ
150,000 คน จากจำ�นวนชาวจีนที่ย้ายถิ่นเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดมากกว่าหนึ่งล้านคนในช่วงดัง
กล่าว
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ตาราง 2 การย้ายถิ่นจากเอเชียตะวันออกสู่อาเซียนปี พ.ศ. 2533-2548
ประเทศ/เขต
ปกครองพิเศษ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า
จีน
ญี่ปุ่น
101 818 11,221 436 10,347 663
ไต้หวัน
เกาหลีใต้
-

ฟิลปิ ปินส์ สิงคโปร์ ไทย

เวียดนาม

1,098
9,573 574,238
12,913 24,902 36,327 4,207
506
5,133 183,650
1,881
4,790 111,460

ที่มา: Chalamwong & Rodsomboon, 2007 : ตาราง 5, หน้า 7.

3) การย้ายถิน่ ระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันเอง เนือ่ งจากโครงสร้างทางประชากรและระดับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจในอาเซียนแตกต่างกัน ทำ�ให้ประเทศทีม่ ปี ระชากรมากและโครงสร้างเศรษฐกิจทีเ่ ป็นสังคมเกษตร
มีอุปทานแรงงานจำ�นวนมากที่สามารถเคลื่อนย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการในประเทศ และ
อีกจำ�นวนหนึ่งกลายเป็นแรงงานข้ามชาติ ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติในอาเซียนส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน
สองพื้นที่หลัก ได้แก่ กลุ่มแรก บริเวณพื้นที่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ และกลุ่ม
ทีส่ องบริเวณประเทศไทยและพม่า โดยในกลุม่ แรก แรงงานจำ�นวนมากจากฟิลปิ ปินส์และอินโดนีเซียเคลือ่ นย้าย
ไปทำ�งานในมาเลเซียและสิงคโปร์ ส่วนในกลุ่มที่สอง แรงงานจากพม่ามุ่งเข้าสู่ประเทศไทย ในแต่ละปีคาดว่า
มีประชากรราว 1.5 ล้านคนในประเทศสมาชิกอาเซียนมีการย้ายถิ่นออกไปยังต่างประเทศโดยราวร้อยละ 40
เป็นการโยกย้ายภายในอาเซียนด้วยกันเอง องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour
Organization หรือ ILO) ประเมินว่า จนถึงปี พ.ศ. 2551 ประชากรของอาเซียนมีการย้ายถิ่นข้ามชาติสะสมถึง
ราว 13.5 ล้านคน โดยจำ�นวน 5.3 ล้านคนเป็นการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศอาเซียนด้วยกันเอง
โดยสรุป การย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออกจำ�นวนมากเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีลักษณะ Chain
Migration ทีแ่ รงงานจากอาเซียนมุง่ เข้าไปทำ�งานในประเทศเอเชียตะวันออก ขณะเดียวกันแรงงานจากประเทศ
ที่มีระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมน้อยกว่าประเทศอื่นในอาเซียนก็เดินทางเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่
โดยเฉพาะไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ และในเวลาเดียวกันแรงงานวิชาชีพและนักธุรกิจจากประเทศเอเชีย
ตะวันออกก็เดินทางเข้ามาทำ�งานในบรรษัทข้ามชาติทเ่ี ข้ามาลงทุนในอาเซียน ทัง้ ในกลุม่ ประเทศอุตสาหกรรมใหม่
ของอาเซียนและกลุม่ ประเทศในอนุภมู ภิ าคลุม่ น้�ำ โขง ทำ�ให้บางประเทศ เช่น ไทย และมาเลเซีย จัดเป็นประเทศ
ทั้งผู้นำ�เข้าและผู้ส่งออกแรงงานควบคู่กัน (ตาราง 3)
ตาราง 3 สถานภาพด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานของประเทศเอเชีย
สถานภาพด้านแรงงาน
ประเทศ
ผู้ส่งออกแรงงานเป็นหลัก
บังคลาเทศ จีน อินโดนีเซีย เนปาล ฟิลปิ ปินส์ ศรีลงั กา เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว
ผู้นำ�เข้าแรงงานเป็นหลัก
ตะวันออกกกลาง บรูไน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์
ผู้นำ�เข้าและส่งออกแรงงานควบคู่กัน อินเดีย มาเลเซีย ปากีสถาน ไทย
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จุดเปลี่ยนกระแสการย้ายถิ่นในเอเชียตะวันออก
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การย้ายถิ่นในเอเชียโดยเฉพาะของแรงงานข้ามชาติมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
และทิศทางของการย้ายถิ่น สรุปได้ ดังนี้

1. จากผู้อพยพสู่แรงงานข้ามชาติ
ในช่วงทศวรรษที่ 1960 (พ.ศ. 2504 - 1513) จนถึงทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2524-2533) การย้ายถิ่น
ส่วนใหญ่ของประชากรในอาเซียนโดยเฉพาะในคาบสมุทรอินโดจีนเป็นการหนีภัยสงคราม และความทุกข์ยาก
ของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยจากเวียดนาม ลาวและกัมพูชา โดยในช่วงสงครามเวียดนาม มีผู้อพยพชาวเวียดนาม
ราว 250,000 คนเดินทางออกนอกประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการอพยพทางเรือที่เรียกกันว่า Boat People
ส่วนชาวลาวและชนกลุ่มน้อยจากลาว เช่น ชาวม้ง จำ�นวนหลายหมื่นคนก็ได้อพยพสู่ประเทศไทยหลังลาว
เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 ส่วนชาวกัมพูชาจำ�นวนมากหลายแสนคนได้หนีภัยสงครามระหว่าง
เขมรสามฝ่ายและเวียดนามเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงที่เวียดนามบุกกัมพูชา จนกระทั่งเวียดนามถอนทหาร
ออกจากกัมพูชาในปี พ.ศ. 2532 ผูอ้ พยพชาวเขมรจึงได้เดินทางกลับประเทศและได้รบั การฟืน้ ฟูภายใต้การนำ�
ขององค์การสหประชาชาติ หลังจากนั้น จำ�นวนผู้อพยพเข้าสู่ประเทศไทยได้ลดลง จนเกิดปัญหาทางการเมือง
ในพม่าในช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2524 - 2533) เป็นต้นมา ทำ�ให้ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆ จากประเทศพม่า หนีภัยสงครามและการกวาดล้างจับกุมเข้ามาในไทย
ต่อมาในทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2534 - 2543) จำ�นวนผู้ย้ายถิ่นที่เป็นแรงงานข้ามชาติได้เพิ่มมากขึ้น
อย่างชัดเจน โดยแรงงานทีเ่ ดินทางออกนอกประเทศอย่างเป็นทางการในอินโดนีเซียเพิม่ ขึน้ จากราว 16,000 คน
ในปี พ.ศ. 2523 เป็น 120,000 คนในปี พ.ศ. 2538 ส่วนชาวฟิลิปปินส์ก็เพิ่มจำ�นวนจากราว 214,000 คน
เป็น 488,000 คน ในช่วงเดียวกัน ประเทศไทยก็เช่นกันมีแรงงานที่ออกไปทำ�งานต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก
ราว 21,000 คนเป็น 202,000 คนในช่วงนั้น (Wickrammasekara, 2002) ปรากฎการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
กับประเทศผู้ส่งออกแรงงานหลักจากอาเซียนทุกประเทศ รวมทั้งในเอเชียใต้ไม่ว่าจะเป็นอินเดีย ปากีสถาน
บังกลาเทศและศรีลงั กา เป็นต้น อาจกล่าวได้วา่ ทศวรรษที่ 1980 และ 1990 (ปี พ.ศ 2524 - 2543) เป็นต้นมา
เป็นยุคทองของการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศจากเอเชีย
สำ�หรับประเทศไทย นอกจากการส่งออกแรงงานจะเพิ่มขึ้นแล้ว การนำ�เข้าแรงงานข้ามชาติก็เพิ่มขึ้น
อย่างมหาศาลในทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ 2534 - 2543) เป็นต้นมา โดยในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990
(พ.ศ. 2534 - 2543) และต้นทศวรรษที่ 2000 (พ.ศ. 2543 - 2553) จำ�นวนแรงงานต่างชาติได้เพิ่มขึ้นแบบ
ก้าวกระโดด และได้กระจายไปยังพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัว่ ประเทศ ในปี พ.ศ. 2548 มีจ�ำ นวนผูย้ า้ ยถิน่ อาศัยในประเทศไทย
รวม 1,050,459 คน โดยเป็นแรงงานต่างชาติที่จดทะเบียนสูงถึง 781,025 คน และผู้อพยพ 133,117 คน
แต่คาดว่ามีแรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกกว่าหนึ่งล้านคน (Mekong Migration Network statistics, 2010)
ในอนาคต คาดว่าจะมีจดุ เปลีย่ นอีกครัง้ ในทศวรรษหน้า ภายหลังการรวมตัวอย่างสมบูรณ์ของประชาคม
อาเซียนใน พ.ศ. 2558 โดยแนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานจะมีความซับซ้อนขึ้น เนื่องจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) และการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
อย่างมากในประเทศดังกล่าว ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารลงทุนจากต่างชาติจำ�นวนมาก ทำ�ให้การจ้างงานและรายได้ของ
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ประชาชนขยายตัวอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การเปิดเสรีด้านการลงทุนในกรอบอาเซียนและกรอบความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอื่นๆ จะทำ�ให้อุตสาหกรรมจำ�นวนมากของไทยและประเทศเอเชียตะวันออกขยายการลงทุน
ไปยังประเทศ CLMV ซึ่งอาจทำ�ให้แรงงานผิดกฎหมายที่อยู่ในประเทศไทยหวนกลับไปทำ�งานในประเทศของ
ตนเอง จนอาจเกิดปรากฎการณ์การคืนถิ่นของแรงงานข้ามชาติก็เป็นได้

2. จากแรงงานภาคเกษตรสู่การจ้างงานที่ซับซ้อน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนที่ผ่านมา ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตอย่าง
รวดเร็ว ทำ�ให้หลายประเทศเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม หรือบางประเทศก้าวข้ามจาก
สังคมอุตสาหกรรมสู่สังคมองค์ความรู้ที่เน้นไปที่ภาคบริการ เนื่องจากระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน ทำ �ให้
โครงสร้างการจ้างงานของประเทศเอเชียแตกต่างกัน โดยบางประเทศได้ผ่านขั้นตอนการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจมาเป็นเวลานานทำ�ให้เกิดการดูดซับแรงงานจากภาคเกษตรเข้าสูภ่ าคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
จนถึงจุดทีแ่ รงงานส่วนเกินลดลงมากจนต้องนำ�เข้าแรงงานจากต่างประเทศ ดังในกรณี สิงคโปร์ บรูไน ไทย และ
มาเลเซีย เป็นต้น ส่วนบางประเทศยังมีประชากรในภาคเกษตรในสัดส่วนทีส่ งู มาก เช่น พม่า ลาว กัมพูชา ทำ�ให้
อุปทานแรงงานที่จะย้ายเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีสูง
ตาราง 4 การจ้างงานในอาเซียน
ประเทศ
บรูไน
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
พม่า
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม
อาเซียน

พ.ศ.
2544
2548
2550
2546
2550
2541
2550
2550
2550
2549
2550

ภาคเกษตร
1.4
59.1
41.2
82.7
14.8
62.7
36.1
41.7
54.7
44.5

ที่มา: Martinez- Fernandez & Powell : ตาราง 11, หน้า 36.
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ภาคอุตสาหกรรม
21.4
13.4
18.8
9.3
28.5
12.2
15.1
22.6
20.7
18.3
19.0

ภาคบริการ
77.2
27.5
40.0
8.6
54.1
25.1
48.8
76.2
37.4
27.0
36.5

นอกจากระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกันแล้ว ปัจจัยหนุนให้เกิดการเคลือ่ นย้ายแรงงานยังมา
จากอุปทานแรงงานที่เพิ่มขึ้นในอาเซียน โดยจำ�นวนไม่น้อยที่อยู่ในรูปของแรงงานที่มีความไม่มั่นคงสูง คาดว่า
จำ�นวนประชากรในอาเซียนจะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 570 ล้านคนในปี พ.ศ. 2550 เป็นจำ�นวน 626 ล้านคน
ในปี พ.ศ. 2558 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 55 ล้านคน คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.7 ขณะที่การจ้างงานในอาเซียน
ปี พ.ศ. 2550 มีจำ�นวนทั้งสิ้นประมาณ 268.5 ล้านคน อย่างไรก็ตาม จำ�นวนแรงงานประมาณร้อยละ 60
หรือราว 160 ล้านคน เป็นแรงงานในสาขาอาชีพที่มีความไม่มั่นคงสูง โดยส่วนใหญ่เป็นการทำ�งานนอกระบบ
โดยในบางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย เวียดนามและกัมพูชา แรงงานที่เป็นลักษณะ self - employed workers
มีมากถึงกว่าร้อยละ 40 ส่วนในไทยและฟิลิปปินส์มีแรงงานในลักษณะดังกล่าวกว่าร้อยละ 30 ส่วนประเทศ
ที่มีระดับการพัฒนาสูง เช่น สิงคโปร์และมาเลเซียมีการจ้างงานนอกระบบในอัตราที่ต่ำ�มากเพียงประมาณ
ร้อยละ 10 - 20 เท่านัน้ ยิง่ ไปกว่านัน้ บางประเทศยังมีอตั ราการว่างงานในระดับสูง เช่น อินโดนีเซียและฟิลปิ ปินส์
(ร้อยละ 9.1 และร้อยละ 6.3 ตามลำ�ดับในปี พ.ศ. 2550) จึงไม่น่าแปลกใจที่สองประเทศดังกล่าวเป็นต้นทาง
ของแรงงานข้ามชาติอันดับต้นๆ ของเอเชีย
ตาราง 5 อัตราการว่างงานในอาเซียน (ร้อยละ)
ประเทศ
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
ไทย
เวียดนาม
อาเซียน
		

2549
10.3
3.3
7.3
4.5
1.2
2.3
6.1

2550
9.1
3.2
6.3
4.0
1.2
N.A.
5.8

ที่มา: Martine- Fernandez & Powell , 2009, p. 31, Table 9.

3. จากประตูที่เปิดแง้มสู่ประตูที่เปิดกว้าง (มากขึ้น)
ในอดีตนโยบายของประเทศต่างๆ ต้องการควบคุมจำ�นวนแรงงานต่างชาติเพื่อมุ่งคุ้มครองแรงงานใน
ประเทศ แต่ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมานโยบายด้านแรงงานของประเทศต่างๆ ในเอเชียได้มีความยืดหยุ่น
มากขึ้นตามลำ�ดับ จนเมื่อกระแสการเปิดเสรีเป็นสิ่งจำ�เป็นเพื่อผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างๆ ทำ�ให้เกิดข้อตกลงด้านแรงงานทัง้ ในกรอบทวิภาคีและกรอบภูมภิ าค อาทิ การเปิดเสรีตลาดแรงงานวิชาชีพ
ไทย - ออสเตรเลียภายใต้กรอบ TAFTA การเปิดเสรีตลาดแรงงานวิชาชีพของอาเซียนภายใต้กรอบ AFTA เป็นต้น
รวมทัง้ การทำ�ข้อตกลงระหว่างสิงคโปร์กบั ฟิลปิ ปินส์ เพือ่ อนุญาตให้คนฟิลปิ ปินส์เข้ามาทำ�งานในสิงคโปร์อย่าง
ถูกต้องเป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในทางเทคนิคการเปิดตลาดแรงงานยังมีขอ้ จำ�กัดและกฎระเบียบข้อบังคับมากมาย
ทีท่ �ำ ให้การเคลือ่ นย้ายแรงงานข้ามชาติไม่ใช่เรือ่ งง่าย แต่กน็ บั ว่าเป็นก้าวย่างสำ�คัญ นำ�ไปสูก่ ารเปิดกว้างมากขึน้

จุดเปลี่ยนกระแสการย้ายถิ่นในเอเชีย: สู่ยุคการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

77

ความยืดหยุ่นของตลาดแรงงานในเอเชียที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมามีลักษณะค่อยเป็น
ค่อยไป ดังนี้ 1) ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น อนุญาตให้แรงงานจากประเทศอื่นเข้าประเทศในลักษณะ
guest worker program และ temporary contract employment เพื่อฝึกงานและทำ�งานในญี่ปุ่นในช่วงเวลา
หนึง่ ๆ จากนัน้ ก็มกี ารผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนนำ�แรงงานอืน่ เข้าประเทศในลักษณะเดียวกัน 2) ประเทศผูส้ ง่ ออก
แรงงานเป็นจักรกลสำ�คัญในการเจรจากับรัฐบาลประเทศต่างๆ เพื่อทำ�ข้อตกลงในการเปิดตลาดแรงงานของ
ตน โดยมีการกำ�หนดมาตรฐานด้านแรงงานอย่างชัดเจนรวมทั้งการควบคุมตรวจสอบคุณสมบัติของแรงงาน
อย่างเข้มงวด ซึ่งในกรณีนี้ ฟิลิปปินส์เป็นตัวอย่างที่ดีของการส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ
จนทำ�ให้รายได้จากการโอนเงินเข้าประเทศของแรงงานชาวฟิลิปปินส์สูงเป็นอันดับหนึ่งของรายได้จากการขาย
สินค้าและบริการทัง้ หมด 3) การเติบโตของอุตสาหกรรมแรงงานข้ามชาติ ทำ�ให้เกิดธุรกิจด้านแรงงานจำ�นวนมาก
เช่น บริษทั จัดหางานขนาดใหญ่ ซึง่ การเฟือ่ งฟูของธุรกิจเหล่านี้ นำ�ไปสูธ่ รุ กิจการเมืองและการผลักดันนโยบาย
การเปิดตลาดแรงงานมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีการตั้งเป้าจำ�นวนแรงงานที่จะส่งออกไปต่างประเทศอย่างชัดเจน
เช่น ฟิลปิ ปินส์ได้ก�ำ หนดเป้าการส่งออกแรงงานถึง 2.8 ล้านคนในช่วง พ.ศ. 2542 - 2546 (Kaur, 2010)
สำ�หรับไทย รัฐบาลไทยเริ่มมีนโยบายดึงดูดแรงงานวิชาชีพและแรงงานฝีมือในปี พ.ศ. 2521 ในสอง
ลักษณะคือ กลุ่มแรกเป็นวีซ่าทำ�งานให้แรงงานฝีมือจากต่างชาติในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และอีกประเภทเป็นวีซ่าทำ�งานสำ�หรับผู้เชี่ยวชาญในกิจการ
ขนาดใหญ่ในประเทศ โดยแรงงานฝีมือเหล่านี้อาจสมัครเป็น permanent resident ได้ ต่อมาในทศวรรษที่
1990 (พ.ศ. 2534 - 2543) ประเทศไทยต้องการแรงงานระดับล่างในภาคการผลิตมากขึ้น เนื่องจากเข้าสู่
สถานะประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ทำ�ให้รัฐบาลเริ่มออกกฎระเบียบที่ชัดเจนโดยอนุญาตให้มีการจดทะเบียน
แรงงานต่างชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 แต่เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างสูงเป็นการสร้างภาระทางการเงินให้
กับแรงงานและผูป้ ระกอบการค่อนข้างมาก ทำ�ให้แรงงานจำ�นวนมากไม่ได้เข้าจดทะเบียนและยังคงเป็นแรงงาน
เถื่อนต่อไป นอกจากนี้ทางการไทยยังได้ทำ�ความตกลงทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านในอินโดจีน ได้แก่ พม่า
ลาวและกัมพูชาในช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2547 เพื่อร่วมมือในการตรวจสอบและคุ้มครองแรงงานข้ามชาติจาก
ประเทศดังกล่าว ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ทางการไทยได้ออกมาตรการตรวจสอบสัญชาติแรงงานข้ามชาติและ
ออกใบอนุญาตทำ�งานทีม่ อี ายุครัง้ ละสองปี ในสาขาต่างๆ อาทิ เกษตร ก่อสร้าง งานบ้าน ประมง กิจการอาหาร
ทะเล โดยคิดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและค่ารักษาพยาบาลรวมกันปีละ 3,800 บาท และห้ามแรงงาน
เปลี่ยนไปทำ�งานในสาขาอื่นที่กำ�หนดไว้แต่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้

4. จากยุค Baby Boomer สู่สังคมวัยชรา
โครงสร้างประชากรของเอเชียกำ�ลังเข้าสูส่ งั คมวัยชราอย่างรวดเร็ว โดยอัตราส่วนประชากรวัยแรงงานช่วง
อายุ15 - 64 ปี ในหลายประเทศจะเริ่มลดลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำ�ให้การนำ�เข้าแรงงานต่างชาติเพื่อ
รักษาสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานและระดับการผลิตของประเทศเป็นสิ่งจำ�เป็น เช่น ในญี่ปุ่น ประชากร
วัยแรงงานจะเริ่มลดลงจากประมาณ 66 ล้านคนในปี พ.ศ. 2553 เป็นราว 61 ล้านคนในปี พ.ศ. 2558
และ 59 ล้านคนในปี พ.ศ. 2558 หรือแม้แต่ประเทศจีนก็จะเริ่มมีประชากรวัยแรงงานลดลงในปี พ.ศ. 2563
จาก 826 ล้านคนในปี พ.ศ. 2558 เป็น 818 ล้านคนในปี พ.ศ. 2563 ส่วนประเทศไทย จำ�นวนประชากร
วัยแรงงานจะเริม่ คงทีใ่ นช่วง พ.ศ. 2558 - 2563 ก่อนทีจ่ ะลดลงหลังจากนัน้ (ตาราง 6) ดังนัน้ ช่วงปี พ.ศ. 2558
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ประชากรและสังคม 2554

มาเลเซีย

1.7
1.9
1.9

แคนาดา
อิหราน

เป็นต้นไปจะเป็นจุดเปลี่ยนด้านประชากรที่สำ�คัญในเอเชีย ที่อาจนำ�ไปสู่การนำ�เข้าแรงงานจำ�นวนมากใน
ฮองกง
2.5
หลายประเทศ จนเกิดภาวะแรงงานตึงตัว โดยคาดว่
าญี่ปุ่นอาจต้องการแรงงานต่างชาติมากถึง 6.7 ล้านคน
2.8
ปากีสถาน
ในปี พ.ศ. 2568 (Rallu, 2002)
2.9
อินเดีย

6.1

ซาอุดิอาระเบีย
สหรัฐอเมริ
กา
ตาราง
0

ลานคน

ประเทศ
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
ไทย
3.5
เวียดนาม
ญี่ปุ่น 3.0 2.672.74
จีน 2.5
2.0

7.9

ลานคน

6 การคาดการณ์จำ�นวนแรงงานวัย 15 - 64 ปีในเอเชีย (ล้านคน)
1

2548
108,361
37,093
35,715
44,608
66,702
782,782
2.18

2

3

4

2553
110,432
38,294
36,136
45,628
66,361
789,6522.36

1.69
ที่มา: Chalamwong & Rodsomboon,
2007 : ตาราง 2, หน้า1.4.
55
1.5

5

1.97

6

7

2558
128,117
49,170
39,071
53,415
61,650 2543
826,250

8

9

2563
136,917
54,475
39,781
56,191
59,646
2553
818,466

1.35

1.16
0.69 ยแรงงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้แ0.ก่79อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม
สำ�หรับประเทศที่ยังคงมีป0.ระชากรวั
51 0.570.54
4 0.34
5
0.320.ย4ชราเช่
0.240.3 งกล่าวจะเริม
0.24นกัน0.อย่
เป็นต้น อย่า0.งไรก็
ตาม ประเทศอาเซียนผูส้ ง่ ออกแรงงานดั
่ เข้าสูส่ งั คมวั
5 าไม่เกิน
10.า1งช้
0.
0
ปี พ.ศ. 2593 เป็นต้นไป จึงเป็นไปได้ว่าหลังปี พ.ศ. 2568 จีนอาจต้องการแรงงานจากประเทศดังกล่าว
ฮองกง ญี่ปุน จีน เกาหลีใต มาเกา มาเลเซีย สิงคโปร ไทย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน
1.0

ในอาเซียนเพื่อทดแทนประชากรวัยแรงงานของตนที่จะลดลงก็เป็นได้

รูปที่ 6 เปรียบเทียบประชากรวัยแรงงานประเทศในเอเชียปี พ.ศ. 2548 - 2563
2548

ประชากร
80,000
70,000

66,702

60,000

49,170

50,000
40,000

2558

37,093

54,475
35,715 39,071

2563

61,650 59,646

39,781

30,000
20,000
10,000
0
ฟลิปปนส

ไทย

ญี่ปุน

ที่มา: Chalamwong & Rodsomboon, 2007 : ตาราง 2, หน้า 4.
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5. จากจีนตะวันตกสู่จีนตะวันออกและเอเชีย
ขณะที่การย้ายถิ่นในประเทศของประเทศอาเซียนส่วนใหญ่ชะลอตัวลงหลังจากแรงงานภาคเกษตร
ได้ ถู ก ดู ด ซั บ เข้ า สู่ ภ าคอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร แต่ ใ นกรณี ป ระเทศจี น การย้ า ยถิ่ น ในประเทศอย่ า ง
เป็นล่ำ�เป็นสัน (หลังการปฏิวัติในปี พ.ศ 2492) เกิดขึ้นช้ากว่าประเทศเอเชียอื่น เนื่องจากจีนเริ่มเปิดประเทศ
และปฏิรูปเศรษฐกิจเป็นระบบทุนนิยมในปี พ.ศ. 2521 ทำ�ให้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมเกิดขึน้ ช้ากว่าประเทศอืน่ แต่การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กลับรวดเร็วและรุนแรงมาก โดยในช่วงแรก
ของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ การย้ายถิ่นยังคงจำ�กัดอยู่มาก เนื่องจากรัฐบาลจีนใช้ระบบ Hukou ซึ่งจำ�กัดสิทธิ์
ในการโยกย้ายของประชาชนและจัดสรรสวัสดิการของรัฐให้เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนในแต่ละท้องถิ่นเท่านั้น
ทำ�ให้การเคลื่อนย้ายแรงงานของจีนจากภาคชนบทเข้าสู่เมืองเป็นไปอย่างจำ�กัด
แต่ต่อมา ทางการจีนได้ผ่อนคลายนโยบายดังกล่าวโดยอนุญาตให้ชาวชนบทซึ่งมีรายได้แน่นอนและ
มีทอ่ี ยูอ่ าศัยเป็นหลักแหล่งสามารถโอนย้ายมาเป็นประชากรในเขตเมืองทีต่ นอาศัยอยูไ่ ด้2 ทำ�ให้เกิดการเคลือ่ นย้าย
แรงงานเข้าสู่เมืองต่างๆ จำ�นวนมากและเกิดการขยายของภาคเมือง (urbanization) อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ในภาคตะวันออกของประเทศ อาทิ มณฑลกวางตุ้ง ฟูเจี้ยน เจ้อเจียง ซานตง โดยมีการประเมินว่าการย้ายถิ่น
ในประเทศของจีนเพิ่มขึ้นจาก 26 ล้านคนในปี พ.ศ. 2531 เป็น 126 ล้านคนในปี พ.ศ 2547 (Deshingkar,
2006) การผ่อนคลายมาตรการการย้ายถิ่นของประชากรดังกล่าวทำ�ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานส่วนเกินจาก
ภาคชนบทเข้าสูภ่ าคเมืองเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง คาดว่าในช่วงสองทศวรรษข้างหน้า จะมีผยู้ า้ ยถิน่ เข้าสูภ่ าคเมือง
เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 12 - 13 ล้านคน
นอกจากการย้ายถิน่ ในประเทศแล้ว แรงงานจีนยังเคลือ่ นย้ายไปทำ�งานในต่างประเทศเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ
โดยทางการจีนเองมีนโยบายสนับสนุนให้แรงงานจีนออกไปทำ�งานในต่างประเทศ เนื่องจากต้องการให้ชาวจีน
ไปเรียนรู้เทคโนโลยีในต่างประเทศ และเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจของจีน ในช่วงปี พ.ศ. 2523 - 2543
ชาวจีนย้ายถิ่นออกนอกประเทศประมาณ 4 - 5 ล้านคน โดยกว่าหนึ่งล้านคนมุ่งไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ได้แก่ ญี่ปุ่นจำ�นวน 350,000 คน เกาหลีใต้ 160,000 คน ไต้หวัน 100,000 ไทย 150,000 คน และ
ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ 150,000 คน และอี ก หลายหมื่ นคนในสิงคโปร์ (Rallu, 2002) โดยช่องทางการย้ายถิ่น
ประกอบด้วยเส้นทางบกผ่านคาบสมุทรเกาหลี ทางบกเข้ามาไทยผ่านลาวและพม่า ทางเรือจะอาศัยเส้นทาง
ทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบไต้หวัน โดยจำ�นวนไม่น้อยจะเดินทางต่อไปยังประเทศตะวันตกอื่นๆ ต่อไป ทำ�ให้
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ย้ายถิ่นชาวจีนได้เพิ่มจำ�นวนขึ้นจนเป็นผู้เข้าเมืองกลุ่มใหญ่ที่สุดอันดับ 1 หรือ 2
ในประเทศตะวันตกหลายประเทศ เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น
สำ�หรับประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน คาดว่าจำ�นวนผู้ย้ายถิ่นชาวจีนจะมีจำ�นวนเพิ่มขึ้นในช่วง
หลายปีขา้ งหน้า ทัง้ ในลักษณะของแรงงานข้ามชาติ และกลุม่ ธุรกิจรายย่อย คล้ายชุมชนชาวจีนทีข่ ยายคืบเข้าไป
บริเวณชายแดนรัสเซีย - จีน เนือ่ งจากเส้นทางการค้าและการคมนาคมทางบกทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาก เช่น โครงข่ายถนน
R3A, R3B และอื่นๆ รวมถึงการคมนาคมทางน้ำ�ผ่านแม่นำ�้ โขงซึ่งมีราคาถูก ทำ�ให้ปัจจุบัน มีนักศึกษาจีน
นักท่องเทีย่ ว นักธุรกิจ และแรงงานชาวจีนเดินทางเข้ามาในไทยจำ�นวนมาก ทัง้ นี้ อุปทานแรงงานของประชากร
วัยทำ�งานของจีนจะยังคงเพิ่มขึ้นจากนี้ไปจนถึงปี พ.ศ. 2563 เป็นอย่างน้อย กอปรกับประชากรอีกกว่า
2
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แต่ส�ำ หรับมหานครต่างๆ ทางการจีนยังจำ�กัดสิทธิด์ งั กล่าวให้กบั แรงงานฝีมอื และช่างเทคนิคเป็นหลัก เพือ่ ชะลอการขยายตัวของเมืองใหญ่

ประชากรและสังคม 2554

100 ล้านคนทีย่ า้ ยถิน่ ไปยังหัวเมืองต่างๆ ในปัจจุบนั ทำ�ให้แรงกดดันเรือ่ งการจ้างงานในประเทศจีนยังคงมีอยู่
อย่างต่อเนื่อง และอาจผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นไปยังต่างประเทศในช่วงทศวรรษหน้า

6. จากตะวันตกมุ่งสู่เอเชีย
ในอดีตการย้ายถิ่นของแรงงานวิชาชีพจากเอเชียส่วนใหญ่จะเป็นการย้ายออกจากประเทศต้นทางเพื่อ
มุง่ สูป่ ระเทศพัฒนาแล้วในกลุม่ OECD เป็นหลัก คาดว่าปัจจุบนั มีแรงงานวิชาชีพของเอเชียทีจ่ บการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปอาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศ OECD ถึงราว 3.7 ล้านคน (Abella & Ducanes, 2008)
แม้ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกา และแคนาดายังคงเป็นเป้าหมายหลักของตลาดแรงงานวิชาชีพจากเอเชีย แต่ใน
ทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดแรงงานวิชาชีพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกกำ�ลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ในเมืองธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร เซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์ ฮ่องกง เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดอุปสงค์ด้านแรงงานฝีมือและแรงงานวิชาชีพจนอุปทานแรงงานขยายตัวไม่ทัน ทำ�ให้เริ่ม
เกิดปรากฎการณ์ใหม่ที่แรงงานวิชาชีพจำ�นวนมากจากประเทศเอเชียได้มุ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานในเอเชียด้วยกัน
ที่ ผ่ า นมา แรงงานวิ ช าชี พจากเอเชี ย จำ� นวนสองในสามมั ก เดิ น ทางไปอาศั ย อยู่ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก า3
โดยคนฟิลปิ ปินส์เป็นแรงงานกลุม่ ใหญ่สดุ ตามด้วยชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ส่วนเกาหลีใต้เป็นแรงงานวิชาชีพอันดับ
สาม แต่หากรวมภูมิภาคเอเชียใต้เข้ามาก็จะพบว่าอินเดียมีแรงงานวิชาชีพที่อาศัยในกลุ่มประเทศ OECD มาก
ใกล้เคียงกับชาวจีนเลยทีเดียว (ตาราง 7) โดยอาชีพหลักของแรงงานวิชาชีพจากเอเชียตะวันออกประกอบด้วย
แพทย์และพยาบาล เจ้าหน้าที่เทคนิค นักบริหาร พนักงานบริษัท โปรแกรมเมอร์ และเจ้าหน้าที่ไอที
ตาราง 7 แรงงานวิชาชีพจากเอเชียที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศ OECD ในปี พ.ศ. 2549
ประเทศภูมิลำ�เนาเดิม
จีน
ฮ่องกง
อินเดีย
อินโดนีเชีย
ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้
ฟิลิปปินส์
ไทย
ไต้หวัน
เวียตนาม

จำ�นวนผู้ย้ายถิ่นที่อาศัยในกลุ่มประเทศ OECD
807,169
147,354
996,813
118,948
281,565
520,875
891,343
76,926
263,914
347,249

ประเทศเป้าหมาย
สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ญี่ปุ่น
แคนาดา, สหราชอาณาจักร, ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา
สหรัฐอเมริกา,ออสเตรเลีย, แคนาดา
สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, แคนาดา
สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, แคนาดา
สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ฝรั่งเศส

ที่มา: Abella & Ducanes, 2008 : ตาราง 1, ภาคผนวก
3

สำ�หรับตลาดแรงงานวิชาชีพหลักของชาวจีนคือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ญีป่ นุ่ และออสเตรเลีย ส่วนชาวอินเดียจะนิยมย้ายถิน่ ไปสหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักรและแคนาดาเป็นหลัก สำ�หรับคนฟิลปิ ปินส์จะมุง่ ไปทีส่ หรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลียและญีป่ นุ่ ชาวเกาหลีใต้จะมุง่ ไป
ที่สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และแคนาดา ส่วนชาวญี่ปุ่นจะนิยมสหรัฐอเมริกา เกือบร้อยละ 80 ของทั้งหมด กรณีชาวเวียดนามจะมุ่งไปที่
สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศสและออสเตรเลียเป็นหลัก สำ�หรับคนไทย นิยมไปอาศัยและทำ�งานในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและ
สหราชอาณาจักรมากที่สุด

จุดเปลี่ยนกระแสการย้ายถิ่นในเอเชีย: สู่ยุคการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
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การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนกำ�ลังเป็นแม่เหล็กทีด่ งึ ดูดแรงงานวิชาชีพจากเอเชียจำ�นวนมาก โดยจีน
ได้เปิดรับแรงงานวิชาชีพจากฮ่องกงและไต้หวันอย่างเต็มที่ มีการประเมินว่าแค่เซี่ยงไฮ้เมืองเดียวก็มีแรงงาน
วิชาชีพจากฮ่องกงและไต้หวันมากถึงหนึ่งล้านคน ส่วนในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ แรงงานวิชาชีพจากเอเชียได้เพิ่ม
จำ�นวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ในญี่ปุ่นแรงงานวิชาชีพต่างชาติในปี พ.ศ. 2549 มีจำ�นวนรวมถึง 158,000 คน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจากทวีปเอเชียด้วยกัน (Abella & Ducanes, 2008)
สำ�หรับประเทศไทย มีแนวโน้มว่าแรงงานวิชาชีพต่างชาติจะเพิม่ จำ�นวนมากขึน้ อย่างรวดเร็วจากการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจอันเป็น ผลมาจากการรวมตัวของประชาคมอาเซียน โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คาดว่าความต้องการแรงงานฝีมือจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และ
อุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ ซึง่ ทางการไทยกำ�ลังพิจารณาแนวทางการนำ�เข้าแรงงานวิชาชีพจากต่างชาติเพือ่
แก้ไขปัญหานี้ โดยนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยอาจพิจารณาให้แรงงานวิชาชีพใน
สาขาทีข่ าดแคลนจากอาเซียนเข้ามาทำ�งานในไทยได้สะดวกขึน้ เพิม่ เติมจากข้อตกลงการเปิดตลาดแรงงานฝีมอื
ของอาเซียนก่อนหน้านี้ (Bangkok Post, 19th February 2011)

ผลกระทบต่อไทยและข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย
จุดเปลี่ยนการย้ายถิ่นของเอเชียที่เกิดขึ้น ทำ�ให้กระแสการย้ายถิ่นข้ามชาติเพิ่มจำ�นวนมากขึ้นด้วยอัตรา
เร่งจากหลายปัจจัยทั้งในด้านนโยบายของประเทศต่างๆ ที่เปิดรับแรงงานข้ามชาติมากขึ้น และการเข้าสู่สังคม
ผูส้ งู อายุจนนำ�ไปสูก่ ารขาดแคลนประชากรวัยแรงงานในหลายประเทศ และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
ในภูมิภาคเอเชียทั้งในจีนและอาเซียน พลวัตรของการย้ายถิ่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยภายนอก
ประเทศดังกล่าว ทำ�ให้ไทยจำ�เป็นต้องเร่งปรับตัวในด้านต่างๆ เพื่อลดปัญหาความไม่สมดุลของอุปสงค์และ
อุปทานด้านแรงงานของประเทศในอนาคต ดังนี้
1) ปรับหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างความชำ�นาญด้านวิชาชีพของอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของ
ประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
ยางพารา อุตสาหกรรมบริการ เทคโนโลยีการเกษตร เป็นต้น เพือ่ แก้ปญ
ั หาการขาดแคลนแรงงาน จำ�นวนหลาย
หมื่นตำ�แหน่งในปัจจุบัน และคาดปัญหาขาดแคลนแรงงานจะเพิ่มมากขึ้นเป็นแสนตำ�แหน่งในทศวรรษนี้
เนือ่ งจากญีป่ นุ่ กำ�ลังย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสูไ่ ทยและอาเซียนระลอกใหม่
เนื่องมาจากการแข็งค่าของเงินเยนในปัจจุบัน
2) เพิ่ ม ความสามารถด้ า นภาษาและวั ฒนธรรมที่ เ กี่ ย วกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น เพื่ อ สร้ า งโอกาส
การจ้างงานแรงงานไทยในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการรวมตัวของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ (ซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียน) จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม เนื่องจากประเทศ
ดังกล่าวจะกลายเป็นแม่เหล็กของการลงทุนและการจ้างแรงงานระหว่างประเทศ
3) แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเรื่องการจ้างแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งปรับปรุงระบบสวัสดิการสังคม
ให้เป็นสากล เนื่องจากจำ�นวนแรงงานข้ามชาติและนักท่องเที่ยว นักธุรกิจที่จะเดินทางเข้าสู่ไทยมากขึ้น
โดยส่วนหนึ่งอาจมีลักษณะผสมผสานระหว่างนักธุรกิจและผู้ย้ายถิ่นที่เดินทางไปมาและมีที่พักมากกว่าหนึ่ง
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ประเทศ และอีกส่วนหนึ่งอาจเป็นนักท่องเที่ยวที่แสวงหาโอกาสในการจ้างงานควบคู่ไปด้วย ดังนั้น กฎหมาย
และกฎระเบียบจึงต้องมีความยืดหยุน่ มากขึน้ เช่น ประเภทของวีซา่ และระยะเวลาของการพำ�นักในประเทศไทย
กฎหมายเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ระบบสาธารณสุขมูลฐานและการควบคุมโรค เป็นต้น ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับ
พลวัตรของการรวมตัวของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก
4) การวิเคราะห์ประเมินโครงสร้างอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในภูมภิ าคอาเซียน เพือ่ เข้าใจทิศทาง
การจ้างงานและแนวโน้มการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้ไทยสามารถวางแผนด้านการศึกษา
การฝึกอบรมแรงงาน และการจ้างงานทีเ่ ชือ่ มโยงกับแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงของภูมภิ าคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้งนี้ ไทยต้องเข้าใจและปรับกระบวนการคิดใหม่ให้มีลักษณะเป็นกรอบวิเคราะห์แบบภูมิภาค
(regional approach) มากขึ้น
5) นโยบายด้านการศึกษาและแรงงานของไทยควรมีลกั ษณะ pro - active มากขึน้ โดยภาครัฐและเอกชน
ต้องร่วมมือกันเพื่อวางเป้าหมายการพัฒนาฝีมือแรงงานและการจัดทำ�หลักสูตรที่สอดคล้องกับอุปสงค์อย่าง
แท้จริง ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาฝีมือของแรงงานต่างชาติในไทยด้วย นอกจากนี้ ควรขยายการฝึกอบรม
แรงงานในลักษณะ in - house training มากขึน้ โดยภาครัฐอาจสนับสนุนในด้านวิชาการและการลดหย่อนภาษี
นอกจากนี้ ควรพิจารณาเรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานในต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการลงทุนของไทยด้วย
หรืออาจพัฒนาศูนย์ฝกึ อบรมแรงงานของไทยให้เป็นสากลเพือ่ ให้แรงงานของประเทศเพือ่ นบ้านเข้ามาฝึกอบรม
ในไทยสำ�หรับตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน

สรุป
ที่ผ่านมา ทิศทางการเคลื่อนย้ายแรงงานส่วนใหญ่ประกอบด้วยการเคลื่อนย้ายจากเอเชียสู่เอเชีย
ตะวันออก จากเอเชียตะวันออกสู่อาเซียน และระหว่างอาเซียนด้วยกันเอง แต่มีแนวโน้มว่ากระแสการย้ายถิ่น
ของแรงงานในเอเชียกำ�ลังมีจุดเปลี่ยนที่สำ�คัญ 6 ด้าน ได้แก่ ประการแรก การเพิ่มจำ�นวนของแรงงานข้ามชาติ
อย่างรวดเร็วโดยมีปัจจัยเร่งคือ การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของเอเชีย ประการที่สอง โครงสร้างการจ้างงาน
มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยจะมีความเชื่อมโยงระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้านแรงงานระหว่างประเทศมากขึ้น
ประการที่สาม นโยบายประเทศต่างๆ จะเปิดกว้างด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติมากขึ้น ประการที่สี่
สังคมวัยชรากำ�ลังคืบคลานเข้าสูเ่ อเชีย คาดว่าจะมีการนำ�เข้าแรงงานต่างชาติมากขึน้ แบบก้าวกระโดดในอนาคต
อันใกล้ ประการทีห่ า้ การย้ายถิน่ ของแรงงานจีนนับร้อยล้านคนจากภาคตะวันตกสูภ่ าคตะวันออกกำ�ลังเกิดขึน้
และจำ�นวนหลายล้านคนกำ�ลังมุ่งสู่อาเซียนและเอเชีย ประการที่หก แรงงานวิชาชีพจากเอเชียที่ในอดีตมุ่งสู่
ประเทศตะวันตกเป็นหลัก กำ�ลังหันกลับมายังเอเชียด้วยกัน เนือ่ งจากโอกาสทีเ่ ปิดกว้างมากขึน้ จุดเปลีย่ นเหล่านี้
จะทำ�ให้โฉมหน้าของการเคลือ่ นย้ายแรงงานในเอเชียแตกต่างไปจากเดิม และไทยจำ�เป็นต้องปรับตัวอย่างมาก
ทั้งในด้านนโยบายด้านการศึกษา การจ้างงาน และการสร้างความเชื่อมโยงของอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
ของไทยกับภูมิภาคอาเซียนโดยรวม

จุดเปลี่ยนกระแสการย้ายถิ่นในเอเชีย: สู่ยุคการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
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ส่วนที่ 2

จุดเปลี่ยนประชากรกับการย้ายถิ่นข้ามชาติ

คุณพ่อทางไกลในครอบครัว
ของผู้ย้ายถิ่นไปทำ�งานต่างประเทศ:
ข้อมูลเบื้องต้นจากโครงการ
CHAMPSEA ประเทศไทย

Transnational Fathering among Overseas
Migrant Families in the Context of Thailand:
A Preliminary Analysis from CHAMPSEA - Thailand

อารี จำ�ปากลาย Aree Jampaklay 1
แครี่ ริคเตอร์ Kerry Richter 2
ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ Patama Vapattanawong 3
วนิพพล มหาอาชา Wanippol Mahaarcha 4

บทคัดย่อ
บทความนี้ สนใจบทบาทความเป็นพ่อในครัวเรือนของผู้ย้ายถิ่นที่พ่อไปทำ �งานต่างประเทศ มีแม่เป็น ผู้เลี้ยงลูกโดยลำ�พัง
โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพจากโครงการแชมป์ซี (ประเทศไทย) ในบริบทของสังคมไทย ส่วนใหญ่ของผู้ย้ายถิ่นไปทำ�งาน
ต่างประเทศจะเป็นพ่อ ผลการศึกษาชี้ว่า แม้ตัวจะอยู่โพ้นทะเล แต่พ่อผู้ย้ายถิ่นยังคงรักษาบทบาทความเป็นพ่อที่มีต่อลูกที่อยู่
ณ ถิ่นต้นทางไว้ได้ เป็นพ่อทางไกลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกๆ และครอบครัว บทความสะท้อนให้เห็นความสำ�คัญของแม่
ในฐานะที่เป็น ผู้เชื่อมและกระชับความสัมพันธ์ทางไกลของพ่อลูก เป็นแม่เลี้ยงลูกแต่ลำ �พังที่มีวิธีการย้ำ�เตือนให้ลูกได้รับรู้ถึง
ความสำ�คัญและบทบาทของพ่อผูย้ า้ ยถิน่ อยูเ่ สมอ บทบาทของพ่อผูย้ า้ ยถิน่ ยังเด่นชัดผ่านการส่งเงินกลับมายังครอบครัวอย่างสม่�ำ เสมอ
การส่งเงินกลับจึงไม่เพียงแต่ท�ำ ให้สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขนึ้ แต่ยงั ตอกย้�ำ บทบาทผูห้ าเลีย้ งครอบครัวของพ่อผูย้ า้ ยถิน่
อีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาพโดยทั่วไปลูกๆ ของพ่อที่ไปทำ�งานต่างประเทศดูเหมือนจะได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่จากแม่
และครอบครัวเป็นอย่างดี บทความนี้ยังสะท้อนถึงความกังวลของแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกโดยลำ�พัง ครอบครัวผู้ย้ายถิ่นยังมองว่าเด็กๆ
จะมีความสุขมากกว่าหากมีทั้งพ่อและแม่อยู่พร้อมหน้ากัน

1
2
3
4

รองศาสตราจารย์ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัยหลังปริญญา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract
This paper focuses on how migrant fathers parent their children when they are abroad and how the roles of
stay-behind mothers come into play in helping maintain intact relationships between migrant fathers and stay-behind
children. We employ both quantitative and qualitative data from the CHAMPSEA-Thailand project. In the Thai context,
most overseas migrants are males. While physically away, fathers maintain their relationships with their families of
origin and with their children. The analysis highlights the importance of mothers as persons behind the scene in
strategically maintaining the relationship between overseas fathers and left-behind children—through keeping contact
as well as by reinforcing the father’s important roles. The clear and strong fathering role of overseas migrants is also
reinforced via regular remittances. Remittances thus not only contribute to the better financial status of the left-behind
family, but also enhance the overseas migrant father’s role as the breadwinner. It should be noted, however,
that while our results in general indicate the positive wellbeing of left-behind children with regard to the overseas
father-child relationship through mothers’ strategic efforts, it also reflects the burden and stress on left-behind
mothers in raising children alone.
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บทน�ำ
การที่พ่อแม่ย้ายถิ่นไปทำ�งานต่างประเทศโดยลูกๆ ยังคงอาศัยอยู่ในประเทศบ้านเกิดเป็นเรื่องที่ได้รับ
ความสนใจศึกษาในประเทศต่างๆ ทัง้ ประเทศผูส้ ง่ แรงงานออกหรือประเทศทีร่ บั แรงงานเข้ามา ประเด็นทีศ่ กึ ษา
โดยเฉพาะเรือ่ งสภาพความยากลำ�บากของลูกๆ เหล่านัน้ หรือแม้กระทัง่ ครอบครัวทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังนับว่าเป็นเรือ่ ง
ค่อนข้างใหม่ส�ำ หรับการศึกษาในลักษณะนี้ การศึกษาได้เริม่ อย่างจริงจังเมือ่ ปลายทศวรรษ 1990 และถึงแม้วา่
ปัจจุบนั มีการศึกษาประเด็นนีเ้ พิม่ มากขึน้ ก็ตาม แต่สว่ นใหญ่มกั เป็นการศึกษาในสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศ
ที่ส่งออกแรงงานมายังสหรัฐอเมริกา เช่น ประเทศเม็กซิโก ประเทศในแถบแคริบเบียน หรือประเทศแถบ
ละตินอเมริกา (Yeoh, et al., 2009) ประเด็นที่ทำ�การศึกษามีทั้งเรื่องประสบการณ์การย้ายถิ่นข้ามชาติของ
ผู้ย้ายถิ่นชาย การศึกษาการย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงานหญิงในมิติหญิง - ชาย ผลลัพธ์ของการย้ายถิ่นกับ
เงินส่งกลับ พ่อแม่ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติและการดูแล ผลกระทบของการย้ายถิ่นข้ามชาติที่มีต่อมารดา บิดา บุตร
หรือปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นผู้ดูแลบุตรของผู้ย้ายถิ่น กลยุทธ์เพื่อการรวมตัวกันของครอบครัวในประเทศถิ่นปลาย
ทาง หรือประเทศถิ่นต้นทาง การศึกษาการย้ายถิ่นกลับ (Dreby, 2007; Falicov, 2007; Kana‘iaupuni,
et al., 2005; Kandel & Massey, 2002; McGuire & Martin, 2007; Moran - Taylor, 2008a; 2008b;
Pribilsky, 2001). ผลการศึกษาที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ว่าผลกระทบของการย้ายถิ่นของพ่อแม่ขึ้นอยู่กับว่า
ผู้ที่จากไปนั้นยังคงรักษาความสัมพันธ์และการติดต่อกับลูกๆ ที่อยู่ข้างหลังได้อย่างไร สำ �หรับประเทศไทย
มีสถิติชี้ให้เห็นว่า แรงงานที่ไปทำ�งานต่างประเทศมักเป็นพ่อผู้ย้ายถิ่น ส่วนผู้ที่เป็นผู้ดูแลหลักของลูกๆ ก็คือ
แม่นั่นเอง
บทความนี้ พยายามอธิบายบทบาทของพ่อผู้ย้ายถิ่นว่ายังคงรักษาบทบาทของความเป็นพ่อของลูกๆ
ที่อยู่ในถิ่นต้นทางได้อย่างไร และภรรยาของผู้ย้ายถิ่นมีบทบาทอย่างไรในการช่วยรักษาความสัมพันธ์และ
การติดต่อระหว่างพ่อผู้ย้ายถิ่นกับลูกๆ ที่อยู่ข้างหลัง จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีหลายปัจจัยที่ช่วยลด
ผลข้างเคียงด้านอารมณ์และสังคมของการย้ายถิ่นข้ามชาติที่มีต่อสุขภาวะของครอบครัว ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่
การมีเครือข่ายการเกือ้ กูลสนับสนุนสำ�หรับครอบครัวทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลัง (Hugo, 2002) การติดต่ออย่างสม่�ำ เสมอ
ของพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่นกับลูกๆ โดยผ่านการสื่อสารทางไกล (Asis, 2002; Parreñas, 2005b) การศึกษา
ของศูนย์การศึกษาการย้ายถิ่นสคาลาบรินี ระบุว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่นกับลูกๆ มีผลต่อ
ความอยู่ดีมีสุขของลูกๆ ยิ่งติดต่อสื่อสารบ่อยขึ้นเพียงใดก็ยิ่งมีผลดีต่อความอยู่ดีมีสุขของลูกๆ เพียงนั้น
(Scalabrini Migration Center, 2004) นอกจากนั้น เมื่อแม่เป็นผู้ย้ายถิ่นและได้มีการพูดคุย อบรมสั่งสอน
หรือให้คำ�แนะนำ�ต่างๆ แก่ลูกๆ ผ่านการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดความรู้สึกถูกทอดทิ้งของลูกๆ
ลงได้ (Parreñas, 2005a)
ในบริบทของเอเชีย มีการศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นข้ามชาติของพ่อแม่และลูกๆ อยู่บ้างเหมือนกัน
แต่ไม่มากนัก ในจำ�นวนการศึกษาเหล่านั้น การศึกษาผู้ย้ายถิ่นไปต่างประเทศชาวฟิลิปปินส์และศรีลังกา
นับเป็นการศึกษารุ่นบุกเบิก เนื่องจากทั้งสองประเทศมีประวัติการย้ายถิ่นเพื่อไปทำ �งานในต่างประเทศ
อันยาวนาน ในขณะที่การศึกษาการย้ายถิ่นข้ามชาติของอินโดนีเซียและไทยนับว่าเพิ่งเริ่มต้น

คุณพ่อทางไกลในครอบครัวของผู้ย้ายถิ่นไปทำ�งานต่างประเทศ: ข้อมูลเบื้องต้นจากโครงการ CHAMPSEA ประเทศไทย

89

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทั้งส่งแรงงานไปทำ�งานในต่างประเทศและรับแรงงานจากต่างประเทศเข้ามา
ทำ�งานในไทย การศึกษาของจอห์น ไบรอัน (Bryant, 2005) อาจถือเป็นเพียงแหล่งข้อมูลเดียวทีม่ กี ารประมาณ
จำ�นวนเด็กที่พ่อแม่ไปทำ�งานต่างประเทศ รายงานนี้คาดประมาณว่า มีลูกของพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่นไปทำ�งาน
ต่างประเทศอยู่ราว 5 แสนคน ซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 2 - 3 ของเด็กๆ ทั้งหมดเท่านั้น ในประเทศไทย
องค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากการที่พ่อแม่ไปต่างประเทศต่อครอบครัวที่อยู่ ณ ถิ่นต้นทางมีอยู่ไม่มาก
เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาการย้ายถิ่นด้านอื่นๆ อาทิ แบบแผนการย้ายถิ่น ทำ�ไมจึงมีการย้ายถิ่น และ
ผลที่ตามมา ณ ประเทศผู้รับแรงงานย้ายถิ่น
ข้อค้นพบต่างๆ จากการศึกษาครัง้ นีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูก้ ำ�หนดนโยบายทัง้ ในระดับประเทศและระดับ
ท้องถิ่นในการพัฒนาหรือกำ�หนดนโยบายเพื่อสร้างความสะดวกและหรือสนับสนุนระบบการดูแลให้แก่เด็กๆ
ซึ่งเป็นลูกของพ่อแม่ที่ไปทำ�งานต่างประเทศ

แนวคิดเชิงทฤษฎี
แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติมีอยู่หลายแนวคิด ทฤษฎีโลกาภิวัตน์ (Globalization
theory) อธิบายว่าการย้ายถิ่นข้ามชาติเป็น ผลมาจากปัจจัยเชิงโครงสร้างที่ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลง
เชิงเศรษฐกิจและสังคม งานวิจัยใช้ทฤษฎีโลกาภิวัตน์เพื่อค้นหาวิธีที่กระแสโลกาภิวัตน์ถูกขับเคลื่อนด้วยภาวะ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศและ/หรือการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร ประเด็นการโต้แย้งที่สำ�คัญอย่างหนึ่งคือ
กระแสโลกาวิวัตน์เป็นสาเหตุที่ท�ำ ให้สังคมต่างๆ มาพบหรือบรรจบกันในเรื่องของเศรษฐกิจ องค์กรการเมือง
และวัฒนธรรม การโต้แย้งอีกทางหนึ่งก็คือ ในท้ายที่สุดแล้วกระแสโลกาภิวัตน์นำ�ไปสู่ความเป็นสมัยใหม่และ
วัฒนธรรมตะวันตกอันเป็นหนึ่งเดียว หรือทำ�ให้เกิดพหุวัฒนธรรม (Levitt & Jaworsky, 2007) และยังมี
งานอื่นๆ ที่ศึกษาการเคลื่อนย้ายของแรงงานและความสามารถในการคงไว้ซึ่ง “ความเป็นอยู่แบบข้ามชาติ”
ในฐานะที่เป็นตัวกระจายผลประโยขน์จากการพัฒนาให้กว้างขวาง นักทฤษฎีบางคนให้ข้อสรุปว่ากระแส
โลกาภิวตั น์เป็นความซับซ้อนตามธรรมชาติทตี่ อ้ งการการวิเคราะห์อย่างมีทศิ ทางเพือ่ ให้ครอบคลุมความหมาย
นั้นได้ (Kellner, 2002)
ใน มุมมองทางประชากรศาสตร์ (demographic perspective) การศึกษาที่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นและ
ครัวเรือน เป็นมุมมองสำ�คัญทีช่ ว่ ยในการกำ�หนดกรอบการศึกษาวิจยั เพือ่ อธิบายปรากฏการณ์นี้ ในขณะทีท่ ฤษฎี
การย้ายถิ่นได้เป็นที่ยอมรับมานานถึงความสำ�คัญของเครือข่ายทางสังคมต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นและการ
ปรับตัวผูย้ า้ ยถิน่ แนวคิดเรือ่ งของการดำ�เนินอยูข่ องความผูกพันระหว่างผูย้ า้ ยถิน่ กับชุมชนในถิน่ ต้นทางเพิง่ เป็น
ที่พูดถึงและยอมรับเมื่อเร็วๆ นี้เอง (Levitt & Jaworsky, 2007) รวมทั้งการศึกษาเรื่องเงินส่งกลับ การพึ่งพา
การตัดสินใจย้ายถิ่นและผลที่ตามมาของการย้ายถิ่น เหล่านี้ต้องมองผ่านเรื่องของการข้ามชาติ
แนวคิดลัทธิข้ามชาติ (transnationalism) ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่สามารถประยุกต์กับประชากรศาสตร์
ครัวเรือน ที่มองว่าการผลิตและผลิตซ้ำ�ของครัวเรือน ต้องมีการย้ายถิ่นข้ามชาติ (Cohen, 2001; Mummert,
2005; Pessar, 1999) เนื้อแท้ของแนวการศึกษานี้เป็นการตรวจสอบความผูกพันฉันเครือญาติและบทบาท
ว่าแข็งแกร่งขึ้นหรืออ่อนแอลงผ่านแนวคิดลัทธิข้ามชาติ การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า แรงงานของครัวเรือน
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ข้ามชาติได้ถูกแบ่งย่อยเป็นส่วนๆ สมาชิกบางคนก็เพียงแค่สนับสนุนในการดูแลเด็กหรือผู้สูงอายุในครัวเรือน
เท่านั้น บทบาทของคนระหว่างรุ่นถือเป็นประเด็นหลักในการศึกษานี้
นอกจากนั้น การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติก่อนหน้านี้มักเน้นไปที่คำ�อธิบายเชิงทฤษฎี
ด้านมิติหญิง - ชาย (gender’s theory) ทั้งที่เป็นสาเหตุและผลที่ตามมาของการย้ายถิ่นเหล่านั้น การศึกษาที่
ผ่านมาเน้นไปทีก่ ารแยกกันอยูร่ ะหว่างแม่กบั ลูกๆ มากกว่าทีจ่ ะเป็นพ่อ แม้วา่ การทีพ่ อ่ แยกกันอยูก่ บั ลูกจะเป็น
เรื่องที่พบเห็นได้โดยทั่วไปมากกว่า แต่ความหมายของการอยู่แยกกัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
สังคมของความเป็นแม่ มีผลรุนแรงต่อผู้หญิงมากกว่านั่นเอง (Parreñas, 2005) ผู้ย้ายถิ่นที่เป็นหญิงมักต้อง
เผชิญกับความไม่ตอ่ เนือ่ งของบทบาทหญิง - ชายทีค่ าดหวังของตนเมือ่ ต้องรับผิดชอบในการเกือ้ หนุนครอบครัว
และทิ้งลูกๆ ไว้ให้อยู่ในความดูแลของคนอื่นที่ไม่ใช่แม่ ซึ่งตามประเพณีนิยมแล้ว แม่จะเป็น ผู้ให้การดูแล
เลี้ยงดูลูก ในขณะที่พ่อเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว งานวิจัยบางเรื่องแสดงให้เห็นว่าแม่ยังรักษาบทบาทความเป็น
แม่ของตนต่อไปได้แม้ว่าต้องไปทำ�งานอยู่ที่อื่น และมีพ่ออยู่ที่บ้านก็ตาม (Dreby, 2006; Parreñas, 2010)
สำ�หรับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการที่พ่อแยกจากลูกๆ นั้น พบว่าผู้ชายมีความยากลำ�บากในการรักษา
บทบาทในครอบครัวของตน พริบิลสกี (Pribilsky, 2004) พบว่าขณะที่ผู้ย้ายถิ่นชายชาวเอคัวดอร์ที่ไปทำ�งาน
ทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา มองตัวเองว่าเป็นเพียงผูห้ าเลีย้ งชีพให้กบั ลูกๆ ทีอ่ ยู่ ณ ถิน่ ต้นทางเท่านัน้ พ่อผูย้ า้ ยถิน่
บางคนกลับมองว่า ตนเองรู้สึกใกล้ชิดกับลูกยิ่งกว่าตอนที่เขาเหล่านั้นอยู่ที่บ้านกับครอบครัวเสียอีก ทั้งนี้
เพราะเมื่อผู้ย้ายถิ่นเหล่านั้นกลับไปเยี่ยมบ้านเป็นระยะเวลาสั้นๆ พวกเขาก็จะสามารถให้ความรักและ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกๆ และยังเป็นที่เคารพยำ�เกรงของลูกๆ ได้ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การศึกษา
ส่วนใหญ่มักพบว่า พ่อผู้ย้ายถิ่นมีความยากลำ�บากในการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกๆ ของตน และ
ถูกมองว่าเป็นเพียง “คนหาเงิน” (paycheck fathers) เท่านั้น (Dreby, 2006; Mummert, 2005) การศึกษา
ทั้งสองได้ชี้ให้เห็นประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นจากการย้ายถิ่นและแบบแผนพ่อแม่ข้ามชาติใหม่ คือเรื่องความผูกพัน
ด้านอารมณ์อย่างใกล้ชิดกับลูกๆ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นพ่อ “สมัยใหม่” นอกจากนี้ การศึกษาของลอรี่
(Laurie, 2008) ในฟิลิปปินส์พบว่า การย้ายถิ่นมีแนวโน้มเปลี่ยนบทบาทหญิง - ชายแบบดั้งเดิม ในบริบทของ
ฟิลิปปินส์ การเป็นพ่อแม่ในครัวเรือนที่มีพ่อเป็น ผู้ย้ายถิ่นและครัวเรือนที่มีแม่เป็น ผู้ย้ายถิ่นไม่แตกต่างกันใน
เชิงคุณภาพมากนัก

ระเบียบวิธีวิจัย
ข้อมูลที่นำ�มาใช้ในการศึกษานี้มาจากโครงการแชมป์ซี (Child Health and Migrant Parents in
Southeast Asia: CHAMPSEA) ซึง่ นับเป็นข้อมูลแรกในประเทศไทยทีม่ งุ่ เน้นไปทีก่ ารศึกษาผลกระทบของการ
ย้ายถิน่ ไปต่างประเทศของพ่อแม่ทมี่ ตี อ่ สถานะสุขภาพและความอยูด่ มี สี ขุ ของลูกๆ ทีอ่ ยูใ่ นถิน่ ต้นทาง โครงการ
แชมป์ซีดำ�เนินการโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS)
และมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูวส์ สหราชอาณาจักร (St. Andrews University, UK) และมีความร่วมมือกับ
นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาในอีก 4 ประเทศ ประกอบด้วยฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม เพื่อ
ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในประเทศเหล่านี้ สำ�หรับโครงการแชมป์ซี ประเทศไทยนัน้ มีสถาบันวิจยั ประชากร
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และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันหลักทีร่ บั ผิดชอบการศึกษาโครงการนี้ จำ�นวนตัวอย่างทีใ่ ช้ศกึ ษาใน
แต่ละประเทศประมาณ 1,000 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็นครัวเรือนที่มีพ่อแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนย้ายถิ่น
ไปต่างประเทศ และครัวเรือนที่พ่อแม่อยู่ประจำ�ในขนาดที่เท่าๆ กัน เด็กเป้าหมายที่อยู่ในครัวเรือนที่เข้าข่าย
ศึกษาแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มเด็กเล็กซึ่งมีอายุ 3 - 5 ปี และกลุ่มเด็กโตซึ่งมีอายุ 9 - 11 ปี
โครงการแชมป์ซที �ำ การศึกษาทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สำ�หรับการศึกษาเชิงปริมาณมีการเก็บข้อมูล
คุณลักษณะของครัวเรือน ข้อมูลของผู้ดูแลหลัก และข้อมูลทั้งด้านสุขภาพและด้านจิตใจของเด็กเป้าหมาย
โดยใช้แบบสอบถามที่ออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับครัวเรือนจากผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบครัวเรือน
จากผู้ดูแลหลักของเด็กเป้าหมาย และจากตัวเด็กเป้าหมายเอง (เฉพาะเด็กโต) ในส่วนหนึ่งของแบบสอบถาม
มีการถามเกี่ยวกับวิธีการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งความถี่บ่อยของการติดต่อสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่นกับ
เด็กเป้าหมาย หลังจากงานภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณสิ้นสุดแล้ว ได้มีการศึกษาเชิงคุณภาพต่อ
โดยทำ�การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ดูแลหลักของเด็กเป้าหมาย 41 คน ในจำ�นวนนี้ 28 คน เป็นแม่ผู้ให้กำ�เนิด
และอีก 13 คน เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่แม่ผู้ให้กำ�เนิด (เป็นยาย 6 คน เป็นย่า 2 คน เป็นพ่อผู้ให้กำ�เนิด 2 คน
เป็นพี่สาวของพ่อหรือป้า 2 คน และ 1 คนเป็นพี่สาวของเด็กเป้าหมาย) นอกจากนั้น 21 คน เป็นผู้ดูแลหลัก
ของเด็กเล็ก ในขณะที่อีก 20 คน เป็นผู้ดูแลหลักของเด็กโต
จากจำ�นวนเด็กเป้าหมาย 1,030 คน ของโครงการสำ�รวจนี้ ประกอบด้วยเด็กชาย 517 คน และเด็กหญิง
513 คน เป็นเด็กโต (อายุ 9 - 11 ปี) 521 คน และอีก 509 คน เป็นเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) เมื่อพิจารณาตาม
สถานภาพการย้ายถิ่นของพ่อแม่ของเด็กเป้าหมาย ประมาณครึ่งหนึ่งหรือ 511 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนที่พ่อ
แม่อยู่ประจำ� ส่วนอีก 519 ครัวเรือนเป็นครัวเรือนที่มีพ่อแม่เป็นผู้ย้ายถิ่นไปต่างประเทศ โดย จำ�แนกเป็น
ครัวเรือนที่มีพ่อเพียงคนเดียวไปทำ�งานต่างประเทศ 486 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ทั้งพ่อและแม่ไปต่างประเทศ
30 ครัวเรือน และครัวเรือนที่มีแม่เพียงคนเดียวเป็นผู้ย้ายถิ่นไปต่างประเทศมีอยู่เพียง 3 ครัวเรือน เนื่องจาก
ครัวเรือนที่มีแม่เป็น ผู้ย้ายถิ่นไปต่างประเทศมีทั้งหมดเพียง 33 ครัวเรือน (รวมครัวเรือนที่ทั้งพ่อและแม่
เป็นผูย้ า้ ยถิน่ กับครัวเรือนทีแ่ ม่เพียงคนเดียวเป็นผูย้ า้ ยถิน่ ) ในการวิเคราะห์จงึ มุง่ เน้นไปทีค่ รัวเรือนทีม่ พี อ่ เพียง
คนเดียวเป็น ผู้ย้ายถิ่น (n=486) ซึ่งเด็กเป้าหมายในครัวเรือนเหล่านั้นเป็นเด็กหญิง 238 คน และเด็กชาย
248 คน ในขณะที่เป็นเด็กโต (อายุ 9 - 11 ปี) 247 คน และเป็นเด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี) 239 คน สำ�หรับ
5 ลำ�ดับประเทศแรกทีพ่ อ่ ของเด็กเป้าหมายเหล่านีไ้ ปทำ�งาน คือ ประเทศในแถบตะวันออกกลาง (ร้อยละ 39.0)
ไต้หวัน (ร้อยละ 23.0) เกาหลีใต้ (ร้อยละ 14.0) ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย (ร้อยละ 7.4) และสิงคโปร์
(ร้อยละ 6.8)
สำ�หรับการวิเคราะห์เพื่อเสนอผลเบื้องต้นในบทความนี้ใช้การวิเคราะห์ทั้งจากข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพเพื่ออธิบายว่าบทบาทของพ่อผู้ย้ายถิ่นเป็นอย่างไร และพ่อผู้ย้ายถิ่นเหล่านั้นยังคงรักษาบทบาท
ของความเป็นพ่อของลูกๆ ที่อยู่ข้างหลังได้อย่างไร และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพื่ออธิบายบทบาท
ของภรรยาผู้ย้ายถิ่นที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์และการติดต่อระหว่างพ่อผู้ย้ายถิ่นกับลูกๆ ที่อยู่ในถิ่นต้นทาง
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ผลการศึกษาเบื้องต้น
แม่อยู่ที่บ้านดีกว่า คนที่ควรจะไป (ต่างประเทศ) คือ พ่อ
ตามที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ในส่ ว นของระเบี ย บวิ ธี ส่ ว นใหญ่ ข องครั ว เรื อ นผู้ ย้ า ยถิ่ น มี พ่ อ เป็ น ผู้ ย้ า ยถิ่ น ไป
ต่างประเทศในขณะที่แม่อยู่ที่บ้านกับลูกๆ สิ่งแรกของการวิเคราะห์จึงเป็นการหาคำ �ตอบว่าอะไรเป็นเหตุผล
หลักของการที่พ่อเป็นผู้ย้ายถิ่นมากกว่าแม่ ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกชี้ชัดว่าเป็นเรื่องของการรับรู้ทั่วๆ ไปที่
แม่จะเป็นผู้ดูแลลูกๆ รวมถึงการดูแลบ้านเรือนได้ดีกว่าพ่อนั่นเอง
“ถ้าให้ผู้ชายไปนี่จะดีกว่า เพราะว่าผู้ชายนี่ ตามความคิดพี่นะจ๊ะ คิดว่าผู้ชายจะดูแลลูกไม่ดี
เหมือนเรา เพราะว่าจะไม่สนใจมาซักเสื้อผ้าให้ลูก มารีดเสื้อผ้า” (แม่อายุ 33 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็น
เด็กเป้าหมาย 1 คน)
“แม่จะดูดกี ว่า ส่วนมากพ่อสิไปเฮ็ดงาน แล้วเขาสิบอกพ่อให้ผแู้ ม่อยูเ่ ฮียน จะต้องถามเขาเบิง่ ก่อน
แม่ไปเฮ็ดงานได้บ่ เขาว่าบ่ กะเลยบ่ไปจักเทีย” (แม่อายุ 29 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย
1 คน และไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก 1 คน)
“การดูแลการอยู่การกิน มันจะไม่ดีเท่าผู้หญิงอยู่ จะให้พ่อไปงมๆ ซาวๆ ในครัว ซื้อนั่นซื้อนี่ นี่
โอ้ยลำ�บาก พ่อไม่ชอบ ไม่ได้หรอก คิดว่าไปไม่ได้ ถ้าไปทำ�งานตามบ้านเป็นวัน กลับมาอันนี้ดี
ถ้าจะไปต่างประเทศแล้วล่ะ ไม่ได้” (พ่ออายุ 40 ปี ดูแลบุตรซึง่ เป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และไม่ใช่
เด็กเป้าหมายอีก 1 คน)
คำ�กล่าวข้างต้นทำ�ให้ได้ข้อสังเกตเพิ่มเติมบางประเด็น จะเห็นว่า แม้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าแม่
เป็นผู้ดูแลลูกๆ และบ้านเรือนได้ดีกว่าพ่อ แต่ก็เป็นความชอบของพ่อเช่นกันที่จะไม่ดูแลครัวเรือนนอกเหนือ
ไปจากบทบาทการเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ไม่เกี่ยวกับทักษะในการดูแลบ้านและลูกแต่อย่างไร ข้อมูลดังกล่าว
ยังมีนัยที่สะท้อนสถานภาพที่ด้อยกว่าของผู้หญิงในครัวเรือน อย่างเช่น ผู้หญิงต้องได้รับความยินยอมจากสามี
ก่อนที่จะไปทำ�งานโดยเฉพาะการไปทำ�งานในต่างประเทศ หรือในอีกด้านหนึ่ง ลักษณะเช่นนี้อาจเป็น ผล
มาจากโครงสร้างทางสังคมที่กำ�หนดบทบาทหญิง - ชายให้แตกต่างกัน ผู้ชายควรเป็นผู้ที่ทำ�งาน ส่วนผู้หญิงก็
ควรอยู่บ้านดูแลครอบครัวและลูกๆ ดังนั้นหากผู้หญิงต้องการออกไปทำ�งานบ้าง ซึ่งผิดแผกไปจากสิ่งที่สังคม
คาดหวัง ผู้หญิงก็ควรจะต้องขออนุญาตจากสามีก่อนนั่นเอง อย่างไรก็ตาม การออกไปทำ�งานของผู้หญิงที่
มักต้องบอกกล่าวหรือขออนุญาตจากสามีก่อนนั้นมักเป็นการไปทำ�งานในต่างประเทศไกลๆ และต้องจาก
ครอบครัวและลูกๆ ไปเป็นเวลานาน ส่วนการทำ�งานในถิ่นที่อยู่หรือไปทำ�งานต่างจังหวัดถือเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาในสังคมที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ทำ�กันโดยไม่มีข้อจำ�กัดใดๆ
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พ่อผู้ย้ายถิ่นไปต่างประเทศยังคงการติดต่อกับลูกๆ อย่างใกล้ชิด
เพื่อตอบคำ�ถามว่าบทบาทของพ่อผู้ย้ายถิ่นไปต่างประเทศเป็นอย่างไร และพ่อผู้ย้ายถิ่นเหล่านั้นยังคง
รักษาบทบาทของความเป็นพ่อของลูกๆ ทีอ่ ยูใ่ นถิน่ ต้นทางได้อย่างไรนัน้ ในขัน้ แรกบทความนีด้ ไู ปทีค่ วามบ่อยครัง้
ของการติดต่อระหว่างพ่อที่ไปทำ�งานต่างประเทศกับครอบครัวและกับลูก จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
พบว่า โดยปกติพ่อผู้ย้ายถิ่นไปต่างประเทศมีการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับลูกๆ ของตน จากการสอบถามผู้ใหญ่
ที่รับผิดชอบพบว่า ร้อยละ 86 ของเด็กเป้าหมายติดต่อกับพ่อผู้ย้ายถิ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดก็พบว่าเกือบ 1 ใน 3 ของเด็กเหล่านี้ติดต่อกับพ่อผู้ย้ายถิ่นทุกวัน และมากกว่า 1 ใน 5 ที่ติดต่อ
สัปดาห์ละครั้ง มีเพียงร้อยละ 12 ที่ติดต่อน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง (ตาราง 1)
เมือ่ จำ�แนกตามเพศของเด็กเป้าหมาย พบว่า มีความแตกต่างของลักษณะการติดต่อกันเล็กน้อยระหว่าง
เด็กหญิงและเด็กชาย สัดส่วนเด็กหญิงที่มีการติดต่อกับพ่อผู้ย้ายถิ่นทุกวันสูงกว่าเด็กชายค่อนข้างชัดเจน
(ร้อยละ 36 กับ ร้อยละ 27) แต่ความแตกต่างพบน้อยกว่าเมื่อจำ�แนกตามอายุของเด็กเป้าหมาย แสดงให้
เห็นว่าพ่อผู้ย้ายถิ่นยังคงรักษาการติดต่อกับครอบครัวในถิ่นต้นทางอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ได้รวมไปถึงลูกซึ่งเป็น
เด็กเป้าหมายด้วยไม่ว่าลูกๆ จะมีอายุเท่าใดก็ตาม
ข้อค้นพบทั้งจากข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพชี้ให้เห็นความสอดคล้องกันของลักษณะการติดต่อ
ซึ่งส่วนใหญ่ของการติดต่อนั้น ผ่านทางโทรศัพท์ นอกเหนือจากนั้น พ่อผู้ย้ายถิ่นจะเป็นฝ่ายที่ติดต่อมายัง
ครอบครัวที่อยู่ต้นทาง
“ไม่ค่อยโทร มีแต่ทางโน้นโทรมา” (แม่อายุ 34 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และไม่ใช่
เด็กเป้าหมายอีก 1 คน)
“(พ่อผู้ย้ายถิ่น) โทรมาวันละ 2 ครั้ง 3 ครั้งบ้างค่ะ วันนี้ก็โทรมา 2 ครั้งแล้ว โทรมาถามว่า
ทานข้าวหรือยัง ถามเรื่องอะไร นัทไปอะไรบ้าง นัทขออะไรบ้าง” (พี่สาวอายุ 18 ปี ดูแลน้อง
ซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และบุตรของตนซึ่งไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก 1 คน)
ตาราง 1 ร้อยละของความถี่ในการติดต่อกับพ่อผู้ย้ายถิ่น จำ�แนกตามเพศและอายุของเด็กเป้าหมาย
ความถี่ในการติดต่อ
กับพ่อผู้ย้ายถิ่น
ทุกวัน
2 - 3 ครั้งต่อสัปดาห์
สัปดาห์ละครั้ง
1 - 2 ครั้งต่อเดือน
น้อยกว่า 1 - 2 ครั้งต่อเดือน
รวม
จำ�นวน
ที่มา: โครงการแชมป์ซี
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รวม
31.1
34.0
21.4
10.9
1.4
100.0
486

เด็กหญิง
35.7
28.6
23.1
13.3
1.7
100.0
238

เด็กเป้าหมาย
เด็กชาย
26.6
39.1
19.8
12.1
1.2
100.0
248

เด็กโต
29.6
32.4
23.9
13.0
1.2
100.0
247

เด็กเล็ก
32.6
35.6
18.8
11.3
1.7
100.0
239

ดูเหมือนว่าพ่อผู้ย้ายถิ่นติดต่อใกล้ชิดกับลูกสาวมากกว่าลูกชาย
เมือ่ ทำ�การวิเคราะห์ตวั แปรหลายตัวด้วยการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกเพือ่ ดูวา่ ความถีข่ องการติดต่อของ
พ่อผู้ย้ายถิ่นสัมพันธ์กับเพศของลูกหรือไม่ โดยทำ�การควบคุมตัวแปรอื่นๆ ผลการวิเคราะห์เป็นที่น่าสนใจว่า
ถ้าเป็นลูกสาว พ่อผู้ย้ายถิ่นมีแนวโน้มมากกว่าที่จะติดต่อกับลูกที่อยู่ ณ ถิ่นต้นทางทุกวัน (มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.05) อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากไม่มขี อ้ มูลเชิงคุณภาพทีช่ ว่ ยเสริมคำ�อธิบายสิง่ ทีพ่ บจากข้อมูลเชิงปริมาณนี้
จึงอาจเป็นไปได้ที่พ่อผู้ย้ายถิ่นมีความห่วงกังวลในความอยู่ดีมีสุขของลูกสาวมากกว่าลูกชาย และก็อาจ
เป็นไปได้ที่ลูกสาวมีแนวโน้มหรือสนใจที่จะติดต่อกับพ่อผู้ย้ายถิ่นมากกว่าลูกชาย สำ�หรับตัวแปรอื่นๆ ที่อยู่ใน
แบบจำ�ลองการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก ได้แก่ อายุของเด็กเป้าหมาย เด็กเป้าหมายเป็นลูกคนที่เท่าใด ระดับ
การศึกษาของพ่อและแม่ของเด็กเป้าหมาย แม่เป็นผู้ดูแลหลักหรือไม่ และคะแนนความสัมพันธ์ในครอบครัว
ตัวแปรเหล่านี้ไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับความถี่ของการติดต่อ อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าครอบครัว
ที่มีคะแนนความสัมพันธ์ในครอบครัวสูง (แสดงถึงบทบาทของครอบครัวที่ดีกว่า) จะมีการติดต่อกันระหว่าง
พ่อผู้ย้ายถิ่นกับครอบครัวรวมถึงเด็กเป้าหมายบ่อยที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.10 (ไม่ได้แสดงตาราง)

ลูกๆ ของผู้ย้ายถิ่นได้รับการดูแลที่ดี
จากข้อมูลเชิงคุณภาพบอกให้ทราบว่าลูกๆ ของผู้ย้ายถิ่นไปต่างประเทศได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี
จากแม่ทอี่ ยู่ ณ ถิน่ ต้นทาง แม้วา่ ภาระทุกอย่างจะตกเป็นหน้าทีข่ องแม่ ยามเมือ่ พ่อเป็นผูย้ า้ ยถิน่ ไปต่างประเทศ
ก็ตาม จากการศึกษาพบว่า เด็กเป้าหมายส่วนใหญ่มีสุขภาพอนามัยที่ดีและแทบจะไม่เคยเจ็บป่วย นอกเหนือ
จากการดูแลในชีวิตประจำ�วันแล้ว เรื่องที่พ่อผู้ย้ายถิ่นมักจะติดตามอย่างสม่ำ�เสมอ คือ เรื่องการเรียนของลูก
สำ�หรับการดูแลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนหนังสือที่แม่ในถิ่นต้นทางทำ �ให้กับลูกมีมากมายหลายกิจกรรมตั้งแต่
การรับ - ส่งลูกไปโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการบ้านของลูก ช่วยเหลือในกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ
ไปจนถึงการวางแผนการศึกษา นอกจากนัน้ ญาติๆ และสมาชิกอืน่ ๆ ในครอบครัวก็มสี ว่ นร่วมในการสนับสนุน
ด้านการศึกษาแก่ลูกของผู้ย้ายถิ่นเช่นกัน
“สอนก็ธรรมดา ส่วนมาก ก็ซิยากแดเจ้า ช่วงนี้คณิตศาสตร์มันเลขหารหลายหลัก ก็บ่ค่อยเข้าใจ
แต่เขาก็เฮ็ดได้อยู่ แต่แม่นี่ก็บ่ค่อยเข้าใจเท่าใด ส่วนที่ยากแดบ่เข้าใจ เค้าก็เอาไปให้พี่สาวพาเฮ็ด
พีส่ าวก็พาเฮ็ด พีส่ าวลูกพีส่ าว ลูกคนละแม่ ลูกป้า” (แม่อายุ 36 ปี ดูแลบุตรซึง่ เป็นเด็กเป้าหมาย
1 คน)

แม่ ณ ถิ่นต้นทางช่วยเสริมความสัมพันธ์ทางไกล พ่อ - ลูก
พ่อผู้ย้ายถิ่นไปต่างประเทศยังคงรักษาบทบาทความเป็นพ่อไว้ได้แม้ว่าตนเองจะอยู่ไกลบ้าน ดังนั้น
การเป็นพ่อทางไกลจึงเกิดขึ้นในครอบครัวผู้ย้ายถิ่น จริงๆ แล้ว ความสัมพันธ์พ่อ - ลูกแน่นแฟ้นขึ้นกว่าเดิม
เสียด้วยซ้ำ�เมื่อต้องอยู่แยกกัน ดังเช่นที่พบในการศึกษาที่ผ่านมา (Pribilsky, 2004) พ่อผู้ย้ายถิ่นมักอบรม
สั่งสอนลูกๆ ให้เคารพและยำ�เกรงผู้เป็นแม่
“ก็สอนเรื่องดูแลแม่นะ ช่วยแม่ทำ�งานนะ” (แม่อายุ 42 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน
และไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก 2 คน)
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อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องตระหนัก คือ การติดต่อสื่อสารส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างพ่อผู้ย้ายถิ่นกับแม่ที่อยู่
ณ ถิ่นต้นทาง ไม่ใช่ระหว่างพ่อผู้ย้ายถิ่นกับลูก ณ ถิ่นต้นทาง ขณะที่ในเชิงปริมาณ ข้อมูลแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างพ่อผู้ย้ายถิ่นกับลูก (เมื่อดูที่ความถี่ของการติดต่อ) ข้อมูลเชิงคุณภาพชี้ให้เห็นว่า
ผู้ที่ช่วยกระชับสนับสนุนให้ความสัมพันธ์ พ่อ - ลูก ยังคงเหนียวแน่นก็คือผู้เป็นแม่นั่นเอง
“เขาโทรมาก็มีแต่ให้แม่พูดเลย ไม่ค่อยพูด เป็นคนพูดไม่เป็นนะ พ่อถามอะไรก็มีแต่แค่ตอบ
ไม่มีคำ�พูดอะไร” (แม่อายุ 34 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และไม่ใช่เด็กเป้าหมาย
อีก 1 คน)
“เค้าก็เบื่อบ้าง บางทีแม่ก็บอกว่าทำ�ไมไม่รับ เค้าก็บอกว่าหนูเบื่อ ไม่อยากคุยแล้ว คุยแล้วพ่อก็
ไม่มา” (แม่อายุ 37 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก 1 คน)
สำ�หรับแม่ที่อยู่ ณ ถิ่นต้นทางนั้น การอ้างถึงพ่อผู้ย้ายถิ่นไม่เพียงเป็นแค่กลยุทธ์ในการอบรมสั่งสอนลูก
แต่ยงั เป็นวิธกี ารทีแ่ ยบยลในการรักษาไว้ซงึ่ ความสัมพันธ์พอ่ - ลูก เพราะแม้วา่ พ่อผูย้ า้ ยถิน่ จะอยูห่ า่ งไกลก็ตาม
แม่ก็จะใช้วิธีการเช่นนี้เพื่อทำ�ให้ลูกเกิดความรู้สึกว่า ครอบครัวห่วงใย เห็นความสำ�คัญของพ่อ และรู้สึกใกล้ชิด
เสมือนมีพ่ออยู่ใกล้ๆ
“พูดสอนเขาว่าดื้อไม่ได้ ดื้อพ่อก็ไม่รักอย่างนี้ เขาก็พูดว่า พ่อไม่รักเหรอ เขาก็ไม่ท�ำ ส่วนมาก
จะเป็นอย่างนี้มากกว่า” (แม่อายุ 24 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน ไม่ใช่เด็กเป้าหมาย
1 คน และดูแลหลานอีก 1 คน)
ความสัมพันธ์ใกล้ชดิ ระหว่างพ่อทางไกลกับลูกยังคงเห็นได้จากการแสดงออกของลูกทีม่ คี วามปรารถนา
ต้องการอยู่ใกล้ชิดพ่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามเมื่อมีความคับข้องใจหรือเกิดความขัดแย้งกับแม่ดังเช่นคำ�กล่าว
ข้างล่างนี้
“ก็มีบอกว่าคิดถึงพ่อ บางทีแม่ดุเค้า เค้าก็จะร้องว่าพ่อไปไหน จะไปอยู่กับพ่อ” (แม่อายุ 37 ปี
ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก 1 คน)
เนื่องจากการที่พ่อผู้ย้ายถิ่นอยู่ห่างไกลก็อาจทำ�ให้บทบาทหรือความสำ�คัญของพ่อผู้ย้ายถิ่นลดลงไปใน
สายตาของลูก ดังนัน้ แม่ทอี่ ยู่ ณ ถิน่ ต้นทางจึงเป็นคนช่วยรักษาบทบาทและความสำ�คัญของพ่อผูย้ า้ ยถิน่ ไว้ดว้ ย
วิธีการต่างๆ แต่วิธีการหนึ่งที่อาจจัดว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำ�คัญที่สุดก็คือ การรวมพ่อผู้ย้ายถิ่นไว้ในการตัดสินใจ
ทุกครั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูก การกระทำ�เช่นนี้ช่วยย้ำ�เตือนให้ลูกๆ เห็นบทบาทและความสำ�คัญของพ่อ
ไม่ว่าพ่อจะอยู่ไกลเพียงใดก็ตาม
“เรื่องนา เงินไม่พออย่างงี้นะ ปรึกษากัน คิดถึงกัน” (แม่อายุ 32 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย
1 คน และไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก 2 คน)

96

ประชากรและสังคม 2554

“บางอย่างที่คือต้องถามเขาตัดสินใจ ให้เขาตัดสินใจ เราจะซื้อไหมอย่างนี้ ก็โทรไปถามหรือไม่
ก็ถามธรรมดาว่าเออ อย่างเช่นว่าลูกถามโน้นถามนี้ เดี๋ยวแม่ถามพ่อก่อนนะ อย่างงี้” (แม่อายุ
37 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน)

การส่งเงินกลับ อีกหนึ่งกลยุทธ์ของการรักษาบทบาทความเป็นพ่อ
ดังปรากฏในการศึกษาต่างๆ ที่ผ่านมาว่าผลประโยชน์หลักของการย้ายถิ่นไปทำ�งานต่างประเทศที่มีต่อ
ครอบครัว ณ ถิ่นต้นทาง ก็คือ การที่ผู้ย้ายถิ่นส่งเงินกลับและทำ�ให้สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ้น
ซึง่ มีสว่ นช่วยสนับสนุนการเรียนต่อของเด็กๆ (ธานินทร์ อาจสงคราม, 2546; Jones & Partthaisong, 1999;
Jones & Kittisuksathit, 2003) ข้อมูลเชิงปริมาณของการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา
ในการสำ�รวจของเราครอบครัวผูย้ า้ ยถิน่ ไปต่างประเทศทุกครอบครัวรายงานว่าได้รบั เงินส่งกลับจากพ่อผูย้ า้ ยถิน่
เป็นประจำ� การส่งเงินกลับถือเป็นเรื่องพื้นฐานที่พ่อผู้ย้ายถิ่นถูกคาดหวังให้ทำ�เพื่อสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
ของครอบครัว นอกจากนัน้ แล้ว การส่งเงินกลับอย่างสม่ำ�เสมอยังเป็นตัวชีว้ ดั ความสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้นระหว่าง
พ่อผู้ย้ายถิ่นกับครอบครัวที่อยู่ ณ ถิ่นต้นทาง การสัมภาษณ์เชิงลึกชี้ให้เห็นว่าพ่อผู้ย้ายถิ่นส่วนใหญ่ส่งเงินกลับ
ทุกเดือน จำ�นวนเงินที่ส่งกลับจะมากหรือน้อยสำ�หรับบางครอบครัวขึ้นอยู่กับการร้องขอของครอบครัว
“ส่งมาให้ใช้เป็นเดือนค่ะ นี่ก็เป็นเดือน แล้วตาก็เป็นเดือน แล้วส่งเข้าบัญชีแม่หมด” (พี่สาว
อายุ 18 ปี ดูแลน้องซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และบุตรของตนซึ่งไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก 1 คน)
“สมมุติว่าเดือนนี้เราอยากใช้เงินเท่านั้นเท่านี้ เราโทรไปเราก็จะบอกเขาจะเอาเงินค่าใช้จ่าย
เดือนนี้จะเอาเท่านั้นเท่านี้นะ คนที่อยู่โรงเรียนเขาอยากได้เท่าไรเขาก็จะบอกลูกจะเอาเท่านั้น
เท่านี้ เราก็จะบวกเท่านั้นเท่านี้ใส่ไปเขาก็จะโอนมาพอดี” (ยายอายุ 57 ปี ดูแลหลานซึ่งเป็น
เด็กเป้าหมาย 1 คน)
“สภาพทางการเงินของบ้านเราดีขนึ้ กว่าตอนก่อนทีค่ ณ
ุ พ่อคุณแม่นอ้ งเค้าจะไปทำ�งานต่างประเทศ”
(น้องสาวพ่อ อายุ 21 ปี ดูแลหลานซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน)
“พ่อไปอยู่ประมาณปี สิบเดือน เกือบสองปี จำ�แม่นมากเลยนะ แต่ว่าช่วงไปทำ�งานต่างประเทศ
ก็มีเงินเยอะอยู่” (แม่อายุ 24 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และไม่ใช่เด็กเป้าหมาย
อีก 1 คน)

จริงๆ แล้วแม่ก็กลัวว่าจะไม่สามารถเลี้ยงดูลูกตามล�ำพัง
การที่ พ่ อ ไปทำ�งานยั ง ต่ า งประเทศและทิ้งให้แม่อยู่ดูแลลูกโดยลำ� พังนับเป็นภาระที่กดดันแม่ ที่ อ ยู่
ณ ถิ่นต้นทางเป็นอย่างยิ่ง ตาราง 2 - 3 แสดงผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ชี้ให้เห็นว่า ขณะที่สุขภาวะด้าน
ร่างกายของเด็กเป้าหมายเมื่อใช้น้ำ�หนักและส่วนสูงเป็นเกณฑ์ชี้วัด ไม่ว่าจะอยู่ในครัวเรือนพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่น
หรือ ครัวเรือนพ่อแม่ทอี่ ยูป่ ระจำ� ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ แต่สขุ ภาวะด้านจิตใจของเด็กเหล่านี้
เมื่อใช้แบบสำ�รวจพฤติกรรมเด็ก (Strengths and Difficulties Questionnaire: SDQ) (Goodman, 1999)
เป็นเครื่องมือวัด มีความแตกต่างกันบ้างเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเด็กในครัวเรือนสองแบบ
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ตาราง 2 น้ำ�หนัก (กิโลกรัม) และส่วนสูง (เซนติเมตร) เฉลี่ยของเด็กเป้าหมาย
เปรียบเทียบระหว่างครัวเรือนพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่นและอยู่ประจำ�
เด็กโต (อายุ 9 - 11 ปี)
ส่วนสูงเฉลี่ย จำ�นวนเด็ก น้ำ�หนักเฉลี่ย ส่วนสูงเฉลี่ย จำ�นวนเด็ก
103.1(0.5)
246
32.6(0.6) 136.3(0.6)
264
102.7(0.4)
247
32.5(0.6) 137.5(0.5)
257
102.9(0.3)
493*
32.6(0.4) 136.9(0.4)
521
- 0.52
- 0.04
1.55
>.05
>.05
>.05

เด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี)

ประเภทครัวเรือน

น้ำ�หนักเฉลี่ย
ครัวเรือนพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่น
16.2 (0.2)
ครัวเรือนพ่อแม่ที่อยู่ประจำ� 16.2 (0.2)
รวม
16.2 (0.1)
ค่าทดสอบที (T - test)
0.03
p - value
>.05

หมายเหตุ 1) ตัวเลขในวงเล็บเป็นค่า standard error
2) *มีข้อมูลขาดหาย (missing cases) 16 ราย
ที่มา: คำ�นวนจากโครงการแชมป์ซี

ตาราง 3 ร้อยละของเด็กเป้าหมายที่มีปัญหาด้านจิตใจ
เด็กโต (อายุ 9 - 11 ปี)
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
ประเภทครัวเรือน
จำ�นวน ร้อยละที่ จำ�นวน ร้อยละที่ จำ�นวน ร้อยละที่ จำ�นวน ร้อยละที่
รวม มีปัญหา รวม มีปัญหา รวม มีปัญหา รวม มีปัญหา
ครัวเรือนพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่น
122
24.6
133
18.8
134
4.5
130
12.3
ครัวเรือนพ่อแม่ที่อยู่ประจำ� 127
15.7
127
16.5
130
6.9
127
6.3
รวม
249
20.1
260
17.7
264
5.7
257
9.3
การทดสอบทางสถิติ
c2=3.031, p<.10 c2=0.228, p>.10 c2=0.736, p>.10 c2=2.739, p<.10
เด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี)

ที่มา: คำ�นวนจากโครงการแชมป์ซี

เมื่อขาดใครคนหนึ่งที่แบ่งเบาความรับผิดชอบความเป็นพ่อแม่ได้ แม่ที่ต้องเลี้ยงลูกโดยลำ�พัง ในขณะที่
พ่ออยูแ่ ดนไกล มักรูส้ กึ วิตกกังวลว่าลูกจะมีพฤติกรรมเสีย่ งต่างๆ กลัวว่าตนเองจะไม่สามารถอบรมสัง่ สอนลูก
ตามลำ�พังได้ กลัวว่าลูกจะไม่เชือ่ ฟังตน คำ�กล่าวต่างๆ ข้างล่างนี้ แสดงถึงความกดดันของแม่ทอี่ ยู่ ณ ถิน่ ต้นทาง
ได้เป็นอย่างดี
“ก็คิดอยู่ว่าจะบังคับแกได้ไหมจะเป็นยังไงจะตีแกได้ไหม กลัวแกเป็นคนไม่ดี” (แม่อายุ 32 ปี
ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน)
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“การดูแลลูกคนเดียว ตั้ง 2 คนนะ และคนโตคนหนึ่ง อีกคนก็ยังเล็กเป็นยังบ้าง พ่อไม่อยู่ด้วย
ก็คิดหนักอยู่ เพราะกลัวว่าลูกไม่ฟังเรา” (แม่อายุ 32 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน)
“ถ้าพ่ออยู่ก็มีคนช่วยพูดช่วยจา ช่วยบอกช่วยสอนก็ดี นี่พ่อไม่อยู่เราก็พูดอยู่คนเดียว เวลา
เราเหนือ่ ยเราก็ไม่อยากพูดด้วยนะ ถ้าบอกไม่ท�ำ เราก็ดา่ เหนือ่ ย” (แม่อายุ 43 ปี ดูแลบุตรซึง่ เป็น
เด็กเป้าหมาย 1 คน)
“เป็นบ่าวย่านไปหาเสพยาเสพหยังได๋บัดนี่ เป็นวัยรุ่นแมนบ่ล่ะ” (แม่อายุ 37 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็น
เด็กเป้าหมาย 1 คน และไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก 1 คน)
“เดี๋ยวนี้ก็คือเด็ก ม.2 ท้องแล้วอ่ะ ม.2 นะ ท้อง แล้วแบบยังไงล่ะงานบ้านงานอะไรก็ไม่เคยช่วย
อะไรอย่างงี้ เลิกโรงเรียนมา ก็คือคุยกันในกลุ่มนักเรียนนั่นล่ะ คุยกันอะไรอย่างเนี้ย ก็กลัว
กลัวใจจะเป็นแบบนั้นก็เลยโทร.ปรึกษาพี่สาวอยู่ที่กรุงเทพฯ เค้าบอกว่าตอนนี้อายุเท่านี้ไปได้
เค้าบอกอย่างนี้ ถ้าเกิดถึงมัธยมแล้วอ่ะ อย่าห่าง ตอนนั้นถ้าเกิดไปแล้วเอาไว้ไม่อยู่เลยทีนี้ อือ
พี่ก็แนะนำ�มาเหมือนกัน” (แม่อายุ 34 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และไม่ใช่เด็ก
เป้าหมายอีก 2 คน)
แม้ว่าแม่ที่อยู่ ณ ถิ่นต้นทางให้การเลี้ยงดูและเอาใจใส่ต่อลูกเป็นอย่างดีก็ตาม เมื่อทำ�การสัมภาษณ์
เชิงลึก แม่ที่ถูกสัมภาษณ์ยังคงแสดงให้เห็นว่าการมีทั้งพ่อและแม่อยู่ด้วยกันจะเกิดประโยชน์ต่อความอยู่ดีมีสุข
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจของลูกๆ มากกว่า นอกจากนั้น แม่ที่ถูกสัมภาษณ์ยังบอกอีกว่าเด็กๆ ในครอบครัว
ที่ไม่ย้ายถิ่นมักให้ความเคารพและเชื่อฟังพ่อแม่มากกว่าเด็กๆ ในครอบครัวพ่อแม่ผู้ย้ายถิ่น
“คนที่พ่อแม่เค้าอยู่ด้วย เค้าจะเป็นแบบเหมือนเค้าอบอุ่น เหมือนเค้าจะได้รับความอบอุ่นจาก
พ่อแม่เค้าครบไง มันจะพูดง่ายบอกง่าย ลูกเราพูดยังไงมันก็ไม่ฟัง” (แม่อายุ 25 ปี ดูแลบุตร
ซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก 1 คน)
“ลูกก็ขาดความอบอุ่น พ่อแม่ก็ไม่ค่อยได้ดูแล เราก็อยู่ดู มีพ่อต้องมีแม่เนอะ ในเมื่อขาดไปหนึ่งก็
ไม่อบอุ่นเท่าไหร่หรอก แต่ถ้าเขาไปหาเงินก็มีความจำ�เป็นเนอะ ลูกก็จะไม่ได้ดูแลเหมือนกับพ่อ
กับแม่ สังเกตดูบ้านไหนที่แม่เขาทำ�งานเย็บผ้านะ หลังนี้ที่แม่เขาทำ�งานเย็บผ้าเขาจะปล่อยให้ไป
เล่นไกลๆ เย็นค่อยเรียกเอาทีเดียว ไม่เหมือนเรา เราจะไม่ปล่อยให้ลูกไปไกลจนเกิน ก็จะอยู่ดู
ไปบ้านอื่นๆ ก็กลัวหมาจะกัด กลัวอะไรอย่างนี้ มันแตกต่างกันกับที่แม่อยู่ กับแม่ไม่อยู่ จะไม่
เหมือนกัน” (แม่อายุ 39 ปี ดูแลบุตรซึ่งเป็นเด็กเป้าหมาย 1 คน และไม่ใช่เด็กเป้าหมายอีก
1 คน)
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บทสรุป
กระแสโลกาภิวัตน์ได้เปลี่ยนแปลงครอบครัวให้มีลักษณะที่แตกต่างไปจากปกติทั่วไป ที่พ่อแม่และลูกๆ
ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ในบริบทของสังคมไทยซึ่งแตกต่างไปจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียพบว่า ส่วนใหญ่ของ
ผู้ย้ายถิ่นไปทำ�งานต่างประเทศจะเป็นพ่อ แม่เป็น ผู้เลี้ยงดูลูกอยู่ตามลำ�พัง ณ ถิ่นต้นทาง อย่างไรก็ตาม
แม้กายภาพ พ่อจะไม่อยู่บ้าน แต่พ่อผู้ย้ายถิ่นยังคงรักษาบทบาทความเป็นพ่อที่มีต่อลูกที่อยู่ ณ ถิ่นต้นทาง
ไว้ เป็นพ่อทางไกลของลูกๆ และครอบครัว ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจากโครงการแชมป์ซี ได้แสดง
อย่างสอดคล้องกันถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดของพ่อทางไกลและลูก ณ ถิ่นต้นทาง เทคโนโลยีการสื่อสารที่
ทันสมัยและสะดวกสบายทำ�ให้พ่อทางไกลสามารถติดต่อครอบครัวและลูกได้บ่อยเท่าที่ต้องการ การพูดคุย
กับพ่อทางไกลทุกวัน กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วในครอบครัวผู้ย้ายถิ่น
หากพิจารณาในรายละเอียดโดยเฉพาะจากข้อมูลเชิงคุณภาพ เราจะเห็นว่า เบื้องหลังความสัมพันธ์
ใกล้ชิดของพ่อกับลูกที่ยังดำ�เนินไปได้นั้น มีแม่เป็น ผู้เชื่อมประสานช่องว่างของความสัมพันธ์ทางไกลนั้น
ขณะที่การติดต่อระหว่างผู้ย้ายถิ่นกับครอบครัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับแม่มากกว่าพ่อกับลูก แต่แม่ก็มี
วิธกี ารทีช่ ว่ ยย้ำ�เตือนให้ลกู ได้รบั รูถ้ งึ ความสำ�คัญและบทบาทของพ่อผูย้ า้ ยถิน่ อยูเ่ สมอ เช่น การคงไว้ซงึ่ บทบาท
การตัดสินใจให้เป็นของพ่อผู้ย้ายถิ่น หรือ ความคาดหวังของพ่อผู้ย้ายถิ่นที่มีต่อชีวิตของลูกๆ
บทบาทของพ่อผู้ย้ายถิ่นอีกประการหนึ่งก็คือ การส่งเงินกลับมายังครอบครัว ณ ถิ่นต้นทาง พบว่า
ทุกครัวเรือนผู้ย้ายถิ่นที่ศึกษาครั้งนี้รายงานว่าได้รับเงินส่งกลับจากพ่อผู้ย้ายถิ่น ดังนั้น เงินส่งกลับจากพ่อ
ผู้ย้ายถิ่นในการศึกษานี้จึงไม่เพียงแต่ทำ�ให้สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ณ ถิ่นต้นทางดีขึ้นเท่านั้น แต่ยัง
ทำ�ให้บทบาทการเป็นผู้นำ�หรือบทบาทผู้หาเลี้ยงครอบครัวของพ่อผู้ย้ายถิ่นยังคงอยู่อย่างเข้มแข็งอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าลูกๆ ที่อยู่ ณ ถิ่นต้นทางของพ่อผู้ย้ายถิ่นจะได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่จากแม่
เป็นอย่างดี แต่ก็ยังคงเป็นเด็กที่เปราะบางและเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ผลการสัมภาษณ์
เชิงลึกได้สะท้อนถึงความกังวลของแม่ในการเลี้ยงดูลูกให้ดีโดยไม่มีพ่ออยู่ข้างๆ ครอบครัวผู้ย้ายถิ่นยังมองว่า
เด็กๆ จะมีความสุขมากกว่าหากมีทั้งพ่อและแม่อยู่พร้อมหน้ากัน
การศึกษาครั้งนี้ยังพบอีกว่า พ่อผู้ย้ายถิ่นมีการติดต่อสื่อสารกับลูกสาวมากกว่าลูกชาย จึงเกิดเป็น
ข้อเสนอว่าหากจะมีการศึกษาอีกในอนาคต ควรทำ�การศึกษาเชิงลึกเพือ่ หาคำ�อธิบายว่าทำ�ไมจึงมีความแตกต่าง
ระหว่างลูกสาวลูกชายในเรื่องของการติดต่อสื่อสารและความสัมพันธ์ของพ่อผู้ย้ายถิ่นกับลูก นอกจากนั้น
ควรมีการศึกษาเพื่อเจาะลึกเกี่ยวกับขอบเขตการมีส่วนร่วมของสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัวเพื่อช่วยรักษา
ความสัมพันธ์พ่อ - ลูกไว้ด้วย
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การจัดระบบคนไร้รัฐในบริบทประเทศไทย

Towards Managing Stateless People in Thailand’s Context

กฤตยา อาชวนิจกุล Kritaya Archavanitkul 1

บทคัดย่อ
บทความนีต้ งั้ ใจวิเคราะห์กระบวนการจัดระบบคนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติของรัฐไทยจากอดีตถึงปัจจุบนั รัฐไทยสมัยใหม่ในปัจจุบนั
นิยามคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติว่าหมายรวมถึงชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เกิดในประเทศไทย หรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว
ในแง่ของกฎหมายสัญชาติ คนกลุ่มนี้คือคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ขั้นตอนที่รัฐไทยใช้จัดระบบในการรับรองสถานะบุคคล
ของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ คือ ปรับสถานะจากเข้าเมืองผิดกฎหมายมาเป็นผู้มีสิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราว และอาจได้สิทธิอยู่ถาวรต่อไป
อย่างไรก็ตาม ประชากรชายขอบกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานอย่างน้อย 8 ด้าน คือ
(1) การถูกบังคับให้กลายเป็น ผู้พลัดถิ่นในประเทศ (2) การขาดความมั่นคงเรื่องที่ดินทำ�กิน (3) การถูกปฏิเสธให้จดทะเบียน
การเกิด (4) ความยากลำ�บากในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล (5) การทำ�งานและได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายไทย
(6) ความยากลำ�บากในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (7) การห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุม และ (8) ความยากลำ�บาก
ในการเข้าถึงการศึกษา ใน พ.ศ. 2548 รัฐไทยได้ประกาศยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล ภายใต้แนวคิด
การจัดการปัญหาความมัน่ คงในมิตใิ หม่ นัน่ คือ คำ�นึงถึงความสมดุลของสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของมนุษย์และความมัน่ คงของชาติควบคูก่ นั

Abstract
This paper examines the management approach of the Thai state towards stateless and nationalityless
people from past to present. First, the changes in meaning of stateless and nationalityless in the Thai context are
elaborated. In the modern Thai state, they are mostly ethnic minorities who were born in Thailand or who have been
living in Thailand for a long time. According to the Nationality Law, they are considered non-Thais or those without
Thai nationality, and having entered Thai territory illegally. Second, the paper discusses a procedure for formalizing
minorities from being illegal migrants to being permanent residents and then to being Thai nationals. Third, the
actual situations of stateless and nationalityless people encountering discrimination and abusive practices from past
to present are examined, including eight dimensions of policies and practices related to basic human rights :
(1) becoming internal displaced people because of forced relocation; (2) access to land use; (3) denial of birth
registration; (4) access to health care services; (5) work restrictions and labour protection; (6) access to justice;
(7) movement restrictions; and (8) access to education. Finally, a step forward towards managing stateless people
from 2005 under the Thai State’s ‘Strategy on Managing People with Personal Legal Status Problems and Rights’
are discussed. The strategy is progressive for advocating social reform under a new paradigm of national security
management, emphasizing a balance between human security and national security.

1

รองศาสตราจารย์ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

คนไร้รัฐ...ขาดสถานะบุคคลตามกฎหมาย, ได้สิทธิเพียงน้อยนิด, ต้องอยู่อย่างปกปิด, มักถูกลืมเสมอ
(คำ�โปรยบนแผ่นปก Forced Migration Review, April, 2009)

1. เกริ่นน�ำ
ในรัฐสมัยใหม่การมีสญ
ั ชาติวา่ เป็นคนในรัฐใด เป็นความจำ�เป็นยิง่ ยวดในการทีจ่ ะได้มาซึง่ สิทธิมนุษยชน
ครบทุกด้าน เพราะ ‘สัญชาติ’ เป็นความผูกพันทางกฎหมายระหว่างคนกับรัฐทีต่ นเองอาศัยอยู่ สำ�นักงานข้าหลวง
ใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) ให้นิยาม
‘คนไร้รฐั ตามกฎหมาย’ (de jure stateless) ว่าคือ ผูท้ ไี่ ม่ได้ถกู นับรวมว่าเป็น ‘คนชาติ’ (nationals) โดยกฎหมาย
ของรัฐใดๆ เลย2
อย่างไรก็ตาม มีคนจำ�นวนหลายล้านคนบนโลกใบนีท้ เี่ ป็น ‘คนไร้รฐั ตามข้อเท็จจริง’ (de facto stateless)3
เนือ่ งจากเป็นผูพ้ ลัดถิน่ ทีไ่ ม่สามารถเดินทางกลับประเทศตนเองได้ หรือไม่สามารถพิสจู น์สญ
ั ชาติของตนเองได้
หรืออยู่ระหว่างการรอพิสูจน์สัญชาติ คือ แม้จะเป็นพลเมืองของรัฐ แต่ก็ไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากรัฐ
คนส่วนหนึ่งของกลุ่มหลังนี้จึงเป็น ‘คนไร้สัญชาติ’ (nationalityless) แต่มิได้ไร้รัฐ ทั้งนี้เพราะภาวะไร้รัฐและ
ไร้สญ
ั ชาติมกั มาจากการเลือกปฏิบตั จิ ากรัฐในการพิจารณาให้สญ
ั ชาติตอ่ คนในรัฐตนเอง จึงทำ�ให้คนไร้รฐั มีความ
เป็นอยู่ในสภาพเปราะบาง และมีโอกาสสูงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกแสวงหาประโยชน์ และถูกเลือกปฏิบัติ
ภาวะคุกคามความมัน่ คงในชีวติ ทีส่ �ำ คัญในระดับปัจเจกบุคคล คือ การขาดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานในการดำ�รง
ชีวิตอย่างเป็นปกติเกือบทุกด้าน ได้แก่ (1) สิทธิในการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมาย (2) สิทธิในการ
รักษาพยาบาลและบริการ (3) สิทธิในการทำ�งานและได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย (4) สิทธิในการ
ศึกษา (5) สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม และ (6) สิทธิในการเข้าถึงคุณภาพชีวติ ของมนุษย์อนื่ ๆ ได้แก่
สิทธิในการเดินทางออกนอกพื้นที่ที่อาศัยอยู่ สิทธิในการเคลื่อนไหว สิทธิในการก่อตั้งครอบครัวตามกฎหมาย
และสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน
บทความนีม้ เี ป้าหมายทีจ่ ะอภิปรายถึงเรือ่ งการจัดระบบคนไร้รฐั ในบริบทของประเทศไทย โดยพิจารณา
ในเชิงนโยบายและผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิตของคนไร้รัฐ โดยเฉพาะในประเด็นการถูกเลือกปฏิบัติและ
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านร่วมกันครุ่นคิดว่า บทเรียนจากประเทศไทยจะ
มีประโยชน์ต่อการทำ�งานเพื่อขจัดภาวะไร้รัฐของคนบนผืนโลกนี้ได้อย่างไรบ้าง

2
3
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2. คนไร้รัฐ - ไร้สัญชาติในประเทศไทยคือใครบ้าง?
เมือ่ พิจารณาในแง่ของประวัตศิ าสตร์การก่อตัวของรัฐชาติ อาจกล่าวได้วา่ รัฐไทยเริม่ เข้าสูย่ คุ รัฐสมัยใหม่
ในช่วงรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 - 2453) และเริ่มให้ความสนใจสำ�รวจจำ�นวนคน ลักษณะชาติพันธุ์ และภาษา
พูดของพลเมืองในประเทศ การเกิดขึ้นของคนไร้รัฐอาจเริ่มจากการปรับเปลี่ยนการปกครองจากรัฐราชาธิราช4
มาสู่รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยรัชกาลที่ 5 คือ เปลี่ยนเป็นการปกครองแบบรวมศูนย์เข้าสู่ส่วนกลาง
ในปลายรัชกาลนี้มีการสำ�รวจจำ�นวนพลเมืองหลายครั้ง ในช่วง พ.ศ. 2452 - 2454 มีการนับคนทั่วประเทศ
ได้สำ�เร็จเป็นครั้งแรก ได้ยอดบัญชีพลเมืองรวม 8.1 ล้านคน (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2552) ต่อมาในต้นสมัย
รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453 - 2468) มีการตราพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับแรก ใน พ.ศ. 2456 ทำ�ให้เกิด
ความชัดเจนในเรื่องสัญชาติในสังคมไทยมากขึ้น5
สำ�หรับการมีกฎหมายบังคับให้ประชาชนทุกคนต้องมีบัตรประจำ�ตัวประชาชนนั้นเริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2486
และใน พ.ศ. 2495 มีการออกกฎหมายการทะเบียนราษฎร เพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวของประชาชนเกี่ยวกับ
การเกิด การตาย และการย้ายที่อยู่ (รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2551: 40 - 41) แต่ระบบการจดทะเบียนกว่า
จะลงหลักปักฐานสมบูรณ์กอ็ กี 4 ปีตอ่ มาคือ พ.ศ. 2499 ดังนัน้ หากพิจารณาจากหลักการจดทะเบียนราษฎรแล้ว
คนไร้รฐั ในประเทศไทยอาจเกิดขึน้ ได้ในสามสถานการณ์ตอ่ ไปนีค้ อื (พันธุท์ พิ ย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร, 2550:
10 - 14)
(1) คนไร้รัฐเพราะเกิดก่อนการมีทะเบียนราษฎร แต่ตกหล่นจากการสำ�รวจเพื่อบันทึกใน
ทะเบียนราษฎร บุคคลที่เกิดและอาศัยอยู่ในสังคมไทยก่อนช่วงเวลา พ.ศ. 2452 - 2499 จึงเสี่ยงที่จะกลาย
เป็น ‘คนไร้รฐั ’ เพราะตกหล่นจากการสำ�รวจเพือ่ ทำ�ทะเบียนราษฎรในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องย้�ำ ว่าความล้มเหลว
ของรัฐในการนับจดประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงได้ยาก เป็นสาเหตุส�ำ คัญที่ทำ�ให้ประชาชนของรัฐไทย
ในช่วงนัน้ กลายเป็นคนไร้รฐั รวมถึงบุตรหลานของคนทีต่ กจดเหล่านีด้ ว้ ย ข้อเท็จจริงนีพ้ บมากในกลุม่ ประชากร
ชาวเขา ชาวเล รวมถึงคนจีนอพยพจำ�นวนมาก และคนต่างชาติอื่นๆ ที่เข้ามาในประเทศไทยในช่วงนั้น โดยที่
ชื่อตนเองยังไม่ได้บันทึกในทะเบียนราษฎรของประเทศต้นทาง
(2) คนไร้รัฐเพราะมิได้รับการแจ้งการเกิด จึงตกหล่นจากทะเบียนราษฎร สามารถเกิดขึ้นใน
2 รูปแบบคือ เป็นคนทีเ่ กิดในประเทศไทยแต่มไิ ด้รบั การแจ้งเกิดในทะเบียนราษฎรของรัฐไทย หรือเป็นคนทีเ่ กิด
ในต่างประเทศ แต่มิได้รับการแจ้งเกิดในทะเบียนราษฎรของรัฐนั้น ต่อมาอพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทย
จึงมาเป็นคนไร้รัฐในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงบุตรหลานที่มาเกิดในประเทศไทยภายหลังด้วย

4
5

ระบบราชาธิราช หมายถึงระบอบการปกครองที่มีราชาธิราชเป็นใหญ่เหนือแว่นแคว้นจำ�นวนมาก มีพระราชาของตัวเอง ประชาชนไม่ใข่ข้า
ราษฎร์โดยตรงของราชาธิราช แต่หากเป็นข้าของราชาในแว่นแคว้นต่างๆ ซึง่ สวามิภกั ดิต์ อ่ ราชาธิราชอีกทีหนึง่ (นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2548: 12)
กฎหมายสัญชาติได้ถูกแก้ไขปรับปรุงหลายครั้งด้วยกัน ดังนี้ พ.ศ. 2495 มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2495 กฎหมายสัญชาติ
ฉบับนีไ้ ด้ถกู แก้ไขเพิม่ เติมโดยพ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2496, ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2499 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2503 หลังจากนัน้ พ.ร.บ.สัญชาติ
ฉบับปี พ.ศ. 2495 ก็ถูกยกเลิกด้วย พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 และกฎหมายสัญชาติฉบับ พ.ศ. 2508 นี้ถูกแก้ไขเพิ่มเติม 4 ครั้ง คือ
ครั้งแรกโดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515, ครั้งที่ 2 โดยพ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535, ครั้งที่ 3
โดย พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 และครั้งล่าสุดโดยพ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลรัฐบาลที่มาจาก
การรัฐประหารวันที่ 19 กันยายน 2549
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(3) คนไร้รฐั เพราะถูกถอนชือ่ ออกจากทะเบียนราษฎรไทย และบุคคลนัน้ ๆ ก็ไม่มชี อื่ ในทะเบียน
ราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก สาเหตุของการถอนชือ่ นี้ เจ้าหน้าทีร่ ฐั มักอ้างว่ามาจากการค้น พบว่าการมีชอ่ื นัน้
เป็นไปโดยทุจริตมิชอบ กล่าวคือ บุคคลดังกล่าวนัน้ ไม่มสี ทิ ธิได้รบั สัญชาติไทย หรือเป็นคนต่างด้าวทีม่ สี ทิ ธิอาศัย
ในประเทศไทย การถอนชื่อเช่นนี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับชนกลุ่มน้อยมากกว่าคนไทยทั่วไป ดังกรณีชาวแม่อาย6

3. การจัดระบบทะเบียนบุคคลส�ำหรับคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ/ไร้รากเหง้า
ภาษาราชการของรัฐไทยเรียกกลุ่มคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และไร้รากเหง้าว่า ‘คนไม่มีสัญชาติไทย’ หรือ
‘คนไร้รัฐทางทะเบียน’ โดยคนเหล่านี้จะถูกสันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย เพราะ
ไม่มีเอกสารแสดงสถานะบุคคลของตนเอง คนที่ถูกจัดระบบทะเบียนบุคคลในที่นี้มีหลายกลุ่ม และถูกนับจด
ในหลายวาระตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง ผู้เขียนขอแบ่งคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ไร้รากเหง้าออกเป็น
4 กลุ่มใหญ่ คือ (1) ชนกลุ่มน้อย (2) คนไร้รากเหง้า หรือคนที่ไม่มีสถานะในทะเบียนราษฎร (3) แรงงาน
ข้ามชาติจากสามประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า กัมพูชา และลาว) และ (4) ผู้อพยพลี้ภัยจากประเทศพม่า
ในบทความนีจ้ ะอภิปรายรายละเอียดเฉพาะใน 2 กลุม่ แรก คือ ชนกลุม่ น้อย และคนไร้รากเหง้า เท่านัน้

3.1 ชนกลุ่มน้อย
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เริ่มจัดทำ�ทะเบียนบ้านของชนกลุ่มน้อยที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตาม
ตะเข็บชายแดนไทยบนพื้นที่สูง ภาษาราชการเรียกว่า ‘บุคคลบนพื้นที่สูง’ หรือ ‘ชาวเขา’ กลุ่มคนเหล่านี้จำ�นวน
มากมีบรรพบุรุษอยู่บนผืนแผ่นดินไทยก่อนการเกิดขึ้นของรัฐไทย ทะเบียนบุคคลที่นับจดชนกลุ่มน้อยเรียกว่า
‘ทร.13’ เริ่มต้นครั้งแรกใน พ.ศ. 2515 เพื่อใช้สำ�หรับคนที่ได้สัญชาติไทยแล้วถูกถอนสัญชาติไปตามประกาศ
ั ชาติไทยเพราะบิดามารดา
คณะปฏิวตั ทิ ี่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 25157 และบุคคลทีเ่ กิดมาแล้วไม่ได้สญ
เข้าเมืองมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

6

7

106

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2545 นายอำ�เภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เพิกถอนชื่อชาวบ้านแม่อายจำ�นวน 1,243 คน ออกจากทะเบียนราษฎร์
คนอยูถ่ าวรในสถานะคนสัญชาติไทยไปไว้ในทะเบียนบ้านคนอยูช่ วั่ คราวประเภทคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่มสี ทิ ธิอาศัยอยูช่ วั่ คราว
ทำ�ให้ชาวบ้านทั้งหมดสูญเสียสถานะผู้มีสัญชาติไทยทันที ต่อมาชาวบ้านแม่อายได้ยื่นฟ้องกรมการปกครอง จ.เชียงใหม่ และนายอำ �เภอ
แม่อาย จ.เชียงใหม่ ต่อศาลปกครอง จ.เชียงใหม่ ปี 2547 ศาลปกครองจ.เชียงใหม่มคี ำ�พิพากษาให้เพิกถอนประกาศของนายอำ�เภอแม่อาย
ที่ให้จำ�หน่ายชื่อชาวบ้าน อ.แม่อาย ออกจากทะเบียนบ้าน เนื่องจากเห็นว่าเป็นการออกคำ�สั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งนาย
อำ�เภอแม่อายได้ยื่นอุทธรณ์คำ�พิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด วันที่ 30 สิงหาคม 2548 ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาว่า คำ�สั่งเพิกถอนชื่อ
ชาวบ้านดังกล่าวออกจากทะเบียนบ้านประเภทคนอยู่ถาวรเป็นคำ�สั่งโดยมิชอบ และให้นำ�รายชื่อชาวบ้านกลับเข้าสู่ทะเบียนบ้านประเภท
คนอยู่ถาวรและบันทึกชาวบ้านดังกล่าวในทะเบียนราษฎรในสถานะคนสัญชาติไทย
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2515 คือกฎหมายสัญชาติ 2508 ที่ถูกแก้ไขครั้งที่หนึ่ง มีลักษณะชาตินิยมสูง เพราะใน
ข้อ 1 ปฏิเสธทีจ่ ะให้สญ
ั ชาติไทยโดยหลักดินแดนต่อไป เป็นผลให้มกี ารถอนสัญชาติไทยจากบุคคลทีไ่ ด้สญ
ั ชาติโดยหลักดินแดนตามกฎหมาย
สัญชาติฉบับก่อนหน้านี้ รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าวที่เกิดในประเทศไทยด้วย ทำ�ให้กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบนี้ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร
ของประเทศใดเลยในโลก ตกเป็นคนไร้สัญชาติตามบุพการี นั่นคือ บุคคลกลุ่มนี้ก็จะตกเป็น ‘คนไร้สัญชาติโดยข้อกฎหมาย’ และอาจตกเป็น
‘คนไร้รัฐ’ อีกด้วย ผลร้ายจากความไร้สัญชาติในลักษณะที่คล้ายกัน ตกแก่บุคคลที่เกิดในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2515 จนถึงวันที่
25 ก.พ. 2535 โดยผลของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2515 ข้อ 2 หากบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคนต่างด้าวที่
ไร้สญ
ั ชาติและเข้าเมืองไทยมาในลักษณะไม่ถาวร หรือในกรณีทไี่ ม่ปรากฏมีบดิ าที่ชอบด้วยกฎหมาย มารดาเป็นคนต่างด้าวทีไ่ ร้สญ
ั ชาติและ
เข้าเมืองไทยมาในลักษณะไม่ถาวร

ประชากรและสังคม 2554

ต่อมาใน พ.ศ. 2526 ได้มีการดำ�เนินโครงการจัดทำ�เลขประจำ�ตัวประชาชนเป็นเลข 13 หลัก สำ�หรับ
คนไทยทุกคนและบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย โดยคัดลอกจากทะเบียน พ.ศ. 2515 และเพิ่มเลขประจำ�ตัว
13 หลัก ด้วยการออกบัตรประจำ�ตัวให้กับคนไร้สัญชาติที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เป็นบัตรสีต่างๆ พร้อมให้เลข
13 หลักเหมือนบัตรประชาชนของคนสัญชาติไทย โดยเลขหลักแรกขึ้นต้นด้วยเลข ‘6’ และบุตรหลานที่เกิด
ในประเทศไทยจะได้รบั เลข 13 หลักขึน้ ด้วยเลข ‘7’ ซึง่ ดำ�เนินการครัง้ แรกแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2531 ขณะเดียวกัน
ทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดระเบียบของชนกลุ่มน้อย โดยให้กรมการปกครองออกบัตรสีต่างๆ เพื่อจำ�แนก
ประชากรกลุ่มนี้เป็น 19 กลุ่ม 19 บัตรสี แต่ละกลุ่มจะได้รับสถานะบุคคลแตกต่างกันไป และได้สิทธิ
ในการทำ � งานและการเดิ น ทางออกนอกพื้ น ที่ ที่ อ าศั ย อยู่ แ ตกต่ า งกั น ไป (มนตรี จงพู น ผล และเสถี ย ร
ก่อเกียรติตระกูล, 2547)
มาตรา 5 ในกฎหมายการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 กำ�หนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมี
อำ�นาจออกกฎกระทรวง กำ�หนดหรือยกเว้นการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการแจ้งเกิด ตาย ย้าย การจัดทำ�ทะเบียนประวัติ
การจัดทำ�บัตรประจำ�ตัว หรือ การอื่นใดอันเกี่ยวกับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวด้วยสัญชาติได้
จึงเป็นที่มาของการออกระเบียบ ‘ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับบัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2547’ คนไม่มี
สั ญ ชาติ ไ ทยตามระเบี ย บนี้ หมายถึ ง คนต่ า งด้ า วซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ นประเทศเป็ น กรณี พิ เ ศษ
ตามอำ�นาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง และกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำ�ทะเบียนประวัติไว้ แบ่งได้เป็น 15 กลุ่มย่อย แต่ในที่นี้
ผู้เขียนสรุปสถานะโยงใยกับการมีรัฐรับรองและแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ
(1) กลุ่มคนที่เคยมีรัฐ แต่อพยพเข้ามาอยู่เมืองไทยส่วนใหญ่ด้วยสาเหตุภัยสงคราม ได้แก่ อดีต
ทหารจีนคณะชาติ, จีนฮ่ออพยพ, จีนฮ่ออิสระ, อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา, ญวนอพยพ, ไทยลื้อ,
ลาวอพยพ, เนปาลอพยพ, และผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า, และผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า
(2) กลุ่มคนที่ไม่มีรัฐ คือชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคมานานแล้วก่อนการเกิดของรัฐชาติ
กลุ่มใหญ่สุดคือ ชนกลุ่มน้อยหลายชาติพันธุ์ที่อยู่ตามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันตก
ในเอกสารราชการเรียกรวมๆ กันว่า บุคคลบนพื้นที่สูง ซึ่งมีหลายชาติพันธุ์ 8 ได้แก่ ม้ง (หรือแม้ว) เมี่ยน
(หรือเย้า) ลีซู (หรือลีซอ) ลาหู่ (หรือมูเซอร์) อาข่า (หรืออีก้อ) และ กะเหรี่ยง ตองซู มลาบรี (ผีตองเหลือง)
ดาระอั้ง (หรือปะหล่อง) มานิ (หรือซาไก) ลัวะ และขมุ นอกจากนี้ยังมีคนพื้นเมืองที่เป็นชาวเล อาศัยอยู่แถบ
หมู่เกาะสุรินทร์ ได้แก่ กลุ่มมอแกน มอแกลน และอุรักลาโว้ย น่าสังเกตว่า ไม่มีชื่อชาวมอญ และชาวไทยใหญ่
หรือฉาน ทัง้ ๆ ทีใ่ นข้อเท็จจริงทัง้ 2 ชาติพนั ธุก์ ม็ คี นมอญ และคนไทยใหญ่ทเี่ ป็นคนไร้รฐั ในประเทศไทยจำ�นวน
เรือนแสนคน และในทางปฏิบัติ รัฐไทยจะบันทึกว่าเป็นคนสัญชาติพม่า แม้ข้อเท็จจริงยังคงมีคนมอญและ
คนฉานที่ถือว่าตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐพม่า และไม่ได้มีบัตรประจำ�ตัวประชาชนพม่าก็ตาม
(3) กลุ่มคนที่บรรพบุรุษเคยมีสัญชาติไทยมาก่อน คือ ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย และ
ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา
8

ชื่อชนเผ่าในที่นี้เลือกเสนอตามชื่อที่เจ้าของชาติพันธุ์ต้องการถูกเรียก ส่วนชื่อในวงเล็บคือคำ�ที่คนไทยเรียก ดูพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์ Virtual Hilltribe Museum Online ได้ที่ http://www.hilltribe.org/

การจัดระบบคนไร้รัฐในบริบทประเทศไทย

107

รัฐบาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้ใช้มติคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้สถานะบุคคลของคนทั้ง 3 กลุ่มตาม
ช่องทางของกฎหมายเข้าเมือง บนเหตุผลหลากหลาย เช่น เป็นคนติดแผ่นดิน เป็นคนไทยพลัดถิ่นในประเทศ
เพื่อนบ้าน ทำ�คุณประโยชน์ให้ประเทศชาติ และอยู่มานานแล้ว เป็นต้น ทำ�ให้แต่ละกลุ่มมีสถานะบุคคลที่อยู่
อาศัยในประเทศไทยแตกต่างกันไป บางกลุ่มกำ �ลังรอลงสัญชาติไทย บางกลุ่มรอการพิสูจน์สัญชาติไทย
แต่ได้สิทธิการอยู่อาศัยแบบถาวร และบางกลุ่มก็ได้สิทธิการอยู่อาศัยแบบชั่วคราว (ตาราง 1)
ตาราง 1: สถานะของชนกลุ่มน้อยที่กรมการปกครองจัดเก็บข้อมูลและออกบัตรประจำ�ตัว
(บัตรสีประจำ�กลุ่ม)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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ชื่อกลุ่ม/
มีอยู่/
สถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี
จังหวัด
20
บุคคลบนพื้นที่สูง (บัตรสีฟ้า) ถือหนังสือสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว และให้สญ
ั ชาติไทยโดยการ
แปลงสัญชาติ
3
อดีตทหารจีนคณะชาติ (บัตรสีขาว) รุ่นบิดามารดาให้ให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่
และให้ทำ�การแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย
3
จีนฮ่ออพยพพลเรือน (บัตรสีเหลือง) รุ่นบิดามารดาให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่
รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย
4
จีนฮ่ออิสระ (บัตรสีขาวขอบส้ม) รุ่นบิดามารดาให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่
รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทย ให้สัญชาติไทย
9
ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า (บัตรสีชมพู) รุ่นบิดามารดาให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่
รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทย ให้สัญชาติไทย
9
ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าหลัง 9 มี.ค.2519 (มีถิ่นที่อยู่ถาวร) (บัตรสีส้ม)
ผ่อนผันให้อยูช่ ว่ั คราวโดยไม่ก�ำ หนดระยะเวลาและสามารถขออนุญาตทำ�งานได้
9
ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่าหลัง 9 มี.ค.2519 (อยู่กับนายจ้าง) (บัตรสีม่วง)
ผ่อนผันให้อยูช่ ว่ั คราวโดยไม่ก�ำ หนดระยะเวลาและสามารถขออนุญาตทำ�งานได้
13
ญวนอพยพ (บัตรสีขาวขอบน้ำ�เงิน) รุ่นบิดามารดาให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่
และรุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย
3
ลาวอพยพ (บัตรสีฟ้าขอบน้ำ�เงิน) ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดสถานะให้
1
เนปาลอพยพ (บัตรสีเขียว) รุ่นบิดามารดาให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่
รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย
3
อดีตจีนคอมมิวนิสต์มาลายา (บัตรสีเขียว) รุ่นบิดามารดาให้ได้ถือใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่
รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทย ให้สัญชาติไทย
3
ไทยลื้อ (บัตรสีส้ม) รุ่นบิดามารดาให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย
ผีตองเหลือง (บัตรสีฟา้ ) เป็นคนติดแผ่นดิน ถือว่าคือเป็นคนไทยดัง้ เดิม อนุมตั ใิ ห้ได้สญ
ั ชาติไทยตามระเบียบ 2
1
ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากเกาะกงกัมพูชา (บัตรสีเขียว) ก่อน 15 พ.ย. 2520
รุ่นบิดามารดาให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย
1
ผู้อพยพเชื้อสายไทยจากเกาะกงกัมพูชา (บัตรสีเขียว) หลัง 15 พ.ย. 2520
ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดสถานะให้
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ตาราง 1: (ต่อ)

16.
17.
18.
19.

ชื่อกลุ่ม/
สถานะบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรี
ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา (บัตรสีขาวขอบแดง) ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีกำ�หนดสถานะให้
ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยเข้ามาก่อน 9 มี.ค.2519 (บัตรสีเหลืองขอบน้ำ�เงิน)
รุ่นบิดามารดาให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ รุ่นบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยให้สัญชาติไทย
ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยเข้ามาหลัง 9 มี.ค.2519 (บัตรสีเหลืองขอบน้ำ�เงิน)
ผ่อนผันให้อยูช่ ว่ั คราวโดยไม่ก�ำ หนดระยะเวลาและสามารถขออนุญาตทำ�งานได้
ชุมชนบนพื้นที่สูง (บัตรสีเขียวขอบแดง) ให้ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่กับรุ่นบิดามารดาที่อพยพเข้ามา

มีอยู่/
จังหวัด
1
4
4
20

ที่มา: ปรับจาก มนตรี จงพูนผล และเสถียร ก่อเกียรติตระกูล, 2547: ตาราง 2.1.

จำ�นวนตัวเลขชนกลุ่มน้อยล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2553 ในฐานข้อมูลทะเบียนบุคคลที่เลข 13 หลัก
ขึน้ ต้นด้วยเลข ‘6’ พบว่ามีอยู่ 233,811 คน เมือ่ จำ�แนกตัวเลขสองแสนคนเศษตามจังหวัดทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นทะเบียน
พบว่าส่วนใหญ่อยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคเหนือของประเทศไทย จังหวัดทีม่ ปี ระชากรกลุม่ นีม้ าก 5 ลำ�ดับแรกคือ เชียงใหม่
กาญจนบุรี เชียงราย ตาก และแม่ฮ่องสอน (ตาราง 2) หากพิจารณาการกระจายเชิงอายุ พบว่าส่วนใหญ่
เป็นคนในวัยทำ�งานและย่างเข้าวัยสูงอายุ
ตาราง 2 จำ�นวนชนกลุ่มน้อยที่เลข 13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข ‘6’ ใน 10 จังหวัด
ณ เดือนมิถุนายน 2553
จังหวัด
1. เชียงใหม่
2. กาญจนบุรี
3. เชียงราย
4. ตาก
5. แม่ฮ่องสอน
6. ระนอง
7. ราชบุรี
8. ตราด
9. กรุงเทพมหานคร
10. ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดอื่นๆ ที่เหลือ

รวมทั่วประเทศ

จำ�นวน

57,334
44,304
40,601
24,109
15,635
15,136
5,811
5,200
5,158
2,535
17,988
233,811

ที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554 (กำ�ลังจะตีพิมพ์). (คำ�นวณจากข้อมูลสำ�นักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย)
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จากจำ�นวนชนกลุม่ น้อยทีเ่ ป็นรุน่ พ่อแม่ หรือปูย่ า่ ตายายรวม 233,811 คน ปรากฏว่าเป็นทีม่ าของจำ�นวน
ชนกลุม่ น้อยทีเ่ ป็นรุน่ ลูกหลานทีเ่ กิดในประเทศไทย และได้รบั เลข 13 หลักทีข่ น้ึ ต้นด้วยเลข ‘7’ รวม 69,799 คน
โดยจังหวัดที่มีชนกลุ่มน้อยรุ่นลูกหลานมากที่สุด 5 ลำ�ดับแรกคือ เชียงใหม่ เชียงราย กาญจนบุรี กรุงเทพฯ
และสระบุรี (ตาราง 3) น่าสังเกตว่าจำ�นวนชนกลุ่มน้อยรุ่นพ่อแม่ที่อยู่ในจังหวัดสระบุรีไม่ติด 10 อันดับแรก
แต่รุ่นลูกกลับมีจำ�นวนเกือบครึ่งหมื่นในสระบุรี (มากเป็นลำ�ดับที่ 5) หากพิจารณาการกระจายอายุก็จะพบว่า
ประชากรรุ่นลูกหลานนี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยเรียนหนังสือ
ตาราง 3 จำ�นวนประชากรที่เป็นบุตรของชนกลุ่มน้อยที่เกิดในประเทศไทย
ที่ได้รับเลขประจำ�ตัว 13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข ‘7’ ใน 10 จังหวัด ณ เดือนมิถุนายน 2553
จังหวัด
1. เชียงใหม่
2. เชียงราย
3. กาญจนบุรี
4. กรุงเทพมหานคร
5. สระบุรี
6. ตาก
7. แม่ฮ่องสอน
8. ราชบุรี
9. ตราด
10. นครปฐม
จังหวัดอื่นๆ ที่เหลือ
รวมทั่วประเทศ

จำ�นวน

17,383
12,771
10,168
6,936
4,295
3,683
3,487
1,967
1,093
705
7,311
69,799

ที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554. (อ้างแล้ว)

3.2 คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ/ไร้รากเหง้า
‘คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ/ไร้รากเหง้า’ หมายถึงบุคคลที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หรือคือประชากร
กลุ่มที่ได้รับการสำ�รวจว่าคือ คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติที่อยู่ในประเทศไทยมานาน แต่ยังไม่ได้รับการจัดทำ�ทะเบียน
บุคคล ส่วนใหญ่คือชนกลุ่มน้อยที่ตกสำ �รวจจากกรมการปกครอง ที่อาจเกิดในประเทศไทย หรืออยู่ใน
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ประเทศไทยมานานแล้ว และมีจ�ำ นวนหนึง่ เป็นคนไทยแต่ไม่มเี อกสารรับรองตน โดยรัฐบาลประกาศ ‘ยุทธศาสตร์
การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล’ (จะอภิปรายรายละเอียดในตอนที่ 5) เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล
ของคนหลายกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทยมานาน รวมทัง้ บุตรหลานทีเ่ กิดขึน้ ในภายหลัง ซึง่ คาดว่ามีอยูห่ ลายแสนคน
กรมการปกครองได้เริม่ สำ�รวจบุคคลทีไ่ ม่มสี ถานะบุคคล หรือคนไร้รฐั /ไร้รากเหง้า โดยเริม่ จากการสำ�รวจ
จำ�นวนนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2548 เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลจัดทำ�เลขประจำ�ตัว 13 หลักด้วยทีข่ นึ้ ต้นหลักแรกด้วยเลข ‘0’
โดยการสำ�รวจก็ยังทำ�ต่อเนื่องอยู่จนถึงปัจจุบัน (2554) ตัวเลขล่าสุดของคนไร้รัฐเมื่อเดือนมิถุนายน 2553
มีรวม 210,182 คน ประชากรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และ
ภาคใต้ตอนบน จังหวัดที่มีประชากรกลุ่มนี้อยู่มากที่สุด 5 จังหวัดแรกคือ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก กาญจนบุรี
และระนอง (ตาราง 4)
ตาราง 4 จำ�นวนประชากรที่ไม่มีสถานะบุคคล (คือเป็นคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ/ไร้รากเหง้า)
ที่ได้รับเลขประจำ�ตัว 13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข ‘0’ ใน 10 จังหวัด
จังหวัด
1. เชียงราย
2. เชียงใหม่
3. ตาก
4. กาญจนบุรี
5. ระนอง
6. แม่ฮ่องสอน
7. ราชบุรี
8. ตราด
9. ประจวบคีรีขันธ์
10. ชุมพร
จังหวัดอื่นๆ ที่เหลือ
รวมทั่วประเทศ

ผู้ไม่มีสถานะ

53,962
35,279
31,267
25,421
10,546
10,102
8,242
5,312
5,276
1,694
23,081
210,182

ที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554. (อ้างแล้ว)
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4. รัฐไทยกับการเลือกปฏิบัติต่อคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ:
จากอดีตจนถึง พ.ศ. 2548
ก่อน พ.ศ. 2548 รัฐไทยไม่เคยมีนโยบายทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรชัดเจนทีจ่ ะจัดระบบคนไร้รฐั /ไร้รากเหง้า
และเนื่องจากถือว่าประชากรกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย9 จึงไม่น่าประหลาดใจที่
นโยบายการจัดการคนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติทผี่ า่ นมาก็คอื นโยบายการจัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเพือ่ ความมัน่ คง
ของรัฐ หน่วยงานสำ�คัญที่รับผิดชอบในเชิงนโยบายก็คือ ‘สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)’ ซึ่งมี
หน้าที่หลักในการป้องกันและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ฐานคติของ สมช. คือมุง่ ควบคุมมากกว่าปกครอง และมักผูกติดอยูก่ บั เรือ่ งอธิปไตยของชาติ จากฐานคติ
ดังกล่าวจึงเป็นรากเหง้าของอคติต่อชนกลุ่มน้อยที่ไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ ส่งผลให้ประชากรกลุ่มนี้ถูกละเมิดสิทธิใน
หลายมิติ ทั้งทางตรงคือ การทำ�ร้ายหรือเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน ตรงๆ ซึ่งหน้า เช่น ตำ�รวจเห็นคนหน้าตา
ท่าทางเหมือนชาวเขา ก็จะเรียกตรวจบัตร หากลืมพกพาก็จะถูกเรียกร้องเงินทอง เป็นต้น ทางโครงสร้าง ได้แก่
กฎเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทีม่ งุ่ ควบคุมชนกลุม่ น้อย ดังจะกล่าวในตอนที่ 4 และมิตทิ างวัฒนธรรม
ได้แก่ การสร้างภาพลักษณ์เหมารวมว่าเป็นคนเถื่อน สกปรก ไร้ความรู้ บางกลุ่มคือต้นเหตุของการตัดไม้
ทำ�ลายป่า เพราะการทำ�ไร่เลื่อนลอย หรือปลูก ผลิต ขายฝิ่นและเฮโรอีน
ทั้งหมดนี้ถูกผลิตซ้ำ�ด้วยวาทกรรมเรื่องภัยอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศ บนอคติที่ว่า กลุ่มคน
เหล่านี้คือผู้สร้างปัญหา มิใช่ผู้ประสบปัญหาที่รัฐควรเข้ามาจัดการช่วยเหลือ แนวทางการจัดการที่ดำ�เนินการ
มาจึงขาดมิติเรื่องการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ เพราะมองว่ามิใช่คนของรัฐ ทำ �ให้สภาพการดำ�รงชีวิตของ
คนไร้ รั ฐ /ไร้ สั ญ ชาติ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การถู ก ละเมิ ด สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานนานาประการ และประสบกั บ ปั ญ หา
ความด้อยโอกาสในสิทธิการเข้าถึงบริการของรัฐด้านต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.1 การถูกบังคับให้กลายเป็นผู้พลัดถิ่นในประเทศ
การบังคับให้ชนกลุ่มน้อยไร้รัฐ/ไร้สัญชาติอพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัย (forced relocation) เกิดขึ้นหลาย
ระลอก และเกือบทัง้ หมดกระทำ�ต่อชุมชนคนพืน้ เมืองในภาคเหนือ แต่กพ็ บลักษณะคล้ายคลึงในกลุม่ ลาวอพยพ
กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น และกลุ่มชาวเลในบริบทที่แตกต่างกันอยู่บ้าง (สกาวเดือน บุญงาม, 2551) การบังคับ
อพยพทัง้ หมดเกิดขึน้ ภายใต้วาทกรรมการพัฒนาของรัฐเพือ่ ความมัน่ คงของชาติ เพือ่ อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
(ดูตวั อย่างจากงานของชูพนิ จิ เกษมณี, 2539) เพือ่ ควบคุมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และรวมถึงสาเหตุ
ในอดีตคือ เพื่อป้องกันอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยช่วง พ.ศ. 2511 - 2514 (ดูตัวอย่างจาก
งานของรัชดา ฉายสวัสดิ์, มปป.) ในระยะหลัง พ.ศ. 2530 มีสาเหตุอื่นเพิ่มเข้ามาอีก นั่นคือ เพื่อการพัฒนา
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แม้ชนกลุ่มน้อยไร้สัญชาติจำ�นวนมากจะเกิดในประเทศไทย กฎหมายสัญชาติก็ถือว่าเป็น ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายเช่นกัน เพราะกฎหมาย
สัญชาติ (ฉบับที่ 2) แก้ไขเมื่อพ.ศ. 2535 ตามมาตรา 7 ทวิ ให้ถือว่า บุคคลที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยเป็นบุคคลที่เข้าเมือง
ผิดกฎหมายด้วย โดยกำ�หนดให้ใช้ย้อนหลังสำ�หรับผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 ซึ่งเป็นวันที่มาตรา 7 ทวิ มีผลบังคับใช้
(พันธุ์ทิพย์ 2540:11-12)

ประชากรและสังคม 2554

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือของนายทุนท้องถิ่น ดังข่าวที่ว่า ‘เจ้าหน้าที่
รัฐบังคับเคลื่อนย้ายชาวเขาเพื่อนำ�พื้นที่จัดทำ� Home Stay’10
กระบวนการอพยพโยกย้ายที่รัฐดำ�เนินการนั้น มักขาดการเตรียมการอย่างเหมาะสมและไม่คำ�นึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นอกจากทำ�ให้ชนกลุ่มน้อยต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นในบ้านเกิดเมืองนอนของตนแล้ว
ยังต้องประสบปัญหามากมายในการดำ�รงชีวิต เพราะพื้นที่ใหม่มักขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น น้ำ�
ทีด่ นิ ทีจ่ ดั สรรให้อยูท่ บั ซ้อนกับพืน้ ทีท่ มี่ เี จ้าของ และไม่มคี ณ
ุ ภาพ ชนกลุม่ น้อยก็ยงั คงไม่มเี อกสารทัง้ ในทีอ่ ยูแ่ ละ
ที่ทำ�กินที่ถูกจัดสรรให้ ดังนั้น หากพิจารณาจากมาตรฐานของการโยกย้ายถิ่นฐาน กล่าวได้ว่านโยบายหรือการ
บังคับการย้ายถิน่ เป็นการกระทำ�ทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในกติการะหว่างประเทศทุกฉบับ
จากการถอดบทเรียนของคนไร้สัญชาติที่ถูกบังคับย้ายที่อยู่กลายเป็นผู้พลัดถิ่น ในจังหวัดเชียงรายและ
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองทั้งหมด พบว่า ผู้พลัดถิ่นยากที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ เพราะบริบท
สังคมทีเ่ ปลีย่ นไป หนทางหนึง่ ทีผ่ พู้ ลัดถิน่ จำ�นวนมากเลือกทีจ่ ะมีชวี ติ รอดต่อไป คือเข้าสูก่ ารเป็นแรงงานรับจ้าง
ในเมือง จำ�นวนหนึ่งก็จดทะเบียนเป็นแรงงานข้ามชาติมาจากประเทศพม่า เพื่อให้ได้ใบอนุญาตทำ�งาน
ผูพ้ ลัดถิน่ ทีก่ ลายเป็นแรงงานรับจ้างนี้ บางส่วนก็ประสบความสำ�เร็จในชีวติ แต่บางส่วนก็เข้าสูก่ ระบวนการค้ามนุษย์
และการค้าประเวณี สิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนใหม่คือ ความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรม
ชนเผ่าอ่อนล้าลง และระบบเครือญาติดั้งเดิมล่มสลาย (สกาวเดือน บุญงาม, 2551: 53 - 60)

4.2 การขาดความมั่นคงเรื่องที่ดินท�ำกิน
ความที่สถานะบุคคลของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติคือ คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย จึงไม่มีสิทธิในการ
ครอบครองที่ดิน เพราะกฎหมายที่ดินของไทยรับรองสิทธิในการถือครองของคนต่างด้าวภายใต้เงื่อนไขจำ�กัด
และเนื่องจากชุมชนชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่รัฐไม่อนุญาตให้ใช้เป็นที่ทำ�กินได้
เรือ่ งทีด่ นิ ทำ�กินจึงเป็นปัญหาหลักของชนกลุม่ น้อยลำ�ดับต้นๆ ตลอดมา ทีจ่ ริงแล้ว ชุมชนชาวเขาในประเทศไทย
หลายแห่งได้ก่อตั้งมาเนิ่นนาน บางแห่งเกิดก่อนความเป็นรัฐชาติด้วยซ้ำ� และเป็นการก่อกำ�เนิดของชุมชนที่
ไม่ตา่ งจากชุมชนคนพืน้ ราบ คือเมือ่ ยังไม่มกี ารแบ่งเขตแดนพืน้ ทีท่ ำ�กินทีช่ ดั เจน พบทีเ่ หมาะในการทำ�มาหากิน
ก็สร้างบ้านเรือนเกาะกลุ่มกัน แต่ชุมชนของชาวเขาตั้งอยู่กลางป่า ซึ่งปัจจุบันเกือบทั้งหมดกลายเป็นพื้นที่ป่าที่
รัฐบาลมาประกาศทีหลังให้เป็นเขตสงวน หรือเขตอุทยานแห่งชาติ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างนโยบายรัฐกับชุมชนชาวเขา
ในหลายสถานการณ์ ชาวเขาครอบครองพื้นที่และใช้ทำ�กินมาตั้งแต่ดั้งเดิม แต่ก็ไม่มีเอกสารรับรองสิทธิ
ตามกฎหมาย จึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ออกจากบ้านของตนเอง บ่อยครั้งที่ถูกแย่งชิงจากผู้บุกรุกโดยข้อเท็จจริง
(de facto) แต่เป็นเจ้าของที่ดินโดยข้อกฎหมาย (de jure) ซึ่งมักเป็นนายทุนมาจากข้างนอก และเนื่องจาก
ผูม้ าใหม่นน้ั มีเทคโนโลยีและอาศัยประโยชน์จากเอกสารทางกฎหมายในการครอบครองทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ี
ประสิทธิภาพมากกว่า จึงเกิดความขัดแย้งระหว่างคนบนพืน้ ทีส่ งู และคนจากพืน้ ราบ (พันธุท์ พิ ย์ กาญจนะจิตรา
สายสุนทร, 2547)
10

โดย สมัชชาชนเผ่า (27/07/2004 11:34 AM) [http://www.us.thaingo.org/board_2/view.php?id=168]
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4.3 การถูกปฏิเสธให้จดทะเบียนการเกิด
การไม่ได้จดทะเบียนเกิดเป็นสาเหตุและผลของภาวะความไร้รัฐไปพร้อมๆ กัน เนื่องจากในรัฐสมัยใหม่
เอกสารรับรองการเกิดเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการสร้างและแสดงสถานะบุคคล เพื่อป้องกันการเป็น ‘คนไร้
เอกสารพิสจู น์ตน’ ผูเ้ ขียนได้เข้าร่วมขบวนการผลักดันเรือ่ งการจดทะเบียนการเกิดให้กบั คนไร้การรับรองสถานะ
ตัง้ แต่ประมาณ พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ก่อนหน้านัน้ ยังไม่มคี วามชัดเจนว่า พยาบาลห้องคลอดในสถานพยาบาล
ของรัฐจะออกเอกสารรับรองการเกิดของทางราชการ ที่เรียกว่า ‘ทร.1/1’ ให้แก่หญิง (ทั้งที่เป็นชนกลุ่มน้อยใน
ประเทศไทย และคนต่างด้าวที่เข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมาย) ที่มาคลอดบุตรได้หรือไม่ ขณะที่ผู้หญิงกลุ่มนี้เอง
ก็ไม่เห็นความสำ�คัญของเอกสาร สิ่งที่เกิดขึ้นคือ บุตรของประชากรกลุ่มนี้จำ�นวนมากขาดเอกสารรับรองตน
ผลต่อเนื่องที่ติดตามมาแสดงให้เห็นในรายงานประจำ�ปี 2552 ของยูนิเซฟที่ระบุว่า ประเทศไทยมีเด็ก
กว่า 1 ล้านคน ที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กชนกลุ่มน้อย ลูกหลานแรงงานอพยพข้ามชาติ และเด็กๆ ผู้ลี้ภัย ที่ยังคงไม่มี
ใบจดทะเบียนการเกิด เด็กเหล่านีก้ ลายเป็นคนไร้รฐั ทำ�ให้มคี วามเปราะบางต่อการทีจ่ ะไร้การยอมรับความเป็น
คนทีม่ ตี วั ตนทางกฎหมาย ไร้สทิ ธิ ไร้เสียง ไร้การศึกษา ไร้การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ (อดิศร เกิดมงคล, 2553)
เมื่อผู้ไร้รัฐที่เกิดในประเทศไทยตระหนักถึงความสำ�คัญเรื่องนี้ และมีความต้องการได้เอกสารรับรอง
การเกิดย้อนหลัง ปัญหาทีฝ่ า่ ยบริหารต้องเผชิญ ก็คอื การออกเอกสารรับรองการเกิดในประเทศไทยให้แก่บคุ คล
ที่เกิดในประเทศไทยในอดีต และปัญหาที่ในฝ่ายตุลาการต้องเผชิญก็คือ การชี้ข้อพิพาทอันเกิดจากการ
ออกเอกสารรับรองการเกิดในประเทศไทยให้แก่บคุ คลทีเ่ กิดในประเทศไทยในอดีต ซึง่ อาจจะเป็นคดีอาญาหาก
มีการทุจริตในการออกเอกสารดังกล่าว หรืออาจเป็นคดีปกครอง เมื่อรัฐปฏิเสธที่จะออกเอกสาร เนื่องจาก
ไม่เชื่อในพยานหลักฐานที่บุคคลนำ�มาอ้างเพื่อพิสูจน์ว่าตนเกิดในประเทศไทยจริง (พันธุ์ทิพย์ กาญจนจิตรา
สายสุนทร, 2547)
สภาพในปัจจุบนั คือ เด็กทีเ่ กิดในโรงพยาบาลทัง้ ของรัฐและเอกชน มีแนวโน้มทีจ่ ะได้รบั เอกสาร ‘ทร.1/1’
แต่ปัญหาไปอยู่ที่เด็กเกิดที่บ้าน หรือในสถานที่ที่ไม่มีอำ�นาจออกเอกสารรับรองการเกิด เมื่อแม่พาเด็กมา
แจ้งเกิด เจ้าหน้าที่จะไม่ดำ�เนินการให้เพราะสภาพของบิดามารดาไม่ใช่คนที่ ‘ถูกนับว่าเป็นไทย’ เพราะเกรง
ว่าเด็กที่ได้รับเอกสารการจดทะเบียนการเกิดจะนำ�มาขอสัญชาติไทยภายหลัง ซึ่งคงต้องย้ำ�ว่า แม้เด็กที่พ่อแม่
ไร้รฐั มีเอกสารรับรองการเกิดในประเทศไทย11 แต่ตามข้อสันนิษฐานของกฎหมายไทย ให้ถกู ถือเป็น ‘คนต่างด้าว
ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย’ ทั้งที่เกิดในประเทศไทยและไม่เคยออกไปจากประเทศไทยก็ตาม

4.4 ความยากล�ำบากในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล
ก่อนมีการประกาศนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน พ.ศ. 2545 คนไร้สญ
ั ชาติทมี่ เี ลขประจำ�ตัวขึน้ ต้น
ด้วยเลข 6 และ 7 มีสทิ ธิทจี่ ะซือ้ บัตรสุขภาพของผูม้ รี ายได้นอ้ ยจากโรงพยาบาลใกล้บา้ น ใน ‘โครงการสวัสดิการ
ประชาชนด้านการรักษาพยาบาล สำ�หรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมช่วยเหลือเกื้อกูล’ (สปร.) ราคา 300 500 บาทต่อครอบครัว (รัฐสมทบ 500 เเละ 1,000 บาท) สามารถใช้สิทธิรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่เมื่อ
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โดยผลของมาตรา 7 ทวิ วรรค 3 พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไข พ.ศ. 2535 และ มาตรา 11 พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535.

ประชากรและสังคม 2554

เกิดโครงการบัตรทอง (หรือชือ่ เดิมคือ โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) สิทธิดงั กล่าวให้เฉพาะบุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาติ
ไทยเท่านั้น ดังนั้นคนไร้สัญชาติจึงถูกริบสิทธิที่เคยมีอยู่เดิมไป
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โดยทัว่ ไปกล่าวได้วา่ นโยบายและการปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในระดับ
จังหวัดนั้นยอมรับสิทธินี้บนพื้นฐานของความมีมนุษยธรรม กล่าวคือ หากคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ รวมถึงแรงงาน
ข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนเจ็บป่วย ก็สามารถเข้ารักษาในสถานพยาบาลของรัฐได้ แต่ต้องจ่ายค่ารักษาเอง
ถ้าไม่สามารถจ่ายค่ารักษาได้จริงๆ หรือจ่ายได้บางส่วน ทางโรงพยาบาลอาจพิจารณาใช้เงินอุดหนุนสำ�หรับ
ช่วยเหลือผูม้ รี ายได้นอ้ ยมาชดเชยได้ ในภาคปฏิบตั ิ คนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติจำ�นวนมากรูส้ กึ ว่า เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
อาจไม่เต็มใจนักต่อการให้บริการต่อประชาชนชายขอบแบบพวกเขา เช่น รักษาจริงแต่ไม่ได้ยาที่ดีมีคุณภาพ
เพราะเจ้าหน้าทีร่ สู้ กึ ว่าเป็นภาระเพิม่ ขึน้ และในหลายกรณี เจ้าหน้าทีก่ ไ็ ม่สามารถสือ่ สารกับคนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ
ได้ด้วยอุปสรรคทางภาษา ขณะที่เจ้าหน้าที่หลายคนก็กังวลว่า การให้บริการต่อคนที่มีปัญหาสถานะบุคคล
ไม่มบี ตั ร หรือไม่มหี ลักฐานเอกสารใดๆ อาจเป็นความผิดได้ (กฤตยา อาชวนิจกุล และพันธุท์ พิ ย์ กาญจนจิตรา
สายสุนทร, 2548)
นับตั้งแต่มีการระงับสิทธิรักษาพยาบาลของคนไร้สัญชาติ ก็มีความพยายามรณรงค์ให้รัฐบาลคืนสิทธินี้
โดยการผลักดันจากภาคประชาสังคมที่ทำ�งานกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคล จนมาประสบความสำ�เร็จในต้นปี
พ.ศ. 2553 ที่รัฐบาลประกาศนโยบายคืนสิทธิด้านการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ที่ยังมีปัญหาเรื่องสถานะ จำ�นวน
457,409 คน ที่กระจายอยู่ในพื้นที่บริการของโรงพยาบาลชายแดน 172 แห่ง ใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ
นับตัง้ แต่เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นไป โดยจัดสรรเป็นเงินกองทุนพิเศษประมาณ 400 ล้านบาทสำ�หรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในครึ่งปีงบประมาณ 2553 และให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้บริหารกองทุนพิเศษนี้ ซึ่งมีข้อโต้แย้ง
จากภาคประชาสังคมว่า มีปัญหาจากการตั้งงบบริหารจัดการเบื้องต้นของกองทุนสูงมากถึงปีละ 24 ล้านบาท
เท่ากับว่าผู้ที่จะได้รับสิทธิจะหายไปจากจำ�นวนที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณกว่า 11,000 คน12 และ
การให้บริการจริงในหลายพื้นที่ก็ยังขลุกขลักอยู่มาก
ควรย้ำ� ว่ า กองทุ น ดั ง กล่ า วนี้ ยั ง ไม่ครอบคลุมคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติที่ไม่เข้าข่ายตามมติคณะรัฐมนตรี
แม้จะถูกนับจดในทะเบียนบุคคลแล้วก็ตาม และยังไม่มีทีท่าว่าจะแก้ปัญหาได้ เพราะยึดการตีความกฎหมาย
แบบเถรตรง โดยไม่คำ�นึงถึงข้อเท็จจริงและหลักมนุษยธรรม

4.5 การท�ำงานและได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมายไทย
คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ หรือ ‘บุคคลที่มีปัญหาสถานะบุคคล’ และ ‘แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย
จากประเทศเพือ่ นบ้านทีข่ นึ้ ทะเบียนแรงงาน’ มีสทิ ธิท�ำ งานตามกฎหมายไทย แต่จะถูกจำ�กัดให้ท�ำ งานได้เฉพาะ
บางอาชีพเท่านั้น ดังปรากฏการรับรองสิทธิในมาตรา 13 แห่งพ.ร.บ.การทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
ระบุถึงเรื่องการจ้างงานคนที่ไม่มีสัญชาติไทย ว่าคือบุคคลต่อไปนี้

12

ความเห็นของนางอรพิน วิมลภูษิต ผู้จัดการแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ใน ‘กองทุนสุขภาพคนไร้สถานะส่อวุน่ ! หวัน่ งบไม่พอ เสนอซือ้ ประกันสุขภาพ สปสช.แทน’ ASTVผูจ้ ดั การออนไลน์. วันที่ 4 เมษายน 2553.
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(1) คนต่างชาติที่รอการเนรเทศ
(2) แรงงานจากประเทศเพือ่ นบ้าน 3 ประเทศทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนรับเลขประจำ�ตัว 13 หลักขึน้ ต้นเลข ‘00’
(3) บุคคลทีถ่ กู ถอนสัญชาติ แต่ไม่ได้รบั สัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิวตั หิ รือกฎหมายอืน่ ส่วนใหญ่
คือชนกลุ่มน้อยที่มีเลขประจำ�ตัว 13 หลัก ขึ้นต้นเลข ‘6’
(4) บุคคลที่เกิดในประเทศไทย แต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามประกาศคณะปฏิวัติหรือกฎหมายอื่น
ส่วนใหญ่คือลูกชนกลุ่มน้อย ขึ้นทะเบียนได้เลขประจำ�ตัว 13 หลัก ขึ้นต้นเลข ‘7’
(5) บุคคลทีเ่ กิดในประเทศไทย แต่ไม่ได้รบั สัญชาติไทย ส่วนใหญ่คอื คนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ หากขึน้ ทะเบียน
บุคคลจะได้รับเลขประจำ�ตัว 13 หลักขึ้นต้นเลข ‘0’
ทั้งนี้ บางส่วนในกลุ่มที่ 3, 4 และ 5 เข้าข่ายเป็นแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์ จึงสามารถทำ�งานได้ 27 อาชีพ
คือ อาชีพช่าง กรรมกร และงานขายปลีกสินค้า ส่วนกลุ่มที่ 1 และ 2 สามารถทำ�งานได้เฉพาะงานกรรมกร
ใช้แรงงานและงานคนรับใช้ในบ้านเท่านั้น โดยทุกกลุ่มต้องขออนุญาตทำ�งานกับสำ�นักงานจัดหางานจังหวัด
ที่สถานประกอบการตั้งอยู่
เห็นได้ว่า กฎหมายว่าด้วยการทำ�งานของคนต่างด้าวนี้ ไม่เอื้อต่อการประกอบอาชีพของคนไร้รัฐที่
จบการศึกษาในระดับสูง คือ ไม่สามารถทำ�งานตามวุฒิการศึกษาที่จบมาได้ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร ครู/อาจารย์
แพทย์ สถาปนิก นักวิจัย นักแปล นักคอมพิวเตอร์ เจ้าของกิจการ เป็นต้น ในข้อเท็จจริงก็คือ มีคนไร้รัฐ/
ไร้สญ
ั ชาติจ�ำ นวนหนึง่ ทำ�งานในอาชีพทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาต และเสีย่ งต่อการถูกจับลงโทษทีส่ งู คือ โทษจำ�คุกไม่เกิน
5 ปี หรือปรับตัง้ แต่ 2,000 - 100,000 บาท หรืออาจจะต้องโทษทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ ซึง่ ความผิดนีเ้ ป็นไปตามมาตรา
51 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ.การทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของคนที่มีเลขประจำ�ตัว
6 หรือ 7 ที่ขอใบอนุญาตทำ�งานจะมีวิธีการและค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าแรงงานข้ามชาติ และมีการผ่อนผัน
ในพื้นที่ที่จะไม่จับ แม้ไม่มีใบอนุญาตทำ�งาน
สำ�หรับการคุ้มครองการจ้างงานนั้น โดยหลักการแล้ว คนทำ�งานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคนไทย
คนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ แรงงานข้ามขาติ ย่อมได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2541 อย่างเท่าเทียมกัน13
กฎหมายนี้ประกันค่าแรงงานขั้นต่ำ� จำ�นวนชั่วโมงการทำ�งานต่อวัน ความปลอดภัยในการทำ�งาน และระเบียบ
ที่คุ้มครองการใช้แรงงานเด็กและผู้หญิง และมีระบบผู้ตรวจแรงงานให้มีการจ้างงานที่เป็นไปตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ มักได้ค่าแรงต่ำ�กว่าค่าแรงมาตรฐาน ต้องทำ�งานยาวนานมากกว่า 8 ชั่วโมง
ต่อวัน และมีเงื่อนไขการจ้างงานที่อาจถูกหักค่าแรงได้หากทำ �งานผิดพลาด หากมีบัตรอนุญาตทำ �งาน
นายจ้างมักเก็บไว้ (กฤตยา อาชวนิจกุล และพรสุข เกิดสว่าง, 2540; Pearson, et al., 2006; Human Rights
Watch, 2010:88)
นอกจากนี้ ตามกฎหมายแรงงาน คนงานที่ไม่มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสหภาพแรงงาน
ของตนเอง แม้จะสามารถเข้าร่วมสหภาพแรงงานไทยได้ แต่ก็ไม่สามารถเป็นกรรมการสหภาพได้ ดังนั้น
หากแรงงานไร้รัฐ/ไร้สัญชาติถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกละเมิด ก็ไม่มีกลไกของตนเองในการเรียกร้องเพื่อ
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ปกป้องสิทธิที่ควรได้ ในกรณีที่แรงงานไร้รัฐถูกใช้งานเยี่ยงทาส ประสบอุบัติเหตุ หรือแรงงานหญิงถูกละเมิด
ทางเพศ ก็ยากทีจ่ ะร้องเรียนผ่านกลไกของรัฐ คือ กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ซึง่ มีอยูใ่ นส่วนกลางและ
ระดับจังหวัด สิง่ ทีแ่ รงงานไร้รฐั ทำ�คือ ยอมทนต่อสภาพการจ้างงานทีเ่ อารัดเอาเปรียบ หรือยอมตกงานลาออกไป
สิ่งที่ควรย้ำ�ในที่นี้คือ หากแรงงานประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนพิการหรือถึงแก่ชีวิต ก็ไม่สามารถเข้าถึงกองทุน
ทดแทนคนทำ�งานได้
การปฏิเสธสิทธิในความยุติธรรมทางแรงงานดังกล่าว เป็นการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศไทย
ในเรื่องการเลือกปฏิบัติ ทำ�ให้กระทรวงแรงงานไทยถูกกล่าวโทษในองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ILO กรณีตวั อย่างการละเมิดทีเ่ ข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการตามอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทย
เป็นภาคี ก็คือ กรณีนางหนุ่ม ไหมแสง แรงงานไทยใหญ่ที่ขึ้นทะเบียนแรงงานกับกรมการจัดหางานที่เชียงใหม่
แต่ต่อมาประสบอุบัติเหตุในการทำ�งานและถูกปฏิเสธสิทธิในกองทุนค่าทดแทนแรงงาน

4.6 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
การต้องเผชิญกับการเอารัดเอาเปรียบ ทั้งจากการทำ�งาน และการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน หากคนไร้รัฐ/
ไร้สัญชาติสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมก็ย่อมจะช่วยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม
การขาดความตระหนักของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติเองในเรื่องสิทธิการคุ้มครองแรงงานและการฟ้องร้องต่อศาล
รวมถึงความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยกลางอย่างแคล่วคล่อง ทั้งการอ่าน พูด และเขียน ก็เป็นอุปสรรค
สำ�คัญต่อคนกลุม่ นีท้ ตี่ อ้ งการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิการทำ�งานต่อสำ�นักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
จังหวัด หรือการนำ�เรื่องขึ้นสู่ศาลแรงงาน
สมควรกล่าวในที่นี้ว่า การต่อสู้เพื่อสิทธิของคนทำ�งานนั้น เป็นเรื่องยากเย็นอย่างยิ่งแม้แต่แรงงานไทย
เอง ดังนัน้ ประชากรชายขอบอย่างคนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติกย็ งิ่ จะมีโอกาสทีร่ บิ หรีม่ ากขึน้ ไปอีก และในกรณีทตี่ อ้ งการ
เรียกร้องความยุติธรรมจริงๆ สำ�หรับผู้ไม่สันทัดการใช้ภาษาไทย ล่ามที่ยินดีช่วยเหลือและสามารถพูดภาษา
ของผู้ไร้รัฐก็มีน้อยมาก และแม้จะมีองค์กรพัฒนาเอกชนที่พยายามจะช่วยหาล่ามภาษาให้ ก็จะพบอุปสรรคว่า
กฎหมายคนทำ�งานของคนต่างด้าวไม่อนุญาตให้คนไร้รัฐทำ�งานเป็นล่าม
แต่ในปัจจุบนั ช่องทางหนึง่ ทีป่ ระชากรกลุม่ นีส้ ามารถจะร้องเรียนปัญหาของตนเองได้ คือคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ดังที่พบว่านับตั้งแต่การจัดตั้งกสม. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 ได้มี
เรื่องร้องเรียนจากคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติเป็นร้อยเรื่อง โดย กสม.ชุดปัจจุบัน มี ‘คณะอนุกรรมการด้านสิทธิและ
สถานะบุคคลของผูไ้ ร้สญ
ั ชาติ ไทยพลัดถิน่ ผูอ้ พยพและชนพืน้ เมือง’ เพือ่ ตรวจสอบและรายงานการกระทำ�หรือ
การละเลยการกระทำ�อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชากรกลุ่มนี้
ขณะที่ภาคประชาสังคมก็มีองค์กรที่ทำ�งานช่วยเหลือด้านนี้ต่อผู้ไร้รัฐที่ประสบความเดือดร้อน ได้แก่
คณะอนุกรรมการด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ แรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น ของสภาทนายความ และโครงการ
บางกอกคลินิก ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น แต่การทำ�งานช่วยเหลือก็ทำ�ได้เพียง
ในวงไม่กว้างขวางนัก และเป็นเรื่องๆ ไป การทำ�งานของหลายองค์กรหลายกรณีก็ไม่ต่อเนื่อง เพราะขึ้นอยู่กับ
เงินทุนสนับสนุน การต่อสู้ในเชิงระบบเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการจ้างงานให้ยุติธรรมขึ้น จึงยังไม่สามารถทำ�ให้
เป็นจริงได้
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4.7 การห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุม
คนไร้รัฐมีข้อจำ�กัดในการเดินทางออกนอก ‘เขตพื้นที่ควบคุม’ ซึ่งหมายถึงเขตอำ�เภอ หรือจังหวัดที่อยู่
อาศัย หรือทีท่ �ำ งาน หรือทีเ่ รียนหนังสือ คือไม่สามารถมีอสิ ระในการเดินทางไปไหนมาไหน ดังเช่นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย
หรือแรงงานต่างชาติทเี่ ข้าเมืองถูกกฎหมาย หากคนไร้รฐั ต้องการเดินทางออกนอกพืน้ ที่ ด้วยเหตุผลความจำ�เป็น
ต่างๆ ได้แก่ เพือ่ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นพยานศาล ได้รบั หมายเรียกจากพนักงานสอบสวน
มีหนังสือเรียกตัวจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อการรักษาพยาบาล หรือเหตุจำ�เป็นอย่างอื่น ต้องยื่นขออนุญาตต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งก็ใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะรู้ว่าได้รับอนุญาตหรือไม่
ในทางปฏิบตั ิ มีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนีถ้ งึ 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
(หากเป็นคนทำ�งาน) หรือกระทรวงศึกษาธิการ (หากเป็นนักเรียน/นักศึกษา) และสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
ซึง่ แต่ละหน่วยงานก็ตคี วามตามดุลพินจิ ของตนเอง จึงกลายเป็นช่องทางทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ฐั แสวงประโยชน์เรียกร้อง
เงินจากคนไร้รัฐ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องการเดินทางจริงๆ

4.8 ความยากล�ำบากในการเข้าถึงการศึกษา
รัฐไทยมีนโยบายชัดเจนมากที่สุดในเรื่องสิทธิในการเรียนหนังสือของคนไร้รัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิ
ด้านอื่นๆ คือ มีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มี
สัญชาติไทย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 ส่งผลให้คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ/ไร้รากเหง้า และแรงงานข้ามชาติ
รวมถึงบุตรหลานของกลุ่มคนเหล่านี้ทั้งหมด สามารถลงทะเบียนเรียนหนังสือในสถานการศึกษาของรัฐได้
จากรายงานของรัฐบาลไทยทีเ่ สนอต่อองค์การสหประชาชาติเรือ่ ง สิทธิในการศึกษาของแรงงานข้ามชาติ ผูล้ ภี้ ยั
และผูพ้ ลัดถิน่ เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 255314 ระบุวา่ ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติและคนไร้รฐั ทีเ่ ข้าสูร่ ะบบ
โรงเรียนของรัฐมีจำ�นวนรวมประมาณ 60,000 คน และปัจจุบันมีศูนย์การเรียนรู้ที่นับว่าเป็นการศึกษา
นอกระบบ จัดโดยองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศในจังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติและคนไร้รัฐ
อาศัยอยู่หนาแน่น ประมาณ 130 ศูนย์
อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ลูกหลานของประชากรชายชอบกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถ
เข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐได้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากยังมีผู้บริหารของโรงเรียนจำ�นวนมากไม่ยอมรับเด็ก
เหล่านี้เข้าเรียน เพราะกลัวว่าจะเกิดปัญหาต่างๆ หรือความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการได้รับเงิน
ชดเชยจากรัฐเป็นรายหัวของเด็กไร้รัฐ (OEC, 2008) สาเหตุอีกส่วนหนึ่งมาจากพ่อแม่ของเด็กไร้รัฐเองที่ขาด
ความตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษา หรือเด็กมีปัญหาไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ หรือเพราะความยากจน
ไม่สามารถซื้อเสื้อผ้านักเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีของครอบครัวแรงงานข้ามชาติใต้ดินก็อยู่อย่าง
หลบซ่อนเพราะกลัวจะถูกจับส่งกลับประเทศ จึงไม่ส่งลูกไปโรงเรียน
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ดังกล่าวมาแล้วว่า คนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติไม่สามารถเดินทางออกนอกพืน้ ทีค่ วบคุมได้ แต่ในกรณีของนักเรียน
นักศึกษาที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อนอกเขตควบคุม เพิ่งมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยเมื่อต้นปี 2553
ว่าสามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้15

5. ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล:
ความก้าวหน้าทางบวกต่อคนไร้รัฐ
ในท่ า มกลางการละเมิ ด สิ ท ธิ ข องคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ รัฐไทยก็เปิดกว้างให้กับบทบาทขององค์ ก ร
ภาคประชาสังคมทีท่ �ำ งานเพือ่ ปกป้องคุม้ ครองสิทธิของประชากรกลุม่ นี้ องค์กรภาคประชาสังคมทีท่ �ำ งานด้านนี้
มีหลายระดับด้วยกัน ตัง้ แต่องค์กรระหว่างประเทศ ทีม่ โี ครงการและเงินทุนเข้ามาดำ�เนินการจำ�นวนมาก องค์กร
ส่วนกลาง องค์กรระดับท้องถิ่น และองค์กรชุมชนของแรงงานเอง ซึ่งต่างทำ�งานในประเด็นที่สนใจแตกต่าง
กันไป ได้แก่ สิทธิที่ทำ�กิน สิทธิสุขภาพ สิทธิการศึกษา สิทธิแรงงาน และสิทธิในสถานะบุคคล เป็นต้น
โดยเปรียบเทียบแล้ว มีองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำ�งานด้านสิทธิสุขภาพมากกว่าสิทธิด้านอื่นๆ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะประเด็นสิทธิสุขภาพมีความอ่อนไหวในทางการเมืองน้อยกว่าประเด็นอื่นๆ และเป็นประเด็นที่มีทุน
สนับสนุนสม่ำ�เสมอ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับสิทธิด้านเอดส์ และอนามัยเจริญพันธุ์
สิ่งที่ควรกล่าวถึงคือ การรวมตัวเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานราชการ นักวิชาการ และนักการเมือง
เพื่อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่กระตุ้นให้ภาครัฐหันมาใส่ใจกับปัญหาการละเมิดสิทธิคนไร้รัฐบุคคลมาก
ขึ้น เครือข่ายดังกล่าวนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ทำ�งานด้านสถานะ
และสิทธิของบุคคลชายขอบ (ได้แก่ ชนกลุ่มน้อย คนไร้รัฐ ไร้รากเหง้า และแรงงานข้ามชาติ) ผลักดันแนวทาง
การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของคนไร้รฐั ไร้สญ
ั ชาติอย่างเป็นระบบ จนนำ�ไปสูก่ ารเกิด ‘ยุทธศาสตร์การจัดการ
ปัญหาสถานะและสิทธิบคุ คล’ ตามมติคณะรัฐมนตรี 18 มกราคม 2548 เพือ่ แก้ไขปัญหาคนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ
ในสังคมไทย ภายใต้แนวคิดการจัดการปัญหาความมั่นคงในมิติใหม่ นั่นคือ คำ�นึงถึงความสมดุลของสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย์และความมั่นคงของชาติควบคู่กัน รายละเอียดของยุทธศาสตร์ที่สำ�คัญมี 3 ด้าน ดังนี1้ 6
5.1 ยุทธศาสตร์การกำ�หนดสถานะ มีหลักพื้นฐานว่า ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้สถานะบุคคลต้องมี
ความประพฤติดี และ/หรือประกอบอาชีพสุจริต และไม่มีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อความมั่นคง โดยใช้แนวทาง
การให้สถานะก่อน หากภายหลังพบว่า มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติตามกฎหมายปกครอง ก็จะ
ดำ�เนินการถอนสถานะ และกระจายอำ�นาจการอนุมัติสถานะให้ลงไปสู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อรองรับการ
ดำ�เนินการต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่เป็นจำ�นวนมาก โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการและองค์กรพัฒนาเอกชน

15

16

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553ว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการ
ชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอก
เขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127/ตอนพิเศษ 31 ง/หน้า 1/10
มีนาคม 2553
สรุ ป จาก http://www.nsc.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=571&Itemid=63 [accessed on
January 5, 2011]
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เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการพิจารณาคำ �ร้องขอสถานะในรูปของคณะกรรมการที่มีผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็น
กรรมการ ทั้งนี้ผู้เข้าข่ายจำ�แนกออกได้เป็น 6 กลุ่มคือ
(1) บุคคลที่อพยพเข้ามาในประเทศ ดำ�เนินการแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุคคลที่มีเชื้อสาย
ไทยทีม่ ชี อื่ อยูใ่ นระบบทะเบียน หรือให้สถานะเป็นบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย แก่บคุ คลทีม่ ชี อื่
อยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทาง หรือไม่มีจุด
เกาะเกีย่ วใดๆ กับประเทศต้นทาง สำ�หรับกลุม่ คนทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทยไม่ถงึ 10 ปี และปัจจุบนั ไม่สามารถ
เดินทางกลับประเทศต้นทางได้ เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือเหตุผลด้านมนุษยธรรมอื่นๆ ให้
สามารถอาศัยอยู่ในประเทศไทยชั่วคราวได้
(2) เด็กและบุคคลทีเ่ รียนอยูใ่ นสถานศึกษาของประเทศไทยแต่ไม่มสี ถานะทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย
ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลที่เกิดหรืออาศัยอยู่ในประเทศและจบการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
ทั้งนี้กระบวนการให้สัญชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย สำ�หรับเด็กที่ยังไม่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้นำ�
เข้าสู่กระบวนการพิจารณากำ�หนดสถานะตามกลุ่ม (1)
(3) บุคคลที่ไร้รากเหง้า ให้บุคคลที่ขาดบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแต่วัยเยาว์ได้รับสัญชาติ
ไทยเมื่อมีชื่ออยู่ในระบบทะเบียนของทางราชการ และอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
ส่วนบุคคลที่ขาดบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่ได้รับสถานะเป็นบุตรบุญธรรมตามคำ�สั่งของศาล ให้ได้รับ
สัญชาติไทย
(4) บุคคลทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์แก่ประเทศ ให้สญ
ั ชาติไทยแก่บคุ คลซึง่ มีผลงาน/ความรู้ ความเชีย่ วชาญ
ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
การกีฬา รวมทั้งด้านอื่นๆ ซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยเห็นสมควร
(5) แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียนแต่ไม่สามารถเดินทาง
กลับได้เนื่องจากประเทศต้นทางไม่ยอมรับ ได้รับสิทธิอาศัยอยู่ในประเทศชั่วคราว และเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณากำ�หนดสถานะตามข้อ (1) - (4) หากไม่สามารถกำ�หนดสถานะได้ให้นำ�เข้าสู่กระบวนการพิจารณา
สถานะโดยกำ�หนดให้มคี ณะอนุกรรมการซึง่ มีองค์ประกอบจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาคราชการ ภาควิชาการ
และภาคประชาชน พิจารณากำ�หนดแนวทางการให้สถานะที่เหมาะสมตามมาตรการระยะยาวแนบท้าย
ยุทธศาสตร์นี้
(6) คนต่างด้าวอื่นๆ ที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทาง ให้สิทธิการอาศัยอยู่ชั่วคราวแก่
กลุ่มคนต่างด้าว ทั้งในส่วนที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วและที่จะมีการสำ�รวจจดทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งไม่มี
คุณสมบัติในการขอรับสถานะตามหลักเกณฑ์ข้างต้นดังกล่าว
5.2 ยุทธศาสตร์การให้สิทธิขั้นพื้นฐาน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนของ
ทางราชการ แต่ยงั ไม่มสี ถานะทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย หรือคำ�ร้องขอสถานะอยูร่ ะหว่างการพิจารณา หรือภาครัฐ
อยู่ระหว่างการพิจารณากำ�หนดนโยบาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยดำ�เนินการให้คนเหล่านี้ได้รับสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่จำ�เป็นในส่วนของการรับบริการด้านสาธารณสุข และการเข้ารับการศึกษา โดยไม่มีข้อจำ�กัดใดๆ
สำ�หรับสิทธิในเรือ่ งอืน่ ๆ การทำ�งาน การเดินทางให้ด�ำ เนินการเท่าทีจ่ �ำ เป็น และไม่กระทบต่อสถานภาพในการ
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ดำ�รงชีวติ และ (2) กลุม่ ทีไ่ ม่มชี อื่ อยูใ่ นระบบทะเบียน ให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้องดำ�เนินการสำ�รวจ จัดทำ�ทะเบียน
ประวัติควบคุมโดยในเบื้องต้น สมควรให้สิทธิขั้นพื้นฐานเท่าที่จำ�เป็นตามหลักมนุษยธรรม อย่างไรก็ตาม
ในภายหลัง เมือ่ คนกลุม่ นีไ้ ด้รบั การสำ�รวจและจัดทำ�ทะเบียนแล้ว และตรวจพบว่ามีภมู ลิ �ำ เนาทีช่ ดั เจนในประเทศ
ต้นทาง ให้ดำ�เนินการส่งกลับ แต่ในกรณีไม่สามารถส่งกลับได้ หรืออยู่ระหว่างกระบวนการกำ�หนดสถานะ
หรืออยู่ระหว่างการประสานประเทศต้นทาง เพื่อตรวจสอบสถานะและภูมิลำ�เนา ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาให้สิทธิขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกันกับกลุ่มแรก
5.3 ยุทธศาสตร์การดำ�เนินการเชิงรุกและเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการอพยพเข้ามาใหม่
ดำ�เนินการบน 2 แนวทางคือ (1) ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการกำ�หนดกลไกการพัฒนา
ความสัมพันธ์ร่วมกันในด้านต่างๆ ทั้งสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
ในภูมิภาค และ (2) เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติและการควบคุมทางทะเบียน โดยเฉพาะการแจ้งเกิดและ
การย้ายถิ่นที่อยู่เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ตัวบุคคล และกำ�หนดสถานะในอนาคต

6. บทวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงานของยุทธศาสตร์
พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร นักวิชาการที่เกาะติดยุทธศาสตร์ตั้งแต่แรกชี้ว่า ยุทธศาสตร์นี้
มีเป้าหมายที่จะจัดการสถานะและสิทธิของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ ที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐไทยชัดเจน คือ
เป็นสมาชิกของครอบครัวไทย หรือทำ�คุณประโยชน์กับประเทศไทย หรือเกิดในประเทศไทย หรือประสบความ
ไร้รากเหง้าจนไม่อาจกำ�หนดสัญชาติ บุคคลเหล่านี้จะได้รับการบันทึกชื่อในทะเบียนราษฎรไทยในสถานะของ
‘คนต่างด้าวที่มีสิทธิอาศัย’ ที่อาจปรากฏใน ทร.13 หรือ ทร.14 หรือ ทร. 38ก เป้าหมายสูงสุดคือ จะรับรอง
สิทธิต่างๆ ในลักษณะเดียวกับคนสัญชาติไทย แต่ในระหว่างที่นโยบายเพื่อพัฒนาสิทธิยังไม่แล้วเสร็จ จะมี
การผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายอาญาทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิดา้ นต่างๆ ต่อกลุม่ คนเหล่านี้ ภายใต้ตวามตระหนัก
ว่า การไม่ยอมรับสิทธิพื้นฐานการดำ�รงชีวิตของคนต่างด้าว หรือคนเสมือนต่างด้าว ที่มีจุดเกาะเกี่ยวที่ชัดเจน
กับประเทศไทย ย่อมเป็นการละเมิด17
จากการติ ด ตามผลการดำ � เนิ น งานของยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ค วามก้ า วหน้ า ในเชิ ง แนวคิ ด นี้ ป รากฏว่ า
ในช่วง 2 ปีแรกก่อให้เกิดการรณรงค์เพือ่ ขยายสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของคนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติหลายด้าน โดยเฉพาะจาก
เครือข่ายประชาสังคมที่ทำ�งานด้านนี้ ทีไ่ ด้ผลในทางปฏิบัตจิ ริงคือ การให้ใบรับรองการเกิดและการจดทะเบียน
เกิด และการศึกษาถึงผลกระทบของความไร้รัฐและไร้สัญชาติของเด็ก เยาวชน และครอบครัวต่อสังคมไทย
(พันธุท์ พิ ย์ กาญจนจิตรา สายสุนทร, 2550) สิทธิทมี่ คี วามชัดเจนและก้าวหน้าในเชิงนโยบายมากทีส่ ดุ คือเรือ่ ง
การศึกษา ที่มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นในปีเดียวกันคือ พ.ศ. 2548 (ดูตอนที่ 4.8)
สำ�หรับเรือ่ งหลักประกันสุขภาพโดยรัฐ มีการคืนสิทธิการรักษาพยาบาลให้ผทู้ เี่ คยเข้าถึงสิทธินมี้ าก่อนใน
ต้นปี 2553 (ดูตอนที่ 4.4) และสิทธิการเดินทางออกนอกพืน้ ทีค่ วบคุมในกลุม่ นักเรียนนักศึกษาทีไ่ ร้/ไร้สญ
ั ชาติ
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เพื่อไปศึกษาต่อมีความชัดเจนขึ้น (ดูตอนที่ 4.7) ขณะที่สิทธิพื้นฐานด้านอื่นๆ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
คนไร้รัฐยังคงต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติอยู่มาก ไม่ต่างจากอดีตก่อนการประกาศยุทธศาสตร์นี้แต่อย่างใด
สำ�หรับภาพรวมความคืบหน้าของการพัฒนาสถานะบุคคลในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2549 - 2553) สถาบันวิจยั
และพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ รายงานว่าการดำ�เนินงานสำ�รวจเพื่อจัดทำ�ทะเบียนประวัติ มีการทุจริต
คอรัปชัน่ อย่างกว้างขวางในหลายพืน้ ที่ โดยเฉพาะในกลุม่ บุคคลทีอ่ พยพเข้ามาในประเทศไทยทีม่ คี วามเกีย่ วพัน
กับผู้ที่ได้รับการจัดทำ�ทะเบียนประวัติชนกลุ่มน้อยไว้เดิมแต่ตกสำ�รวจ ปรากฏว่าคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่ได้
รับการสำ�รวจ ผู้ได้รับการสำ�รวจกลับไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย และเนื่องจากมีการตรวจสอบ พบว่า มีการทุจริต
ผ่านกระบวนการต่อรองเรียกรับผลประโยชน์จากกำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น มีการสำ�รวจแล้วไม่สง่ ข้อมูลให้อ�ำ เภอ ทำ�ให้
การทำ�งานในภาพรวมต้องสะดุด เพราะมีการปิดการสำ�รวจลงในปี 2552 หลังพบการทุจริตดังกล่าว (ปิน่ แก้ว
อุ่นแก้ว, 2553)
อย่างไรก็ตาม แม้มียุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาคนไม่มีสถานะทางทะเบียน แต่กระบวนการที่รัฐไทยใช้
ในการพิจารณาจัดระบบชนกลุ่มน้อย คนไร้สัญชาติ และคนไร้รัฐ ก็ยังคงยึดติดกับ ‘วิธีการและขั้นตอน’ ในการ
ปรับสถานะบุคคลของคนไร้สัญชาติและคนไร้รัฐแบบเดิม คือ
(1) กลุ่มที่ได้รับการจัดระบบมาดั้งเดิมตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ในทะเบียนราษฎรคนอยู่ชั่วคราว
(ทร.13) โดยรุน่ พ่อแม่ได้รบั เลขประจำ�ตัว 13 หลักขึน้ ด้วยเลข ‘6’ และรุน่ ลูกหลานได้รบั เลขประจำ�ตัว 13 หลัก
ขึน้ ด้วยเลข ‘7’ กลุม่ นีเ้ ดิมถือบัตรสีประจำ�กลุม่ ปัจจุบนั ได้รบั ‘บัตรประจำ�ตัวคนซึง่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย’ เกือบทัง้ หมด
มีสถานะเป็นคนไร้สญ
ั ชาติ แต่ไม่ไร้รฐั เพราะรุน่ บิดามารดาได้รบั ใบสำ�คัญถิน่ ทีอ่ ยู่ (Certificate of Residence)
หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่างด้าว ซึ่งเท่ากับได้รับสิทธิให้อยู่อาศัยอย่างถาวร แต่ยังไม่ได้สัญชาติไทย ส่วนรุ่น
บุตรหลานที่เกิดในประเทศไทยจะได้รับสัญชาติไทย อย่างไรก็ตาม มีบางกลุ่มที่ได้รับสิทธิอยู่อาศัยชั่วคราว
โดยไม่กำ�หนดระยะเวลาเท่านั้น มีแนวโน้มว่าอาจได้รับสิทธิอยู่อาศัยถาวรต่อไป และรุ่นลูกหลานที่เกิดใน
ประเทศไทยก็น่าจะได้สัญชาติไทย สามารถสรุปเป็นเส้นทางการจัดระบบได้ดังนี้
คนไร้สัญชาติเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วย ‘6’
ลูกหลานเลขประจำ�ตัวขึ้นต้นด้วยเลข ‘7’

ได้สิทธิอยู่ชั่วคราว/
ได้สิทธิอยู่ถาวร

ลูกหลานที่เกิดในประเทศไทย
เข้าข่ายได้สัญชาติไทย

แต่ในทางปฏิบัติ พบว่า ผู้เข้าข่ายที่จะได้สัญชาติไทยต้องทำ�เรื่องร้องขอต่อนายทะเบียนในท้องที่
ที่ตนเองอยู่อาศัยเป็นรายๆ ไป โดยคำ�ขอจะมีการพิจารณาจากอำ�เภอ มาสู่ระดับจังหวัด แล้วจึงส่งมายัง
กรมการปกครอง เพือ่ ส่งต่อให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยอนุมตั เิ ป็นรายๆ ไป ซึง่ กระบวนการดังกล่าวนี้
ใช้เวลาต่อรายนานมาก ขึ้นอยู่กับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในแต่ละยุคสมัยมองเรื่องนี้อย่างไร
บางรายใช้เวลานานเป็นสิบปี
(2) กลุ่มที่เริ่มจัดระบบตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา คนกลุ่มนี้เดิมไม่มีชื่ออยู่ในหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎรของประเทศใดๆ เลย ศัพท์ราชการเรียกคนกลุ่มนี้ว่าคือ ‘ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (people without
civil registration record)’ เมือ่ มียทุ ธศาสตร์จดั ระบบสถานะบุคคลขึน้ รัฐบาลจึงให้กระทรวงศึกษาธิการสำ �รวจ
นักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนก่อน และขยายไปสู่พื้นที่ที่มีรายงานว่า มีคนตกหล่นจากการสำ �รวจทาง
ทะเบียนจำ�นวนมาก
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คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของชนกลุ่มน้อยที่อยู่ประเทศไทยมานานแล้ว แต่ไม่ได้จดทะเบียนเกิด
จึงไม่สามารถเพิม่ ชือ่ ใน ทร. 13 ได้ ขณะทีก่ ม็ ลี กู หลานผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย แต่พอ่ แม่ไม่ได้แจ้งเกิด ดังผลการสำ�รวจ
อนามัยเจริญพันธุ์ เมื่อ พ.ศ. 2552 โดยสำ�นักงานสถิติแห่งชาติชี้ว่า ยังคงมีเด็กที่เกิดในประเทศไทยประมาณ
ร้อยละ 5 หรือปีละประมาณ 40,000 คน ไม่ได้จดทะเบียนเกิด (Nattha, 2010) สำ�หรับผูม้ พี อ่ แม่เป็นคนไทย
สามารถร้องขอสัญชาติไทยได้โดยการตรวจดีเอ็นเอ แต่ส�ำ หรับคนไร้รฐั หรือผูไ้ ม่มสี ถานะทางทะเบียนนี้ สามารถ
สรุปเส้นทางการจัดระบบได้ดังนี้
คนไร้รัฐที่ไม่เคยถูกบันทึกชื่อ
ในทะเบียนราษฎร

ถูกสำ�รวจตามยุทธศาสตร์ ได้เลข
ประจำ�ตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข ‘0’

ได้สิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราว

จากผลการติดตามเรือ่ งการจัดระบบคนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ ผูเ้ ขียนพบว่า อุปสรรคสำ�คัญของการดำ�เนินงาน
เรื่องนี้ยังอยู่การตีความของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ และการแสวงหาประโยชน์ของเจ้าหน้าที่บางส่วน ทำ�ให้
ผูท้ คี่ วรได้สทิ ธิกลับเข้าไม่ถงึ ขณะทีผ่ ทู้ ไี่ ม่มสี ทิ ธิกลับได้รบั การจัดระบบ ข้อท้าทายทีส่ ำ�คัญทีส่ ดุ ของรัฐไทยจึงอยู่
ทีว่ า่ จะวางแนวทางการปฏิบตั อิ ย่างไร สำ�หรับผูท้ เี่ ข้าข่ายจะได้รบั สิทธิสถานะบุคคลทีถ่ กู ต้อง เหมาะสม ให้เป็น
ธรรม ทั่วถึง และรวดเร็ว

7. สรุปเชิงแนวคิด
ท่ามกลางความเป็นรัฐชาติที่เข้มแข็งในยุคคริสต์ทศวรรษ 1990 มีสถานการณ์ที่ ‘ชนกลุ่มน้อย’
(minorities) ถูกทำ�ร้าย รังแก ข่มขู่ จนถึงทรมาน และฆ่าทิ้ง อยู่มั่วทุกมุมโลกที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐชาติต่างๆ
ไปเมื่อไม่กี่ร้อยปีนี้เอง บนฐานคติที่เชื่อมโยงความเป็นชาติ ประชากร ภาพตัวแทน (representation) และ
การแจงนับ กับเทคนิคการนับคน การจัดกลุม่ คน และการมีสว่ นร่วมทางการเมือง ทำ�ให้รฐั หลายรัฐมีอตั ลักษณ์
ของนักล่า (predatory identities) เพราะ ‘คนส่วนใหญ่’ กลัวว่า วันหนึ่ง ‘คนส่วนน้อย’ อาจกลายเป็นส่วนใหญ่
ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นในเชิงวัฒนธรรม หรือเชิงจำ�นวนตัวเลขก็ตาม นี่คือสิ่งที่อรชุน อัปปาดูไร เรียกว่า ‘ความกลัว
ต่อจำ�นวนที่น้อย’ ‘fear of small number’ (Appadurai, 2006: 49 - 83)
ความกลัวของรัฐชาติที่ว่านี้ อิงอยู่แต่เพียงประเด็นเรื่องความมั่นคงของรัฐ ซึ่งถูกตั้งคำ�ถาม
ในแง่ของการเป็นเครือ่ งมือของรัฐในการละเมิดสิทธิของคนในประเทศตัวเองมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในโลกยุค
โลกาภิวัตน์
แต่ในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมานี้ กล่าวได้วา่ ฐานคติหรือโลกทัศน์ของรัฐไทยต่อการจัดระบบคนไร้รฐั /ไร้สญ
ั ชาติ
นั้นมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมที่เคยมองประชากรกลุ่มนี้อย่างเคลือบแคลงด้วยความคิด
แบ่งแยก ‘เขา’ และ ‘เรา’ ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคง ตั้งคำ�ถามกับการ ‘รวม’ เอาเข้ามาเป็น
คนไทย มาสู่การพิจารณาเรื่องนี้ด้วยมิติด้านอื่นๆ มากขึ้น ทั้งในเรื่องมิติความมั่นคงของมนุษย์ สิทธิพื้นฐาน
ของความเป็นมนุษย์ โอกาสและความเท่าเทียมในการดำ�รงชีวิต ฯลฯ เส้นแบ่งระหว่างเขาและเรา หรือคนไทย
และไม่ใช่ไทยถือว่ายืดหยุ่นมากขึ้น ไม่แข็งตัวเหมือนเก่า ซึ่งนับได้ว่ามีความก้าวหน้าในทางบวกที่ชัดเจน
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การปรับเปลี่ยนที่ว่านี้มิได้เกิดขึ้นท่ามกลางความว่างเปล่า แต่เป็นผลสะเทือนจากขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมหลายด้าน ที่นำ�ไปสู่การเปิดพื้นที่สาธารณะให้หลายฝ่ายสามารถมีส่วนในการเปิดประเด็นปัญหา
ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของสังคมไทยเองในหลาย
ประเด็นด้วยกัน ทัง้ ความคิดเรือ่ งพหุนยิ ม การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพนั ธุ์ การเคารพ
และเปิดพื้นที่ทางสังคมให้กับชาวบ้าน คนเล็กคนน้อย ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น
ผลสะเทือนทีม่ าจากด้านภายในประเทศ คงเป็นผลทางการเมืองในประเทศไทยเอง นับแต่การเคลือ่ นไหว
ผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ที่ว่ากันว่ายังคงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุดเท่าที่รัฐไทยเคยมี
เพราะเป็นฉบับทีเ่ ปิดให้รบั ฟังความเห็นจากประชาชนหลากหลายกลุม่ อย่างกว้างขวางทัว่ ประเทศ ประกอบกับ
สถานการณ์เรื่องคนไร้รัฐ เปิดเผยตัวเองกับสังคมไทยมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการทะลักเข้ามาของแรงงาน
ข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2530 และมีรายงานวิจัย รวมถึงโครงการขององค์กร
พัฒนาเอกชนที่ทำ�งานกับแรงงาน และชนกลุ่มน้อย ที่มีข้อเสนอแนะชัดเจนว่า รัฐไทยจำ�ต้องรื้อการจัดระบบ
คนไร้รัฐในประเทศใหม่ ทั้งหลายทั้งปวงนี้จึงนำ�มาสู่ข้อเสนอที่กลายเป็น ‘ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ
และสิทธิบุคคล’
นอกจากนี้ ผลสะเทือนจากกลไกระดับนานาชาติ ที่ให้รัฐภาคีทุกรัฐต้องรายงานนโยบายและการปฏิบัติ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหลายด้านๆ ต่อองค์การสหประชาชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิเด็ก สิทธิผู้หญิง
สิทธิคนด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ รวมคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติด้วย มีผลทำ�ให้ท่าทีรัฐไทยที่พิจารณาเรื่องการจัดการ
สถานะบุคคลของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติอย่างเป็นระบบ มีมิติเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนไร้รัฐเป็นประเด็นสำ�คัญ
ลำ�ดับต้นๆ เพื่อชี้ว่า มีความพยายามทำ�ให้การละเมิดสิทธิคนกลุ่มนี้อยู่ในวงที่จำ�กัดที่สุด
แม้การจัดการกับสถานะบุคคลของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติในสังคมไทยอย่างเป็นระบบ จะอยู่ในช่วงเริ่มต้น
และยังคงเผชิญอุปสรรคปัญหาไม่นอ้ ยในระดับปฏิบตั ิ ทัง้ นีแ้ ง่ของการจัดการเชิงระบบ การตีความและการบังคับ
ใช้กฎหมายและระเบียบเชิงนโยบายต่างๆ ทัศนคติที่แสวงประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังที่พบว่า
มีการทุจริตเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และอคติที่ยังฝังตัวอยู่ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่หลายด้าน
แต่การทีป่ ระเทศไทยมียทุ ธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบคุ คล ทีป่ ระกาศใช้มาตัง้ แต่รฐั บาล
ชุดก่อน และต่อเนื่องมาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้แสดงให้เห็นถึงท่าทีอย่างเป็นทางการของรัฐไทย ที่ให้
ความสำ�คัญและรับเอาประเด็นปัญหาสถานะบุคคลเข้าไว้เป็นหนึง่ ในภารกิจทีต่ อ้ งดำ�เนินการให้บรรลุ ซึง่ ถือได้
ว่าเป็นเส้นทางที่ชัดเจนสำ�หรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งเป็นสัญญาณที่ดีของ
การมองเห็นและ ‘รวม’ เอาคนที่ไม่เคยมีตัวตนทางสังคมทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ซึ่งจะดียิ่ง
ขึ้นไปกว่านี้ หากอัตลักษณ์ของตัวตนของคนหลากหลายประเภทจะได้รับการเคารพเสมอเท่าเทียมกัน
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การทำ�งานและความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
ของแรงงานข้ามชาติ
ไม่มี ใบอนุญาตทำ�งานในประเทศไทย

Working Conditions and Satisfaction on Healthcare
Accessibility of Undocumented Migrant Workers in Thailand
จรัมพร โห้ลำ�ยอง Charamporn Holumyong 1
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต Sirinan Kittisuksathit 2

บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาความแตกต่างในมิติการทำ�งานและความพึงพอใจในการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ ระหว่างแรงงาน
ข้ามชาติทมี่ แี ละไม่มใี บอนุญาตทำ�งานในประเทศไทย โดยใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการประเมินผลโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร) ในปี พ.ศ. 2551 และปี พ.ศ. 2553 ผลการศึกษาพบว่า แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสาร
ในการทำ�งาน ได้รับผลกระทบเชิงลบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งาน โดยเฉพาะปัญหาด้านรายได้และปัญหาเพื่อนร่วมงาน
มากกว่าแรงงานข้ามชาติที่มีใบอนุญาตทำ�งาน ส่วนในด้านการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพแม้ว่าแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีใบอนุญาต
ทำ � งานใช้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพน้ อ ยกว่ า แรงงานข้ า มชาติ มี เ อกสารอนุ ญ าตทำ� งาน สถานภาพทางกฎหมายกลั บ ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความแตกต่างใดๆ ในด้านการได้รับความพึงพอใจในบริการด้านสุขภาพ ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงการดำ�เนินนโยบายของภาครัฐ
และการปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการดูแลแรงงานข้ามชาติด้านการเข้าถึงสวัสดิการให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
แรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำ�งาน

Abstract
This study focuses on the differences in working conditions and satisfaction on healthcare accessibility
between documented and undocumented migrant workers in Thailand. Data from the evaluation of the PHAMIT
project in 2008 and 2010 were analyzed. Results show negative outcomes in the aspect of satisfaction on income
and working environment. Although, migrant workers who do not possess working permits have lower proportion
with access to health services, there is no difference in satisfaction on healthcare accessibility. The difference
in working conditions and healthcare accessibility of undocumented migrant workers reflects the need for
comprehensive migration management policies and effective labor protection systems that could help migrant
workers to access social services, particularly those for undocumented migrants.
1
2

อาจารย์ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

บทน�ำ
ประเทศไทยได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางหลักของแรงงานจากประเทศเพือ่ นบ้านในกลุม่ ลุม่ แม่น้ำ�โขง
มาเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศพม่า กัมพูชา และลาว โดยในปัจจุบันมีแรงงาน
ข้ามชาติจาก 3 ประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับอนุญาตให้ทำ�งานในประเทศไทยสูงถึง 1.23 ล้านคน (สำ�นักบริหาร
แรงงานต่างด้าว, 2554) ในจำ�นวนนีเ้ ป็นแรงงานทีม่ าจากประเทศพม่าสูงทีส่ ดุ คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 79
ในขณะที่แรงงานจากกัมพูชา และลาวมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 12 และร้อยละ 9 ตามลำ�ดับ อย่างไรก็ตาม
นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่ทำ�งานเกี่ยวข้องกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ (IOM, 2004; Huguet & Punpuing,
2005) พบว่า มีแรงงานจากประเทศพม่า กัมพูชาและลาวอีกเป็นจำ �นวนมากที่ทำ�งานอยู่ในประเทศไทย
แต่ไม่ได้ขน้ึ ทะเบียนเข้าอยูใ่ นระบบของภาครัฐ และไม่มใี บอนุญาตทำ�งานในประเทศไทย แรงงานข้ามชาติเหล่านี้
เข้ามาทำ�งานและเป็นส่วนหนึง่ ของกำ�ลังแรงงานในภาคการผลิตต่างๆ เช่น ภาคการประมงและประมงต่อเนือ่ ง
กิจการเกษตรและปศุสัตว์ กิจการก่อสร้าง และผู้รับใช้ภายในบ้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของแรงงาน
ต่างชาติจากพม่า กัมพูชาและลาวที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของกำ�ลังแรงงานในภาคการผลิตของประเทศ (Pearson, et al., 2006)
ในส่วนของการคุ้มครองแรงงานนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2541) คุ้มครองแรงงาน
ต่างชาติเท่าเทียมกับแรงงานไทย ซึ่งการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติภายใต้พระราชบัญญัตินี้ ครอบคลุมทั้ง
แรงงานข้ามชาติที่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ขึ้นทะเบียน รวมทั้งแรงงานข้ามชาติที่มีและไม่มีใบอนุญาตทำ �งาน
(ศิรกิ าญจนา พัฒนาศักดิ,์ 2551) ดังนัน้ แรงงานข้ามชาติทที่ �ำ งานในประเทศไทยทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั ค่าจ้าง
ที่เป็นธรรม ไม่ต่ำ�กว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ� มีสิทธิในช่วงเวลาทำ�งานและวันหยุด (ให้ทำ�งานไม่เกิน 8 ชั่วโมง
ต่อวัน หรือไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในประเภทงานทั่วไป) และได้รับสิทธิในการทำ�งานจากนายจ้าง
เท่าเทียมกับแรงงานไทย ดังนั้นจึงไม่ควรมีความได้เปรียบเสียเปรียบในมิติการทำ�งานเกิดขึ้นระหว่างแรงงาน
ข้ามชาติที่มีและไม่มีใบอนุญาตทำ�งาน หากพิจารณาตามหลักการของกฎหมาย แต่ในความเป็นจริงกลับมี
แรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติทไี่ ม่มใี บอนุญาตทำ�งานถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบในด้านการทำ�งาน
และการจ่ายค่าจ้างอยู่มาก (Pearson, et al., 2006) ซึ่งก่อให้เกิดประเด็นคำ�ถามที่สำ�คัญในด้านการคุ้มครอง
แรงงานต่างชาติของภาครัฐตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
การเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ เป็นอีกมิติหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างด้านสิทธิประโยชน์
ระหว่างแรงงานข้ามชาติทมี่ แี ละไม่มใี บอนุญาตทำ�งาน เนือ่ งจากแรงงานข้ามชาติทจี่ ดทะเบียนและมีใบอนุญาต
ทำ�งาน จะมีบัตรประกันสุขภาพซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพจาก
สถานบริการประเภทต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แม้วา่ ในบางพืน้ ทีจ่ ะเปิดให้แรงงานข้ามชาติทไี่ ม่ได้จดทะเบียนสามารถ
เข้าร่วมโครงการทำ�ประกันสุขภาพ และใช้บัตรประกันสุขภาพเข้ารับบริการตามสถานบริการต่างๆ ได้ก็ตาม
แต่มีแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพ (สำ�นักพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2553; ปณิตา ศรศรี, 2554) ประเด็นคำ�ถามที่น่าสนใจคือ การจดทะเบียนและ
มีใบอนุญาตทำ�งานของแรงงานข้ามชาติอาจสามารถสร้างความได้เปรียบในการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ
ระหว่างแรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนและมีใบอนุญาตทำ�งาน กับแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือไม่
อย่างไร
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ประชากรและสังคม 2554

วัตถุประสงค์
บทความนี้ต้องการศึกษาความแตกต่างในมิติการทำ�งานและการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ ระหว่าง
แรงงานข้ามชาติที่มีและไม่มีใบอนุญาตทำ�งานจากประเทศพม่า กัมพูชา และลาว ที่ย้ายถิ่นเข้ามาทำ�งาน
ในประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะการทำ�งานและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่แท้จริงของแรงงาน
ต่างชาติ สถานการณ์การคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติของภาครัฐ และในขณะเดียวกันก็จะสามารถชีใ้ ห้เห็นทิศทาง
การควบคุมดูแลแรงงานข้ามชาติที่มีประสิทธิภาพต่อไป

แนวทางการวิเคราะห์และข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ใช้ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ที่ ไ ด้ จ ากการสำ � รวจข้ อ มู ล พื้ น ฐานของโครงการวิ จั ย ประเมิ น ผลโครงการส่ ง เสริ ม
การป้องกันเอดส์ในกลุม่ แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย1 ภายใต้การดำ�เนินการของโครงการฟ้ามิตร (การสำ�รวจ
พื้นฐานโครงการฟ้ามิตร) ดำ�เนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างไรก็ตาม
ภายใต้ข้อจำ�กัดของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีใบอนุญาตในการทำ�งานในมิติการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ และการทำ�งาน การวิเคราะห์ครั้งนี้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำ�รวจโครงการฟ้ามิตรพื้นฐานทั้ง 2 รอบ
รอบแรกสำ�รวจ ในปี พ.ศ. 2551 เพือ่ วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการเข้าถึงบริการสุขภาพ และการทำ�งาน
รอบทีส่ องสำ�รวจ ในปี พ.ศ. 2553 เพือ่ วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพในประเด็น
ต่างๆ เพื่อให้ได้รายละเอียดที่ลึกขึ้น โดยการวิเคราะห์ทางสถิติและการสรุปผลจะแยกเปรียบเทียบความ
แตกต่างของข้อมูลแต่ละปี เนื่องจากความแตกต่างกันของลักษณะกลุ่มตัวอย่างในแต่ละรอบการสำ�รวจ
การสำ�รวจของข้อมูลทั้ง 2 รอบ ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติอายุ 15 ปี ถึง 59 ปี ทั้งที่มีและไม่มี
ใบอนุญาตทำ�งานจากพม่า กัมพูชา และลาว ทีย่ า้ ยถิน่ เข้ามาทำ�งานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาตัง้ แต่ 3 เดือน
ขึ้นไป โดยการสำ�รวจในปี พ.ศ. 2551 ครอบคลุมจำ�นวนตัวอย่าง 3,387 คน ประกอบด้วยแรงงานจากพม่า
2,859 คน กัมพูชา 466 คน และไทยใหญ่ 62 คน และการสำ�รวจในปี พ.ศ. 2553 ครอบคลุมจำ�นวนตัวอย่าง
3,405 คน ประกอบด้วยแรงงานจากพม่า 2,169 คน กัมพูชา 798 คน และลาว 438 คน (Chamratrithirong
& Boonchalaksi, 2009; อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ และคณะ, 2554)
การวิเคราะห์ความแตกต่างในการทำ�งานและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพนี้ ศึกษาระดับความพึงพอใจ
ในการทำ�งาน และบริการด้านสุขภาพที่แรงงานข้ามชาติได้รับ ดังนี้
• ระดับความพึงพอใจในการทำ�งาน แจกแจงความพึงพอใจออกเป็น 3 ด้าน คือความพึงพอใจ
ด้านรายได้ สถานที่ทำ�งานและนายจ้าง และเพื่อนร่วมงาน ระดับความพึงพอใจนี้ มี 3 ระดับ คือ
มีความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจปานกลาง และมีความพึงพอใจน้อย ซึง่ ประเมินความพึงพอใจ
โดยตัวแรงงานข้ามชาติเองผ่านการสัมภาษณ์จากพนักงานสัมภาษณ์ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างดี
จากโครงการทั้ง 2 รอบ
1

โครงการวิจัยประเมินผลนี้ เป็นโครงการวิจัยประเมินผลโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ภายใต้
การดำ�เนินการของโครงการฟ้ามิตร โดยการสำ�รวจข้อมูลพื้นฐานของแรงงานข้ามชาติทั้งในด้านประชากร สุขภาพ อนามัยเจริญพันธ์และ
HIV/AIDs ที่ได้ลงปฏิบัติการในพื้นที่ 34 จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย

การทำ�งานและความพึงพอใจเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติไม่มีใบอนุญาตทำ�งานในประเทศไทย
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• การวิเคราะห์ความแตกต่างในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ใช้ระดับความพึงพอใจในบริการด้าน
สุขภาพที่แรงงานข้ามชาติได้รับเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ซึ่งพนักงานสัมภาษณ์ได้ขอให้แรงงาน
ต่างชาติประเมินความพึงพอใจในด้านสุขภาพว่ามีระดับมากน้อยเพียงใด โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
เช่นกัน คือ มีความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจปานกลาง และมีความพึงพอใจน้อย ซึ่งอุปสรรค
และข้อจำ�กัดในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ เช่น ปัญหาในการสื่อสาร (ภาษา)
การไม่ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมและการไม่ได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ครอบคลุม เป็นต้น
จะส่งผลให้ระดับความพึงพอใจในด้านสุขภาพลดน้อยลงได้สำ �หรับแรงงานข้ามชาติที่ได้เข้ารับ
การรักษาทีส่ ถานบริการทัง้ ของรัฐบาลและของเอกชนเมือ่ เจ็บป่วยในรอบ 1 ปีทท่ี �ำ การสำ�รวจ พนักงาน
สัมภาษณ์จะสอบถามถึงระดับความสะดวกสบายทีไ่ ด้รบั จากสถานบริการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ
คือ สะดวกสบาย ค่อนข้างสะดวกสบาย และไม่สะดวกสบาย และพนักงานสัมภาษณ์จะสอบถาม
ถึงระดับความพึงพอใจในการรักษาพยาบาลของสถานบริการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือมีความ
พึงพอใจ ค่อนข้างพึงพอใจ และไม่พอใจ ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้จะใช้วิเคราะห์ความแตกต่างในการเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพ โดยระดับความพึงพอใจเหล่านีจ้ ะเป็นการประเมินจากความคิดเห็นของแรงงาน
ข้ามชาติที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยตรง

ลักษณะทั่วไปของแรงงานข้ามชาติ
ลักษณะทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจ เป็นข้อมูลพื้นฐานสำ�คัญที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการทำ�
ความเข้าใจแรงงานข้ามชาติ และปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อความแตกต่างในการทำ�งาน และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
บทความส่วนนีจ้ งึ นำ�เสนอลักษณะทัว่ ไปของแรงงานข้ามชาติซงึ่ ประกอบด้วย ลักษณะทางประชากร ระยะเวลา
ที่อยู่เมืองไทย การถือใบอนุญาตในการทำ�งาน และบัตรประจำ�ตัวเพื่อการอยู่อาศัย อาชีพ และรายได้
จากข้อมูลสำ�รวจ พบว่า แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานวัยหนุม่ สาว โดยมีอายุเฉลีย่ ประมาณ 28 ปี แรงงาน
ชายจะมีอายุเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานหญิงเล็กน้อย (28 ปี และ 27 ปี 11 เดือน ตามลำ�ดับ) อายุเฉลี่ยของแรงงาน
ข้ามชาติพม่า กัมพูชา และลาว มีความใกล้เคียงกัน คือ มีอายุเฉลี่ย 27 - 29 ปี แรงงานข้ามชาติเกือบครึ่ง
(ร้อยละ 45.1 ในภาพรวม) มีสถานภาพโสด และอีกเกือบครึ่ง (ร้อยละ 43.1 ในภาพรวม) แต่งงานและมีคู่
อยู่กินด้วยกัน ในขณะที่ร้อยละ 1.4 หย่าร้างกับคู่ครอง
แรงงานข้ามชาติมีระยะเวลาของการอยู่อาศัยในเมืองไทยมาเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน โดยอยู่
เมืองไทยเฉลี่ยประมาณ 4.9 ปี แรงงานเหล่านี้มีการศึกษาที่ไม่สูงมากนัก พบว่า มีแรงงานข้ามชาติเป็นจำ�นวน
ไม่น้อยที่ไม่ได้เรียนหนังสือเลย (ร้อยละ 8.9 ในภาพรวม) ระดับการศึกษาที่ไม่สูงมากนักของแรงงานข้ามชาติ
เกี่ยวเนื่องกับการย้ายถิ่นเข้ามาทำ�งานในประเทศไทยตั้งแต่อายุยังน้อย และแรงงานส่วนมากทำ�งานที่ไม่ต้อง
อาศัยทักษะฝีมือหรือใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาระดับสูง
หากพิจารณาในภาพรวม พบว่า แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มีใบอนุญาตในการทำ�งาน (รูปที่ 1) แต่ก็ยัง
มีแรงงานข้ามชาติทไี่ ม่มใี บอนุญาตในการทำ�งาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ แรงงานข้ามชาติกมั พูชาและลาว ซึง่ มี
แรงงานกว่าสามในสี่ของแรงงานข้ามชาติสองกลุ่มนี้ไม่มีใบอนุญาตในการทำ�งาน หรือกล่าวได้ว่าเป็นแรงงาน
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ทีท่ �ำ งานอยูใ่ นประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย แต่เมือ่ พิจารณาการถือบัตรประจำ�ตัวเพือ่ การอยูอ่ าศัยในภาพรวม
พบว่า แรงงานข้ามชาติกว่าร้อยละ 80 มีบัตรประจำ�ตัวเพื่อการอยู่อาศัย2 ซึ่งในจำ�นวนนี้มีแรงงานส่วนหนึ่ง
ทีเ่ ข้าใจว่าการมีบตั รประจำ�ตัวเพือ่ การอยูอ่ าศัย เพียงพอต่อการทำ�งานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

รอยละ

รูปที่ 1 ร้อยละของแรงงานข้ามชาติที่ถือใบอนุญาตในการทำ�งาน จำ�แนกตามเพศ และสัญชาติ
พ.ศ. 2553
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

.9
83 6.6 80.7
7

.3
72 6.6 69.8
6

.1 5.8 6
21 2 22.

พมา

กัมพูชา
ชาย

หญิง

.5 .3 4
22 22 22.

ลาว

รวม (ถวงน้ำหนัก)

รวม

ที่มา: โครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร) ปี พ.ศ. 2551

รอยละ

แรงงานข้ามชาติสว่ นใหญ่มกั จะกระจุกตัวอยูใ่ นภาคการผลิตบางภาคทีต่ อ้ งการแรงงานไร้ฝมี อื ทีไ่ ม่ตอ้ ง
ใช้ความรู้ และทักษะในการทำ�งานมากนัก เช่น ภาคการเกษตร ก่อสร้าง ประมง อุตสาหกรรม และตาม
บ้านเรือนที่ต้องการคนรั
ภายในบ้าน ซึ่งประเภทงานที่แรงงานข้ามชาติทำ�มักจะเป็นงานประเภท 3D (3D:
20.0 บใช้
*17.6
มีใบอนุญาตทำงาน
บอนุญาตทำงาน
Dangerous, Dirty, Difficult) กล่าวคือ จัดเป็นไมงานประเภทที
่เสี่ยงอันมีใตราย
สกปรก และยากลำ�บาก เช่น งาน
15.0
กรรมกรแบกหาม คนงานในเรือประมง เป็นต้น งานเหล่านีม้ กั จ่ายค่าแรงในระดับต่�ำ และอยูใ่ นพืน้ ทีก่ ารทำ�งาน
ที่ยากต่อการเข้าถึ10.0
งข้อมูล ข่าวสาร และบริการที่เป็นประโยชน์ จากการสำ�รวจในปี พ.ศ. 2553 พบว่า รายได้
เฉลี่ยต่อวันของแรงงานข้ามชาติ*7.1
ประมาณ 176.31
5.6 4.7บาท ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ�ที่มีค่าอยู่
5.0
*3.0
ระหว่าง 151 - 206 บาท อย่างไรก็ตามรายได้เฉลีย่ ของแรงงานข้
ามชาติยงั มีคา่ น้อ3.0
ยกว่า2.1รายได้เฉลีย่ ของแรงงาน
*1.0
ไทยในกลุ่มอาชีพ0.0
เดียวกัน โดยรูปแบบการประกอบอาชีพของแรงงานข้ามชาติมักจะผันแปรไปตามลักษณะ
รายได
่ทำงาน
เพื่อ่ นร
สุขภาพ
ภูมิประเทศ และสภาพเศรษฐกิ
จของจังหวัสถานที
ดและนายจ
ที่แรงงานอาศั
ยอยู
เช่วนมงาน
หากแรงงานข้
ามชาติอาศัยอยู่ในจังหวัด
าง
3
ทีต่ ดิ ชายฝัง่ ทะเล และมีกจิ การประมงในพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการแรงงานจำ�นวนมาก ก็จะมีแรงงานข้ามชาติจ�ำ นวนไม่นอ้ ย
ที่ประกอบอาชีพประมง และประมงต่อเนื่อง แต่หากแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่ในจังหวัดที่เศรษฐกิจโดยรวมขึ้น
อยูก่ บั การผลิตในภาคอุตสาหกรรม4ก็จะมีแรงงานข้ามชาติจ�ำ นวนไม่นอ้ ยทีท่ �ำ งานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
2
3
4

บัตรประจำ�ตัวเพื่อการอยู่อาศัยหมายรวมถึง ทร 38/1 และสีประจำ�กลุ่ม
เช่น ระนอง สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร เป็นต้น
เช่น สมุทรปราการ ตาก สมุทรสาคร เป็นต้น

การทำ�งานและความพึงพอใจเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติไม่มีใบอนุญาตทำ�งานในประเทศไทย
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รอยละ

การย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างแดนของแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งสถานภาพทางเศรษฐกิจ
ที่ด้อยกว่า ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการใช้ภาษา ล้วนเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ�ใน
การทำ�งาน และการเข้าถึงบริการต่างๆ ระหว่างแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ อย่างไรก็ตามภายใต้ขอ้ บังคับ
ของกฎหมายการจ้างแรงงานข้ามชาติ ความเหลือ่ มล้�ำ ในหมูแ่ รงงานข้ามชาติยงิ่ เพิม่ ขึน้ เมือ่ รวมมิตกิ ารถือเอกสาร
การทำ�งานโดยหากแบ่งแรงงานข้ามชาติตามสถานภาพทางกฎหมาย พบว่า แรงงานข้ามชาตินอกระบบมี
ทางเลือกน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารอนุญาตทำ�งาน (Pearson, et al., 2006)
แรงงานข้ามชาตินอกระบบเหล่านี้มีความจำ�เป็นที่จะต้องทำ�งานในภาคการผลิตนอกระบบที่ยากต่อการได้รับ
.9
90.0
การคุม้ ครองภายใต้กฎหมายแรงงาน
่ งจากข้
อจำ�กัดด้านสถานภาพทางกฎหมายของตัวแรงงานเองเป็นหลัก
0.7
83 6เนื
.6 อ
80.0
.3
7 8
72 ก6ษะในการทำ
.6 9.8
นอกจากนี้ยังต้องเผชิญ70.0
กับอุปสรรคจากความแตกต่างของภาษา ประสบการณ์และทั
�งานที่มัก
6 6
60.0 ้งการกีดกันของคนบางกลุ่มในท้องถิ่น ซึ่งล้วนส่งผลให้อำ�นาจการต่อรองของ
ไม่ได้รับการยอมรับ รวมทั
50.0
ตัวแรงงานลดน้อยลง 40.0
และมักต้องยอมรับงานที่ให้ค่าแรงต่ำ� ไม่มีสวัสดิการ มีสภาพการทำ�งานที่ไม่ปลอดภัย
.3 4
6 การพื2้น.5ฐานต่
.1 5า.8ถึงบริ
และอาจต้องทำ�งานในสถานที
30.0 ่ที่ห่างไกล ยากต่อการเข้
2 22 22า. งๆ โดยเฉพาะบริการด้านสุขภาพ
21 2 22.
20.0

เมื่อสำ�รวจความพึ
10.0งพอใจที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งาน และสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ พบว่า สัดส่วนของ
ผูพ้ งึ พอใจ“น้อย” เกีย่ วกั0.0
บการทำ�งาน
�งาน
สูงำกว่
พมาของแรงงานข้กัามมชาติ
พูชา ทไี่ ม่มเี อกสารอนุ
ลาว ญาตทำรวม
(ถวงน้
หนักา)แรงงานข้ามชาติ
ทีม่ เี อกสารอนุญาตทำ�งาน ในขณะทีส่ ดั ส่วนของผูพ้ งึ พอใจ“น้อย”เกีย่ วกับสุขภาพของแรงงานข้ามชาตินอกระบบ
ชาย ญาตทำ�งานเพี
หญิง ยงเล็กน้รวม
แตกต่างจากของแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารอนุ
อย (รูปที่ 2)
รูปที่ 2 ร้อยละของผู้พึงพอใจ“น้อย”เกี่ยวกับการทำ�งานและสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ
แยกตามการมีเอกสารอนุญาตทำ�งาน
20.0

*17.6

ไมมีใบอนุญาตทำงาน

รอยละ

15.0
10.0

*7.1

5.0
0.0

รายได

5.6 4.7

สถานที่ทำงาน
และนายจาง

*3.0

มีใบอนุญาตทำงาน

*1.0

เพื่อนรวมงาน

3.0 2.1
สุขภาพ

ที่มา: คำ�นวนจากการสำ�รวจโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร) ปี พ.ศ. 2551
หมายเหตุ* แสดงค่าสัดส่วนที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ 0.05
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เมื่อทดสอบความแตกต่างของสัดส่วนผู้พึงพอใจ “น้อย” เกี่ยวกับการทำ�งานระหว่างแรงงานข้ามชาติ
ที่ไม่มีเอกสารอนุญาตทำ�งาน และแรงงานข้ามชาติมีเอกสารอนุญาตทำ�งาน โดยแจกแจงความพึงพอใจออก
เป็น 3 ด้าน คือความพึงพอใจด้านรายได้ สถานที่ทำ�งานและนายจ้าง และเพื่อนร่วมงาน พบว่า ร้อยละ
ของผูพ้ งึ พอใจ “น้อย” เกีย่ วกับรายได้ และเพือ่ นร่วมงานของแรงงานข้ามชาตินอกระบบสูงกว่าแรงงานข้ามชาติ
ที่มีเอกสารอนุญาตทำ�งานที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.05 (รูปที่ 2) อย่างไรก็ตาม ร้อยละของผู้พึงพอใจ “น้อย”
เกี่ยวกับสุขภาพ ของแรงงานข้ามชาติทั้งสองประเภทไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
เมือ่ วิเคราะห์ลกึ ลงไปในประเด็นความพึงพอใจและการได้รบั ความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการจาก
สถานบริการของรัฐและเอกชนของแรงงานข้ามชาติ โดยอาศัยข้อมูลการสำ�รวจโครงการส่งเสริมการป้องกัน
เอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร) ปี พ.ศ. 2553 พนักงานสัมภาษณ์จะสอบถามถึง
ระดับความสะดวกสบายทีไ่ ด้รบั จากสถานบริการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ สะดวกสบาย ค่อนข้างสะดวก
สบาย และไม่สะดวกสบาย และพนักงานสัมภาษณ์จะสอบถามถึงระดับความพึงพอใจในการรักษาพยาบาล
ของสถานบริการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือมีความพึงพอใจ ค่อนข้างพึงพอใจ และไม่พอใจ เฉพาะในกลุม่
แรงงานข้ามชาติที่ได้เข้ารับการรักษาที่สถานบริการทั้งของรัฐบาลและของเอกชนเมื่อเจ็บป่วยในรอบ 1 ปี
ที่ทำ�การสำ�รวจ ซึ่งตัวเลขน้อยจะบ่งบอกถึงระดับความพึงพอใจที่สูง และการได้รับความสะดวกสบายที่มาก
ในขณะที่ตัวเลขมากจะบ่งบอกถึงระดับความพึงพอใจ และการได้รับความสะดวกสบายในระดับต่ำ�
ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า มีแรงงานข้ามชาติไปใช้บริการในสถานบริการเอกชนน้อยกว่าสถานบริการ
ของภาครัฐ (ตาราง 1) และมีแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำ�งานไปใช้บริการน้อยกว่าแรงงานข้ามชาติที่มี
ใบอนุญาตทำ�งาน ทัง้ ในสถานบริการภาครัฐและเอกชน โดยสัดส่วนการใช้บริการสถานบริการภาครัฐและเอกชน
ของแรงงานข้ามชาติทไี่ ม่มใี บอนุญาตทำ�งานเพียงร้อยละ 21 ในขณะเดียวกันสัดส่วนการใช้บริการสถานบริการ
ภาครัฐและเอกชนของแรงงานข้ามชาติที่มีใบอนุญาตทำ�งานมีค่าสูงกว่า คือประมาณร้อยละ 30
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจและการได้รับความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการ
จากสถานบริการของรัฐและเอกชน จำ�แนกตามประเภทแรงงานข้ามชาติ
ความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจเมื่อไปรับการรักษา
ที่สถานบริการของรัฐ
ระดับความสะดวกสบายที่ได้เมื่อไปรับ
การรักษาที่สถานบริการของรัฐ
ระดับความพึงพอใจเมื่อไปรับการรักษา
ที่สถานบริการของเอกชน
ระดับความสะดวกสบายที่ได้เมื่อไปรับ
การรักษาที่สถานบริการของเอกชน

ประเภทแรงงานข้ามชาติ
ไม่มีใบอนุญาต มีใบอนุญาต
ทำ�งาน
ทำ�งาน

t

Sig.

1.33 (N=209)

1.38 (N=515)

1.16

0.25

1.39 (N=209)

1.40 (N=513)

0.17

0.86

1.44 (N=77)

1.36 (N=107)

-0.93

0.35

1.44 (N=78)

1.37 (N=107)

-0.92

0.36

ที่มา: คำ�นวนจากการสำ�รวจโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร) ปี พ.ศ. 2553
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เมือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจและการได้รบั ความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการจากสถานบริการของ
รัฐและเอกชน พบว่า ระดับความพึงพอใจและการได้รบั ความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการจากสถานบริการ
ของรัฐและเอกชนมีค่าค่อนข้างต่ำ� หรือมีระดับความพึงพอใจและความสะดวกค่อนข้างสูงนั่นเอง เมื่อทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทางสถิติ พบว่า ระดับความพึงพอใจและการได้รับความสะดวกสบายเฉลี่ยของ
แรงงานข้ามชาติทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.5 แม้ว่าค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจและ
การได้รับความสะดวกสบายที่คำ�นวนได้จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง

อภิปรายและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลวิเคราะห์ขา้ งต้น พบว่า แรงงานข้ามชาติทไี่ ม่ได้จดทะเบียนหรือไม่มใี บอนุญาตทำ�งานมีความรูส้ กึ
แตกต่างกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ถือใบอนุญาตทำ�งาน โดยแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตในการทำ�งานพึงพอใจ
น้อยกว่าในประเด็นด้านรายได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐควรมีมาตรการดูแลนายจ้างในด้านการให้สิทธิ
ในที่ทำ�งานอย่างเท่าเทียม ไม่ให้มีความแตกต่างกันในทุกกลุ่มของแรงงาน
ในประเด็นการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ พบว่า แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำ�งานใช้บริการ
น้อยกว่าแรงงานข้ามชาติมีเอกสารอนุญาตทำ�งาน ทั้งในสถานบริการภาครัฐและเอกชน ซึ่งอาจสะท้อนถึง
การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำ�งานว่ามีน้อยกว่าแรงงานที่มีใบอนุญาต
ถึงแม้วา่ สถานบริการทัง้ ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยไม่มนี โยบายการแบ่งแยกผูป้ ว่ ยบนพืน้ ฐานของสัญชาติ
แต่ประเด็นค่าใช้จ่าย การเดินทาง ข้อมูลข่าวสาร และความเกรงกลัวเจ้าหน้าที่รัฐ ล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรค
สำ�คัญในการเข้าถึงบริการของแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานที่ไม่มีใบอนุญาตทำ�งาน มาตรการเร่งด่วน
จากภาครัฐที่จะช่วยลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการของแรงงานข้ามชาติเป็นส่วนสำ�คัญส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้
สามารถคุ้มครองดูแลแรงงานข้ามชาติได้อย่างทั่วถึงขึ้น อย่างไรก็ตามสถานภาพทางกฎหมายของแรงงาน
ต่างชาติกลับไม่กอ่ ให้เกิดความแตกต่างใดๆ ด้านความพอใจในบริการด้านสุขภาพ ซึง่ จากตัวเลขค่าเฉลีย่ ระดับ
ความพึงพอใจและการได้รับความสะดวกสบายในการเข้าใช้บริการจากสถานบริการของรัฐและเอกชนที่มีค่า
ค่อนข้างต่�ำ หรือมีระดับความพึงพอใจและความสะดวกค่อนข้างสูง จึงอาจเป็นได้วา่ ทัง้ สองกลุม่ ทีเ่ ข้ารับบริการ
ต่างได้รับบริการด้านสุขภาพในประเทศไทยได้ในระดับดีเหมือนๆ กัน
การเข้าถึงบริการของแรงงานข้ามชาติ ทั้งในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่มีและไม่มีใบอนุญาตทำ�งานเป็น
ประเด็นที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยในอนาคตเมื่อโครงสร้างประชากรไทยเปลี่ยนแปลง
หรือมีการรวมตัวของกลุ่มประเทศ ASEAN ประเด็นการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ จะมีผลต่อการดูแล
สุขภาพของแรงงานข้ามชาติ และภาวะสุขภาพของคนในประเทศ และมิตกิ ารทำ�งานทีเ่ ท่าเทียมกันของแรงงาน
ก็จะสามารถช่วยส่งเสริมมาตรฐานการผลิตภายในประเทศให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกได้

134

ประชากรและสังคม 2554

เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย

ปณิตา ศรศรี, ร.ต.อ.หญิง. (2554). แรงงานต่างด้าว: ความสำ�คัญและการบริหารจัดการ. ค้นเมือ่ 4 เมษายน 2554: http://training.
p3.police.go.th/ doc/non4.pdf.
สำ�นักพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (สิงหาคม 2553). แรงงานนอกระบบ
ชะตากรรมนอกสายตา. จดหมายข่าวรายเดือน สำ�นักพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 29, 10 - 13.
สำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน. (2554). ข้อมูลสถิตริ ายเดือน: มกราคม พ.ศ. 2554. สืบค้นเมือ่
26 กุมภาพันธ์ 2554: http://wp.doe.go.th/sites/default/files/statistic/7/sm01 - 54.pdf.
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. (2554). โครงการตามไปดูคนนับคนสำ�มะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553.
สืบค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2554: www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Research/WatchCensus2010.
ศิริกาญจนา พัฒนาศักดิ์. (2551). การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย: ภาพลักษณ์บนเวทีโลก. สำ�นักคุ้มครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน. สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2554: http://km.labour.go.th/Files/home/knowledge/
1 - 13 - 08 - 2552News_s190951 - 1 – 2.pdf.
อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ วาทินี บุญชะลักษี จรัมพร โห้ลำ�ยอง เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ กัญญา อภิพรชัยสกุล. (2554) รายงาน
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติ ประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร - 2)
ปีพ.ศ. 2553. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ภาษาอังกฤษ

Chamratrithirong, A., & Boonchalaksi, W. (2009). Prevention of HIV/AIDS among Migrant Workers in Thailand Project
(PHAMIT). Nakornpathom: Institute for Population and Social Research.
Huguet, J., & Punpuing, S., (2005). International Migration in Thailand. Bangkok: International Organization for
Migration.
International Organization for Migration. (2004). Glossary on Migration. Geneva.: International Organization for
Migration.
Martin, P & Zurcher, G. (2008). Managing Migration; the Global Challenge. Population Bulletin. 63 (1):1 - 21.
Pearson, E., Punpuing, S., Jampaklay, A., Kittisuksathit, S., & Prohmmo, A. (2006). The Mekong Challenge:Underpaid,
Overworked and Overlooked: The realities of young migrant workers in Thailand. Bangkok: International Labour
Organization.

การทำ�งานและความพึงพอใจเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติไม่มีใบอนุญาตทำ�งานในประเทศไทย

135

ชีวิตความเป็นอยู่ของ
แรงงานข้ามชาติใน 11 จังหวัดสำ�คัญ
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553
Livelihood of Migrant Workers in
11 Major Provinces of Thailand in 2010
อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ Aphichat Chamratrithirong 1
จรัมพร โห้ลำ�ยอง Charamporn Holumyong 2
กัญญา อภิพรชัยสกุล Kanya Aphipornchaisakul 3

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติในเชิงสังคม วัฒนธรรม เครือข่ายทางสังคม และ
การรับรู้ด้านสิทธิของแรงงานใน 11 จังหวัดที่มีการใช้แรงงานข้ามชาติอย่างเข้มขัน ผลการศึกษา พบว่า ความแตกต่างในด้านชีวิต
ความเป็นอยู่มีความแตกต่างกันอย่างหลากหลายในแต่ละจังหวัด แม้ว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านั้นจะมาจากประเทศต้นทางประเทศ
เดียวกันก็ตาม พบว่าในกลุ่มแรงงานข้ามชาติพม่าที่จังหวัดระนองมีความสุขและความมั่นคงในชีวิตน้อยที่สุด ซึ่งข้อค้นพบ
เหล่านี้สามารถเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของแรงงานข้ามชาติ
ในประเทศไทยในบริบททางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน และเป็นข้อมูลสำ�คัญในการวางแผนการดำ�เนินนโยบายของทั้งภาครัฐและ
การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

Abstract
This study explores the livelihoods of migrant workers in terms of social, cultural, and networking aspects,
and perceptions of rights in 11 major provinces where migrant workers are concentrated. The findings show the
critical differences between the livelihoods of migrant workers in each province. For instance, among migrants from
Myanmar, those working in Ranong province experience the lowest level of happiness and security. The findings
from this study enrich information on the livelihoods of migrant workers in Thailand especially in the geographical
dimension. Moreover, policy makers will be able to utilize the knowledge gained in this study to monitor, manage,
and protect migrants comprehensively. In addition they can initiate health, education, social protection and
registration policies taking into account the variety of livelihoods of migrant workers in each province.
1
2
3

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

1. สถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
ปัจจุบนั แรงงานข้ามชาติมคี วามสำ�คัญในการขับเคลือ่ นระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยแรงงานข้ามชาติ
จาก 3 ประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ พม่า กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว (สปป.ลาว) ได้กลายมาเป็นส่วนสำ�คัญของแรงงานไร้ฝีมือในภาคการผลิตต่างๆ ที่แรงงานไทยส่วนใหญ่
ไม่อยากทำ� หรือที่เรียกว่างานประเภท 3D สกปรก (Dirty) อันตราย (Dangerous) และยากลำ�บาก (Difficult)
ซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าแรงงานข้ามชาติจากพม่า กัมพูชา และสปป.ลาวเหล่านี้ เป็นแรงงานที่ได้รับค่าจ้างต่ำ� และมี
กระจายอยูท่ วั่ ประเทศไทยทัง้ ในเขตเมือง และชนบท โดยกว่า 30 ปีทผี่ า่ นมาประเทศไทยได้กลายเป็นจุดหมาย
ปลายทางหลักของแรงงานข้ามชาติจากพม่า กัมพูชา และสปป.ลาวเรื่อยมา โดยจำ�นวนแรงงานข้ามชาติจาก
3 ประเทศเพื่อนบ้านที่ได้รับอนุญาตทำ�งานในประเทศไทยในปัจจุบันมีสูงถึง 1.23 ล้านคน (สำ�นักบริหาร
แรงงานต่างด้าว, 2554) ในจำ�นวนนี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มาจากประเทศพม่า คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 79 ของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตทำ�งานทั้งหมด แต่จากการประเมินขององค์กรและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติคาดว่า ยังมีแรงงานข้ามชาติอีกเป็นจำ�นวนมากที่ไม่ได้จดทะเบียน
และอยู่ในระบบของภาครัฐ ซึ่งสะท้อนว่าแรงงานข้ามชาติที่มีทั้งหมดน่าจะมีไม่น้อยกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ
(Sciortino & Punpuing 2009) นักวิจัยด้านประชากรศาสตร์ประมาณการไว้ว่า ตัวเลขแรงงานข้ามชาติ
ทีป่ รากฏในการสำ�รวจสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 จะมีจ�ำ นวนเพิม่ ขึน้ อย่างมาก และอาจมีจ�ำ นวน
สูงถึง 4 ล้านคน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554)
ปริมาณแรงงานข้ามชาติจาก 3 ประเทศเพื่อนบ้านที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทย เป็นเพียงประเด็นหนึ่งที่
สร้างความตระหนักถึงพลวัตการเปลีย่ นแปลงทางด้านประชากรในประเทศไทย ในขณะทีป่ ระเด็นความสัมพันธ์
ระหว่างการย้ายถิ่นของแรงงาน นโยบายการควบคุมดูแลแรงงานข้ามชาติ และสวัสดิการในการทำ�งานและ
การเข้าถึงบริการทางสุขภาพของแรงงานก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นการศึกษาสภาวะสุขภาพและการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ ลักษณะ
การทำ�งาน รูปแบบการย้ายถิ่น และนโยบายการควบคุมดูแลทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ จะช่วยเพิ่ม
ความเข้าใจถึงประโยชน์ อิทธิพล และผลกระทบของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
บทความนี้ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติจากจากพม่า กัมพูชา และสปป.ลาวในพื้นที่
11 จังหวัดที่ถูกเลือกตามเกณฑ์พื้นที่ที่มีจำ�นวนแรงงานข้ามชาติจาก 3 ประเทศเพื่อนบ้านที่อาศัยหรือทำ�งาน
อยูม่ ากทีส่ ดุ จากพืน้ ทีก่ ารดำ�เนินการของโครงการฟ้ามิตร 34 จังหวัด ซึง่ ล้วนแล้วแต่เป็นจังหวัดทีม่ กี ารกระจุก
ตัวของแรงงานข้ามชาติสูง ซึ่งข้อมูลรายละเอียดในส่วนของเนื้อหาและการวิเคราะห์ของโครงการฯ ได้รายงาน
ไว้ใน “รายงานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน โครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติประเทศไทย
(โครงการฟ้ามิตร - 2) ปี พ.ศ. 2553 (อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ และคณะ, 2554)
บทความนีไ้ ด้วเิ คราะห์ถงึ คุณลักษณะ ชีวติ ความเป็นอยู่ สถานภาพการทำ�งาน รายได้ รูปแบบการย้ายถิน่
และการปรับตัวให้เข้ากับชุมชนของแรงงานข้ามชาติ ทั้งที่เป็นแรงงานจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน
ซึ่งจัดเป็นข้อมูลที่สำ�คัญที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องถึงชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ต่างๆ
ทั่วประเทศในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินนโยบายของภาครัฐ และการปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการดูแลแรงงานกลุ่มนี้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น นโยบายด้านสุขภาพ
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การศึกษา การคุม้ ครองด้านสวัสดิการแรงงานและมาตรการการขึน้ ทะเบียนแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น พร้อมทัง้
ยังเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการให้บริการ และระบบสวัสดิการที่เหมาะสมและครอบคลุมในแต่ละพื้นที่

2. วัตถุประสงค์
การศึกษานี้มีเป้าหมายหลักในการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติจาก
พม่า กัมพูชา และสปป.ลาว ที่ย้ายถิ่นเข้ามาทำ�งานในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แรงงาน
ข้ามชาติทจี่ ดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน เพือ่ สะท้อนสภาพชีวติ ความเป็นอยูท่ แี่ ท้จริงของแรงงานข้ามชาติใน
พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศในปัจจุบัน โดยชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานที่วิเคราะห์ในบทความนี้ ประกอบไปด้วย
ลักษณะพื้นฐานทางประชากรของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ 11 จังหวัดที่ศึกษา รูปแบบการทำ�งาน รายได้
การย้ายถิ่น และการบูรณาการเข้ากับวัฒนธรรมไทย รวมถึงศึกษาถึงความพึงพอใจในชีวิต และสิ่งแวดล้อม
ในการดำ�เนินชีวติ ในปัจจุบนั ของแรงงานข้ามชาติ ตลอดจนความคาดหวังทีจ่ ะอาศัยและทำ�งานในประเทศไทย
ในระยะยาว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ถึงสถาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย และเป็นฐานข้อมูลสำ�คัญในการวางแผนการดำ�เนิน
นโยบายของทั้งภาครัฐและการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมกับลักษณะประชากรไทย ที่ปัจจุบัน
มีแรงงานข้ามชาติเป็นกำ�ลังแรงงานที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

3. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ มาจากการสำ�รวจข้อมูลพืน้ ฐานของโครงการวิจยั ประเมินผลโครงการส่งเสริม
การป้องกันเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ภายใต้การดำ�เนินการของโครงการฟ้ามิตร ที่ได้
ลงปฏิบัติการในพื้นที่ 34 จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลกด้านเอดส์ วัณโรค และ
มาลาเรีย ข้อมูลพื้นฐานภายใต้โครงการการวิจัยประเมินผลดังกล่าว ดำ�เนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีรายงานออกมาในปี 2554 (อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค์ และคณะ, 2554) ข้อมูล
นี้ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติทั้งหมด ทั้งชายและหญิง ที่เข้ามาทำ �งานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาตั้งแต่
3 เดือนขึ้นไป จาก 3 ประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ พม่า กัมพูชา และสปป.ลาว เนื่องจาก
โครงการฟ้ามิตรได้ลงปฏิบตั กิ ารส่งเสริมการป้องกันเอดส์ครอบคลุมสถานประกอบการทุกประเภทและทุกขนาด
ในพืน้ ทีโ่ ครงการ ทัง้ สถานประกอบการทีม่ ใี บอนุญาตและไม่มใี บอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ดังนัน้ ประชากร
หรือกลุ่มเป้าหมาย จึงหมายรวมถึง ทั้งแรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย ซึ่งทำ�งานหรือประกอบอาชีพในสถานประกอบการทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในการ
ลงสำ�รวจข้อมูลพืน้ ฐาน เพือ่ ความเหมาะสมและสอดคล้องต่อข้อคำ�ถามและประเด็นการศึกษาทีอ่ อกแบบไว้ใน
เครื่องมือการสำ�รวจ ช่วงอายุของแรงงานข้ามชาติทจ่ี ะทำ�การสอบถามและเก็บข้อมูลถูกกำ�หนดไว้ท่ี ตัง้ แต่ 15 ปี
ถึง 59 ปี
การเลือกจังหวัดเพือ่ ทำ�การสำ�รวจข้อมูลพืน้ ฐานในครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) โดยเลือก 11 จังหวัด ตามเกณฑ์พื้นที่ที่มีจำ�นวนแรงงานข้ามชาติพม่า กัมพูชา และสปป.ลาว

ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติใน 11 จังหวัดสำ�คัญในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553
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อาศัยหรือทำ�งานอยูม่ ากทีส่ ดุ จาก 34 จังหวัด ซึง่ เป็นพืน้ ทีก่ ารดำ�เนินการของโครงการฟ้ามิตรทัง้ หมด เนือ่ งจาก
ขณะทำ�การสุม่ ตัวอย่างยังไม่มตี วั เลขรายงานจำ�นวนแรงงานข้ามชาติทงั้ หมดทีเ่ ชือ่ ถือได้ จึงจำ�เป็นต้องใช้ตวั เลข
คาดประมาณจำ�นวนแรงงานข้ามชาติจากภาคีหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำ�เนินงานโครงการฟ้ามิตร
ในแต่ละพื้นที่ เป็นฐานในการสุ่มหรือเลือกจังหวัดก่อน
จังหวัดที่เลือกโดย เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือจังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติจาก
ประเทศพม่ามากทีส่ ดุ 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ระนอง สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี ตาก สมุทรสาคร จังหวัด
ที่มีแรงงานข้ามชาติกัมพูชามากที่สุด 2 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ตราด และจากประเทศ สปป.ลาว ได้แก่
อุบลราชธานี หนองคาย และขอนแก่น (รูปที่ 1)
ในการสำ�รวจนี้เลือกใช้เทคนิคการสุ่มแบบสโนว์บอล (snowball technique) หรือใช้วิธีการบอก
ต่อๆ กัน (chain-referral method) เพือ่ หาตัวอย่างในการเก็บข้อมูล โดยการวางจุดผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือผูใ้ ห้สมั ภาษณ์์
รายแรก (seeds) กระจายอยู่ในหลายๆ จุดของในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การปฏิบัติงานโครงการฟ้ามิตร
ในจังหวัดนั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการกระจายและครอบคลุมผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ให้สัมภาษณ์ที่หลากหลาย และเป็น
การลดค่าใช้จ่ายในการทำ�กรอบการสุ่มตัวอย่าง (sampling frame) เนื่องจากตัวเลขแสดงจำ�นวนแรงงาน
ข้ามชาติที่มีหรืออาศัยอยู่จริงในแต่ละพื้นที่ไม่มีปรากฎชัดเจน
ในกระบวนการสุ่มตัวอย่างแบบลูกบอลหิมะ จำ�นวนตัวอย่างหรือผู้ให้สัมภาษณ์ที่ได้จากการบอกต่อ
จากแต่ละจุดผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ให้สัมภาษณ์รายแรก (seeds) ถูกกำ�หนดไว้ที่ไม่เกินจุดละ 10 ราย กล่าวคือ
ในแต่ละจังหวัด ในการได้มาซึ่งตัวอย่างทั้งสิ้น 400 ราย จุดผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ให้สัมภาษณ์รายแรก ควรมี
อย่างน้อยไม่ต่ำ�กว่า 40 จุด และการกระจายตัวของจุดผู้ให้ข้อมูล ควรเป็นไปตามสัดส่วนการกระจายตัวของ
ประมาณการณ์จ�ำ นวนแรงงานข้ามชาติ ในแต่ละพืน้ ทีด่ �ำ เนินโครงการฟ้ามิตร (ในระดับอำ�เภอ และระดับตำ�บล)
และ กระจายไปตามลักษณะอาชีพของแรงานข้ามชาติที่มีในพื้นที่ ซึ่งหลักๆ ได้แก่ การประมง การประมง
ต่อเนื่อง และการก่อสร้าง
การวางแผนเก็บข้อมูลเช่นนี้ ทำ�ให้สามารถทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานแยกเป็นรายจังหวัดได้ รวมทั้ง
ยังสามารถทำ�การวิเคราะห์ในภาพรวมของทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่ในการสำ �รวจจำ�แนกตามแต่ละกลุ่มหรือ
ชั้นภูมิจังหวัดได้เช่นกัน ด้วยการปรับข้อมูลในระดับจังหวัดด้วย ค่าคงที่ หรือน้ำ�หนักตามสัดส่วน (fractional
weight) ซึ่งปรับตามสัดส่วนแรงงานข้ามชาติที่มีในจังหวัดนั้น เมื่อเทียบกับจำ�นวนแรงงานข้ามชาติทั้งหมด
ที่มีในพื้นที่ 11 จังหวัด
ในการสำ�รวจครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ได้แก่ แบบสอบถามอย่างมีโครงสร้าง
(structured questionnaire) ใน 4 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ พม่า และกัมพูชา ซึ่งในกระบวนการออกแบบและ
จัดทำ�แบบสอบถามได้ผ่านการทบทวนและพิจารณาจากหัวหน้าองค์กรภาคีในโครงการฟ้ามิตร แบบสอบถาม
ประกอบด้วย ข้อคำ�ถามเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของแรงงานข้ามชาติในด้านต่างๆ ความรู้และพฤติกรรมที่
สอดคล้องตามดัชนีชวี้ ดั ผลสำ�เร็จของโครงการตามแนวทางของ United Nations General Assembly Special
Session on HIV/AIDS (UNGASS) และกองทุนโรค ด้านเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย รวมถึงข้อมูลพื้นฐาน
ในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจะเป็นประโยชน์ในการติดตามประเมิน ผลการดำ �เนินงานของโครงการฟ้ามิตร
ในขั้นต่อๆ ไป รวมถึงการกำ�หนดดัชนีหรือตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการ
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รูปที่ 1 จังหวัดที่เป็นตัวอย่างในการสำ�รวจเก็บข้อมูลพื้นฐานโครงการฟ้ามิตร 2 จำ�นวน 11 จังหวัด
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ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติใน 11 จังหวัดสำ�คัญในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553
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จากการลงเก็บข้อมูลภาคสนาม ในช่วงเดือน มีนาคมและเมษายน พ.ศ. 2553 จำ�นวนแรงงานข้ามชาติ
ที่ได้ทำ�การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามจากแต่ละพื้นที่จังหวัด แยกตามกลุ่มหรือชั้นภูมิ สามารถสรุปได้ดังนี้
คือ แรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า ได้จำ�นวนตัวอย่างจากกรุงเทพมหานคร 224 ราย สมุทรปราการ
398 ราย สมุทรสาคร 375 ราย ระนอง 401 ราย ตาก 380 ราย และสุราษฎร์ธานี 391 ราย แรงงาน
ข้ามชาติจากประเทศกัมพูชาได้จำ�นวนตัวอย่างจาก ตราด 399 ราย ระยอง 400 ราย และแรงงานข้ามชาติ
จากประเทศ สปป.ลาวได้จำ�นวนตัวอย่างจากหนองคายและขอนแก่น รวม 437 ราย
สำ�หรับพืน้ ทีก่ ารสำ�รวจในกรุงเทพมหานคร เนือ่ งด้วย ข้อจำ�กัดเกีย่ วกับการเคลือ่ นย้ายแรงงานทัง้ ในพืน้ ที่
และระหว่างพื้นที่ที่มีค่อนข้างสูง อีกทั้งปัจจัยข้อจำ�กัดในด้านการให้ความร่วมมือจากแรงงานข้ามและสถาน
ประกอบการ ทำ�ให้จ�ำ นวนตัวอย่างแรงงานข้ามชาติทไี่ ด้ท�ำ การเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ มีจ�ำ นวนน้อยกว่าขนาด
ที่ต้องการที่ประมาณ 400 ราย

4. ข้อมูลทั่วไปของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ 11 จังหวัดที่ศึกษา
แรงงานข้ามชาติใน 11 จังหวัดทีส่ ำ�คัญ มีความแตกต่างกันไปตามประวัตศิ าสตร์ของการตัง้ ถิน่ ฐาน และ
ความต้องการแรงงานของท้องถิน่ ซึง่ มีลกั ษณะทางภูมศิ าสตร์และพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ
ที่ต่างกัน ความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติในแต่ละจังหวัดดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
และการประกอบอาชีพของคนในจังหวัดเหล่านั้น

จังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร
ระนอง ตาก และสุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดใหญ่ มีชุมชนที่มีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่หลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ คือ ไซด์
ก่อสร้าง เขตสำ�คัญๆ ดังกล่าวที่เป็นตัวอย่างในการศึกษา คือ มีนบุรี และหนองจอก แรงงานข้ามชาติที่ทำ�งาน
เป็นคนงานก่อสร้างในเขตดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของแรงงานเหล่านี้ ซึ่งส่วนใหญ่มี
ชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างดีและได้เคยอยู่ในจังหวัดอื่นๆ มาก่อน
สมุทรปราการ เป็นจังหวัดทีม่ สี ภาพทางเศรษฐกิจทีด่ อี กี จังหวัดหนึง่ ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคทีท่ �ำ ราย
ได้สูงสุดให้กับจังหวัด จึงมีความต้องการแรงงานเป็นจำ�นวนมากรวมทั้งแรงงานข้ามชาติด้วย แรงงานข้ามชาติ
พม่าที่จดทะเบียน ในปี พ.ศ. 2551 มีจำ�นวนแรงงานข้ามชาติที่มาจดทะเบียนทั้งหมด 18,931 คน ซึ่งแรงงาน
ที่อยู่ในพื้นที่คาดว่ามีประมาณ 72,000 คน ที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย (ข้อมูลจากสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ) ลักษณะประเภทอาชีพของแรงงานข้ามชาติทมี่ อี ยูใ่ นพืน้ ที่ ส่วนใหญ่เข้ามาทำ�งานในประเทศไทย
ในประเภทกิจการโรงงานมากทีส่ ดุ สำ�หรับอาชีพประมงต่อเนือ่ ง ส่วนใหญ่จะเป็นคนพม่า มอญ กะเหรีย่ ง และ
อาชีพประมง แรงงานส่วนใหญ่จะเป็นชาวพม่าโสดที่อยู่ในช่วงวัยทำ�งาน ไม่ได้อพยพมาเป็นครอบครัว สำ�หรับ
อาชีพก่อสร้าง แม่บ้านและอาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้างทั่วไป มีแรงงานข้ามชาติบ้างไม่ทราบจำ�นวนที่แน่นอน
สมุทรสาคร เป็นแหล่งธุรกิจประมงทีส่ �ำ คัญของประเทศ และเป็นศูนย์กลางการซือ้ ขายสัตว์และผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำ� ทำ�ให้การประมงมีความต้องการแรงงานจำ�นวนมาก แต่เนื่องจากแรงงานไทยไม่นิยมทำ�งานในกิจการ
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ประมงทะเลและต่อเนื่องจากประมงทะเล เพราะเป็นงานหนัก สกปรกและมีกลิ่นเหม็น ระยะเวลาไม่แน่นอน
มักจ้างเป็นงานเหมาหรือจ้างเฉพาะฤดูกาล จึงทำ�ให้มีการเข้าออกงานสูง เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานใน
กิจการดังกล่าว ในส่วนของกิจการภาคเกษตรและที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรก็ประสบปัญหาการขาดแคลน
แรงงานเช่นกัน ซึ่งเป็นงานที่ต้องอยู่กลางแจ้ง ตากแดด ทำ�งานไม่เป็นเวลา ทั้งนี้รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตต่างๆ ก็ขาดแคลนแรงงาน ผู้ประกอบการ/นายจ้างจึงหันมาจ้างแรงงานข้ามชาติทำ�งานแทนแรงงานไทย
เนื่องจากแรงงานข้ามชาติไม่รังเกียจงานหนักงานสกปรก และมีความอดทน ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีการผ่อนผันให้ใช้
แรงงานข้ามชาติหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ทำ�งานในจังหวัดสมุทรสาครตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน
ระนอง เป็นจังหวัดทางตอนใต้ของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า ดังนัน้ จึงมีประชากร
ไทยและพม่าอาศัยอยู่เป็นจำ�นวนมาก และมีการข้ามไปมาของประชากรทั้ง 2 ประเทศ เศรษฐกิจหลักของ
ระนอง คือการทําอาชีพประมง และกิจการต่อเนื่องประมง จากข้อมูลสำ�นักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
พบว่า แรงงานข้ามชาติที่มาขอเลขประจำ�ตัว 13 หลัก และแรงงานข้ามชาติที่ขึ้นทะเบียนแรงงานพม่า
จากสำ�นักงานจัดหางานจังหวัดจำ�นวนมาก มีการคาดการณ์ได้วา่ แรงงานข้ามชาติทนี่ า่ จะมาอยูใ่ นจังหวัดระนอง
ปีละไม่ต่ำ�กว่า 80,000 คน
ตาก เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศพม่า มีแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่จังหวัด
ตาก ที่พบมากคือ อำ�เภอแม่สอด และอำ�เภอพบพระ การตั้งชุมชนของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่อำ�เภอแม่สอด
และอำ�เภอพบพระ เป็นการตั้งบ้านเรือนตามลักษณะอาชีพ เนื่องจากแรงงานข้ามชาติในกลุ่ม 3 อาชีพ
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ย้ายถิ่นมาในพื้นที่มากกว่า 1 ปี ดังนั้นการตั้งชุมชนก็จะปะปนกับชุมชนคนไทย โดยมี
ลักษณะการตัง้ บ้านเรือน หรือชุมชนของตามกลุม่ อาชีพคือ ก่อสร้าง แรงงานทีป่ ระกอบอาชีพก่อสร้าง ส่วนใหญ่
จะตั้งบ้านปะปนกับคนไทย โดยจะมีผู้รับเหมา เข้ามารับแรงงานในชุมชนและไปทำ �งานตามที่ต่างๆ แต่ถ้ามี
การก่อสร้างที่ห่างไกลจากชุมชน ก็จะมีการตั้งที่อาศัยอยู่ในจุดที่ก่อสร้าง อุตสาหกรรมเกษตรและโรงงาน
แรงงานกลุ่มนี้จะมีลักษณะการตั้งชุมชนที่เหมือนกัน คือคนหนุ่มสาวที่เป็นโสด จะพักอาศัยในโรงงาน และ
คนที่มีครอบครัวก็จะไปเช่าห้องพักหรือบ้านที่อยู่รอบๆ โรงงาน
สุราษฏร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ภาคอุตสาหกรรมที่
สำ�คัญ คือ อุตสาหกรรมยางพารา อาหารทะเลแช่แข็ง จำ�นวนแรงงานข้ามชาติทเี่ ข้ามาประกอบอาชีพในจังหวัด
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานพม่า ประกอบอาชีพประมง

จังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา คือ ตราด และระยอง
ตราด เป็นจังหวัดชายแดนสุดฝั่งทะเลตะวันออก มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเป็นลำ�ดับที่ 5 ของ
ภาคตะวันออก ผลผลิตที่สำ�คัญส่วนใหญ่มาจาก การท่องเที่ยว ภาคธุรกิจจากการประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
ประมงและต่อเนื่องประมง อุตสาหกรรม และการค้า ปัญหาหลักของจังหวัด คือ การขาดแคลนแรงงาน
จนต้องใช้แรงงานข้ามชาติ ประมาณการแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดตราดโดยเจ้าหน้าที่โครงการประมาณ
30,000 - 35,000 คน จากการสัมภาษณ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2552 คาดว่ามีแรงงานข้ามชาติ ประมาณ 50,000 คน

ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติใน 11 จังหวัดสำ�คัญในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553
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ระยอง เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผลไม้ชั้นยอด และเป็นแหล่งอุตสาหกรรม มีรายได้ต่อหัวสูง
เป็นอันดับ 1 ของประเทศ นอกจากภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้ว อาชีพประมง และกิจการต่อเนื่องประมง
เป็นอีกหนึง่ อาชีพทีท่ ำ�รายได้สงู ของจังหวัด จึงทำ�ให้มแี รงงานข้ามชาติจากกัมพูชาเข้ามาทำ�งานเป็นจำ�นวนมาก
สำ�หรับอาชีพที่มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำ� ได้แก่ 1) กิจการประมง 2) กิจการเกษตรและปศุสัตว์ 3) กิจการ
ก่อสร้าง 4) กิจการต่อเนื่องประมงทะเล 5) ผู้รับใช้ในบ้าน และ 6) กิจการอื่นๆ

จังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศสปป.ลาว คือ ขอนแก่น อุบลราชธานี และหนองคาย
ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเป็นอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเป็นอันดับที่ 37 ของประเทศ ด้วยยุทธศาสตร์ของจังหวัดต้องการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า
การลงทุน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจจึงเป็นยุทธศาสตร์หลัก ทำ�ให้มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ที่ต้องการ
แรงงานเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้มแี รงงานข้ามชาติเข้ามาเป็นแรงงานในสถานประกอบกิจการในจังหวัดขอนแก่น
ค่อนข้างมาก อำ�เภอที่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่และมีแรงงานข้ามชาติทำ�งานอยู่ แรงงานชาวลาวที่
โรงงานผลิตรองเท้า จำ�นวน 1,200 คน นอกจากนี้ยังมีแรงงานข้ามชาติที่ทำ�งานอยู่ในสถานประกอบกิจการ
ขนาดเล็ก และสถานที่ก่อสร้าง หรือภาคเกษตรกรรมอีกด้วย
อุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนกับประเทศลาว แรงงานสามารถเดินทางไป - กลับ ได้อย่าง
สะดวกสบาย จึงทำ�ให้มแี รงงานข้ามชาติเข้ามาทำ�งานรับจ้างในภาคเกษตรได้งา่ ยทัง้ มาอยูอ่ าศัย หรือมารับจ้าง
ทำ�งาน จังหวัดอุบลราชธานี อำ�เภอที่พบว่ามีแรงงานข้ามชาติมี คือ 1) เมือง 2) สำ�โรง 3) สว่างวีระวงศ์
4) สิรนิ ธร 5) วารินชำ�ราบ และ 6) เขมราฐ ซึง่ แรงงานจะประกอบอาชีพ เกษตร คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม
และคนงานก่อสร้าง รวมจำ�นวนแรงงานทีจ่ ดทะเบียนประมาณ 939 คน นอกจากนีย้ งั มีแรงงานทีไ่ ม่จดทะเบียน
อีกเป็นจำ�นวนมาก
หนองคาย เป็นจังหวัดติดกับประเทศ สปป.ลาว ด้วยความคล้ายคลึงกันทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี
และความใกล้ชดิ ทำ�ให้ประชาชนทัง้ สองมีการลักลอบไปมาหาสูก่ นั ได้งา่ ยทัง้ มีเครือญาติเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานอยูใ่ น
ไทยก็มี โดยการแต่งงานกับคนไทย และจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันทำ�ให้คนลาวข้ามมาทำ�งาน
ฝั่งไทยเป็นจำ�นวนมาก โดยอาชีพที่นิยมทำ�กัน คือ ผู้รับใช้ในบ้าน กรรมกร และรับจ้างในภาคเกษตร การมา
รับจ้างนั้นจะมาตามฤดูการเกษตร เมื่อหมดฤดูการเกษตรจะกลับบ้าน

5. คุณลักษณะและความเป็นอยูข่ องแรงงานข้ามชาติใน 11 จังหวัดส�ำคัญ
คุณลักษณะและความเป็นอยูข่ องแรงงานข้ามชาติใน 11 จังหวัดทีม่ แี รงงานข้ามชาติเข้ามาอยูเ่ ป็นจำ�นวน
มากดังที่ได้กล่าวมาแล้ว มีความแตกต่างกัน ตามประวัติการตั้งถิ่นฐานและการใช้แรงงานตามอาชีพที่มี
ความต้องการในประเทศไทย คุณลักษณะและชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆ เหล่านั้น ได้แก่
คุณลักษณะประการที่ 1 ลักษณะทางประชากรและกระบวนการทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระยะ
เวลาที่ได้ย้ายมาอยู่ในประเทศไทย การมีญาติอยู่ในประเทศไทย ประสบการณ์การย้ายถิ่นในประเทศไทย
ประสบการณ์การย้ายถิ่นไปกรุงเทพมหานคร การติดต่อกับบ้านเดิม
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คุณลักษณะที่สำ�คัญประการที่ 2 คือ สถานภาพการทำ�งาน อาชีพ และรายได้ของแรงงานข้ามชาติ
ทั้งนี้รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ในด้านการใช้ภาษาไทย การเข้าร่วมพิธีกรรม
ทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีการบูรณการเข้ากับวัฒนธรรมไทยด้วยหรือไม่ ชีวิตความเป็นอยู่ดังกล่าวนี้ จะได้
มีการศึกษาถึงการปรึกษาหารือและการขอความช่วยเหลือว่ามีการบูรณาการหรือผสมผสานการดำ�เนินชีวิต
เข้ากับคนไทยมากน้อยเพียงใด
คุณลักษณะประการที่ 3 คือ ประเด็นความพึงพอใจในชีวติ และสิง่ แวดล้อมในการดำ�เนินชีวติ ในปัจจุบนั
ซึ่งได้แก่ ความพอใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย รายได้ สุขภาพ การทำ�งาน เพื่อนร่วมงาน และการใช้ชีวิตร่วมกับ
คนไทย และคุณลักษณะประการสุดท้ายที่การศึกษาครั้งนี้จะนำ�เสนอ คือการรับรู้ด้านสิทธิและความคุ้มครอง
(ที่แรงงานข้ามชาติควรได้รับ) การศึกษาของบุตร ความปลอดภัยในชีวิตประจำ�วัน การประเมินตนเองถึง
ความสุขว่ามีมากน้อยเพียงใด รวมทัง้ ความตัง้ ใจของแรงงานข้ามชาติจากสามประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ าทำ�งานอยู่
ใน 11 จังหวัดที่สำ�คัญเหล่านี้ว่าต้องการอยู่ในประเทศไทยตลอดไปหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

5.1 ลักษณะทางประชากรและกระบวนการทางประชากร
เพศ: แรงงานหญิงในตาก
แรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าและกัมพูชาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่เริ่มด้วย
การเข้ามาทำ�งานประมง สำ�หรับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า แรงงานชายมีมากที่สุดในสุราษฎร์ธานี ซึ่ง
เป็นการรองรับงานอุตสาหกรรมประมงโดยตรงเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ ต่างจากสมุทรปราการ สมุทรสาคร และระนอง
ที่แม้จะมีงานประมงสำ�หรับแรงงานชาย แต่ก็มีงานประมงต่อเนื่องและงานอื่นๆ สำ�หรับแรงงานหญิงด้วย
ที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนและตรงข้ามกับจังหวัดอื่นๆ คือ จังหวัดตาก ที่แรงงานหญิงพม่ามีมากกว่าชาย
เพราะลักษณะงานเหมาะสำ�หรับแรงงานหญิงมากกว่า

อายุ: แรงงานอายุมากที่ระนอง
อายุของแรงงานข้ามชาติโดยเฉลีย่ คือประมาณ 28 ปี ส่วนใหญ่อยูใ่ นวัยฉกรรจ์โดยกลุม่ อายุทมี่ มี ากทีส่ ดุ
ได้แก่ อายุ 20 - 24 ปี และรองลงมาคืออายุ 25 - 29 ปี อย่างไรก็ตาม แรงงานข้ามชาติที่มีอายุมาก อาจมี
สัดส่วนสูงในจังหวัดที่มีการตั้งรกรากของแรงงานข้ามชาติมานาน เช่น จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดที่มีแรงงาน
ข้ามชาติที่มีอายุ 35 - 39 ปี และ 40 - 50 ปี ในสัดส่วนที่มากกว่าจังหวัดอื่นๆ

ระยะเวลาที่อยู่ ในประเทศไทย: เข้ามาหลังสุดคือในกทม.
โดยเฉลี่ยแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า และกัมพูชา มีระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ประมาณ 4
ถึง 5 ปี โดยจังหวัดระนองมีระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยนานที่สุด คือ ประมาณ 6 ปี และจังหวัดที่อยู่สั้น
ที่สุด คือ ระยอง ซึ่งต่างจากประเทศ สปป.ลาว แรงงานข้ามชาติได้ย้ายเข้ามาในประเทศไทยในสามจังหวัดคือ
อุบลราชธานี หนองคายและขอนแก่น เป็นเวลามากคือโดยเฉลี่ย 6.5 ปี ซึ่งนานกว่าแรงงานจากประเทศพม่า
และกัมพูชาดังที่กล่าวมาแล้ว สำ�หรับแรงงานที่อยู่ในประเทศมานานนับเป็น 10 ปีขึ้นไปนั้น ในจังหวัดที่มีการ
ตั้งรกรากของแรงงานข้ามชาติเหล่านี้มานาน เช่น จังหวัดระนอง มีมากถึงประมาณ 1 ใน 4 เลยทีเดียว และ

ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติใน 11 จังหวัดสำ�คัญในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553
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ในจังหวัดตราดและอุบลราชธานี หนองคายกับขอนแก่น แรงงานจากกัมพูชา และสปป.ลาว ที่เข้ามาอยู่เกิน
10 ปี มีสูงคือประมาณ 1 ใน 5 ด้วย เช่นกัน ส่วนระยะเวลาที่แรงงานข้ามชาติอยู่ในจังหวัดที่ทำ�การศึกษา
จะมีเวลาน้อยลงกว่าอยู่ในประเทศไทย ที่น่าสังเกตคือแรงงานพม่าที่เข้ามาอยู่ในกทม.เป็นพวกเข้ามาอยู่ใหม่
ไม่ถึง 3 ปีเท่านั้น โดยเฉลี่ยอยู่ในจังหวัดอื่นมาก่อนเข้ามาในกทม. ประมาณเกือบ 2 ปี การย้ายเข้ามาใน
กรุงเทพมหานครจึงไม่ใช่การย้ายตรง แต่เป็นการย้ายต่อเนื่องมาอีกที

การย้ายที่อยู่ ในประเทศไทย: แรงงานที่ย้ายถิ่นต่อมากที่สุดคือที่สมุทรสาคร
การย้ายถิ่นมาจากที่อื่น หรือเคยย้ายไปที่อื่น มีมากที่สุดในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ปัจจุบันอยู่ที่ กทม.
คือ เกือบ 1 ใน 3 เป็นผู้ย้ายถิ่นในรอบปีที่แล้ว สมุทรสาครมีแรงงานข้ามชาติที่เป็นผู้ย้ายถิ่นประมาณเกือบ
ร้อยละ 10 จังหวัดที่ไม่ค่อยมีการย้ายไปไหน หรือมาจากที่อื่นได้แก่จังหวัดตาก

ประสบการณ์ ในกรุงเทพมหานคร: แรงงานจากประเทศลาวจากอุบล หนองคาย และขอนแก่น
เข้ากรุงเทพมหานครมากที่สุด
แรงงานข้ามชาติมีประสบการณ์การไปกรุงเทพมหานคร ในระดับสูงในกลุ่มแรงงานในจังหวัดใกล้เคียง
คือสมุทรสาคร และสมุทรปราการ กล่าวคือ ร้อยละ 50 และ 42 ตามลำ�ดับ แรงงานทีท่ �ำ งานในกรุงเทพมหานคร
เองก็ได้เข้ามาในกรุงเทพมหานคร (ซึ่งคงหมายถึงการเข้ามาในกรุงเทพมหานครชั้นใน4) มากถึงร้อยละ 80
ส่วนจังหวัดที่อยู่ไกล คือ ระนอง สุราษฎร์ธานี และตาก ประสบการณ์ดังกล่าวมีน้อย คือประมาณร้อยละ 6
หรือต่ำ�กว่านั้นเท่านั้น ฉะนั้น การที่แรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า จะเข้ามาในกรุงเทพมหานครกันมากขึ้น
นั้น คงต้องมาจากจังหวัดใกล้เคียงเป็นส่วนใหญ่ แรงงานจากจังหวัดที่ไกลออกไปเข้ามาถึงกรุงเทพมหานคร
เพียงส่วนน้อยเท่านั้น อย่างไรก็ตามแรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา ที่ได้เข้ามาในกรุงเทพมหานคร
มีมากพอสมควร คือประมาณกว่าร้อยละ 10 เพราะมาจากจังหวัดที่ไม่ไกลนัก คือจังหวัดตราด และระยอง
ในทางตรงข้าม แรงงานข้ามชาติจากประเทศสปป.ลาว มีประสบการณ์กรุงเทพมหานครมากถึงร้อยละ 30
ทั้งๆ ที่จังหวัดที่อยู่อยู่ไกลออกไป คืออุบลราชธานี หนองคาย และขอนแก่น ทัง้ นีอ้ าจเป็นไปได้วา่ การเข้ามาสู่
กรุงเทพมหานครของแรงงานข้ามชาติจากประเทศสปป.ลาว มีภาษาและวัฒนธรรมคล้ายคนไทย สามารถ
ผสมกลมกลืนและเดินทางไกลเข้ามาในกรุงเทพฯ ได้ง่ายกว่า

การมีญาติอยู่ ในเมืองไทย: สมุทรสาครมีญาติมากที่สุด
กระบวนการของประชากรอีกกระบวนการหนึ่ง คือการย้ายถิ่นฐานไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ซึ่งมักจะ
เกี่ยวข้องกับปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ปัจจัยสำ�คัญอันหนึ่งคือการมีเครือข่ายในถิ่นที่อยู่ใหม่ที่ช่วยเอื้ออำ�นวยให้
การย้ายถิน่ ทำ�ได้งา่ ยขึน้ เช่น การมีญาติพนี่ อ้ งอยูใ่ นเมืองไทย จะเห็นได้วา่ แรงงานข้ามชาติสว่ นใหญ่ทกุ จังหวัด
จะมีญาติอยู่ในประเทศไทยสูงถึงร้อยละ 70 ถึงเกือบ 90 โดยเฉพาะสมุทรสาครซึ่งเป็นชุมชนพม่าที่ใหญ่
ย่อมเอื้ออำ�นวยให้มีการย้ายถิ่นของแรงงานเข้ามาทำ�งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
4
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สำ�หรับแรงงานที่ทำ�งานในเขตจังหวัดอื่นๆ นอกจากกรุงเทพฯ นิยามการได้ไปกรุงเทพฯ จะรวมถึงการเดินทางไปกรุงเทพฯ ในทุกๆ พื้นที่
โดยไม่เฉพาะเจาะจงเพียงแค่การเข้าไปในกรุงเทพฯ ชั้นใน
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5.2 สถานภาพการท�ำงาน อาชีพ และรายได้
สถานภาพการท�ำงาน: เอกสารประจ�ำตัวเพือ่ อยู่ในประเทศไทยและบัตรอนุญาตท�ำงานเป็นระบบมากทีส่ ดุ
ที่สุราษฎร์ธานี
แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำ�งานในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย มีทั้งที่จดทะเบียนถูกต้องและไม่ได้จด
ทะเบียน สำ�หรับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า ส่วนใหญ่จดทะเบียนมีเอกสารประจำ�ตัวเพื่ออยู่ใน
ประเทศไทย5 และมีบตั รอนุญาตทำ�งาน คือ ประมาณร้อยละ 80 - 90 ทีจ่ ดทะเบียนเกือบทัง้ หมดได้แก่ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ซึง่ มีการทำ�งานของแรงงานข้ามชาติอยูใ่ นระบบมากทีส่ ดุ ในทางตรงกันข้าม จังหวัดตาก มีสดั ส่วน
ของแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารประจำ�ตัวเพื่อทำ�งานในประเทศไทยเท่านั้น ส่วนที่ไม่มีเอกสารดังกล่าว
อาจเป็นเพราะที่ทำ�งานอยู่ใกล้ชายแดน สามารถเข้าออกได้ง่าย และทำ�งานแบบไปๆ มาๆ ในระหว่าง
สองประเทศก็เป็นได้ เป็นที่น่าสังเกตว่า โดยเปรียบเทียบกับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าแล้ว แรงงาน
ข้ามชาติจากประเทศกัมพูชา และสปป.ลาว มีเอกสารเป็นทางการน้อยกว่า

อาชีพ: สมุทรปราการ สมุทรสาคร ตาก และสุราษฎร์ธานี แรงงานท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
ในสัดส่วนที่สูงมาก
แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดสำ�คัญๆ ของประเทศในแต่ละแห่งมีอาชีพแตกต่างกันไปอย่างเห็น
ได้ชัด แรงงานข้ามชาติที่เป็นลูกเรือประมงน้ำ�ลึกจากประเทศพม่าไม่ได้มีมากเท่าที่คาดกัน คือมีเพียงประมาณ
ร้อยละ 13 และ 9 ในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดระนองตามลำ�ดับ ซึ่งในจังหวัดระนองลูกเรือประมง
ชายฝั่งมีอีกประมาณร้อยละ 9 แต่ทั้งสองจังหวัดนี้มีลูกจ้างงานต่อเนื่อง ประมงชายฝั่งอีกประมาณร้อยละ 27
ทั้งสองจังหวัด สำ�หรับสมุทรปราการเอง แรงงานส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 60 ทำ�งานเป็นลูกจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรมมากกว่า เช่นเดียวกับสมุทรสาครและสุราษฎร์ธานี ประมาณร้อยละ 80 ถึง 90 ทำ�งานดังกล่าว
ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก สำ�หรับจังหวัดที่ไม่มีชายฝั่งทะเล แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาในจังหวัดตาก 2 ใน 3
ก็ท�ำ งานเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเดียวกัน และอีกร้อยละ 28 ทำ�งานเป็นลูกจ้างการเกษตร สำ�หรับ
แรงงานพม่าในกรุงเทพมหานคร 2 ใน 3 ทำ�งานก่อสร้าง และอีก 1 ใน 3 ทำ�งานเป็นลูกจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม

รายได้: แรงงานพม่าสมุทรสาครรายได้ดีที่สุด แรงงานกัมพูชาตราดรายได้ดีที่สุด
เมื่อนำ�ค่าจ้างมาคิดรวมเป็นค่าประมาณรายได้รายวันแล้ว พบว่า แรงงานข้ามชาติจะมีรายได้ประมาณ
วันละ 183 186 และ 152 บาท สำ�หรับแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า กัมพูชา และ สปป.ลาว ตามลำ�ดับ
ซึ่งถือได้ว่าแรงงานข้ามชาติในจังหวัดต่างๆ ได้ค่าจ้างประมาณ แรงงานขั้นต่ำ� อาจสูงกว่าหรือต่ำ�กว่าบ้างเพียง
เล็กน้อย ค่าจ้างสูงสูดพบในตราดคือ 201 บาท สําหรับแรงงานกัมพูชา ส่วนแรงงานพม่าค่าจ้างสูงที่สุดพบ
ในสมุทรสาคร คือ 196 บาท และต่ำ�สุดในจังหวัดตาก (147 บาท) ทัง้ นีเ้ พราะเกีย่ วเนือ่ งกับอาชีพดังทีไ่ ด้กล่าว
มาแล้ว
5

หมายรวมถึงเอกสารทุกประเภทที่แรงงานข้ามชาติใช้เป็นหลักฐานในการอยู่อาศัย เช่น ใบเสร็จทร 38/1 บัตรประจำ�ตัวสีต่างๆ
หนังสือเดินทาง และอื่นๆ

ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติใน 11 จังหวัดสำ�คัญในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553
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5.3 ความเป็นอยู่ ในประเทศไทย
ภาษา และการเข้าร่วมพิธีกรรม: แรงงานที่ตากพูดไทยได้น้อยที่สุด
ความสามารถในการพูดภาษาไทย มีความแตกต่างกันไปในจังหวัดต่างๆ ของประเทศ ในกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติที่มาจากประเทศพม่า จังหวัดที่พูดภาษาไทยได้น้อยที่สุดคือจังหวัดตาก มีเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่พูด
ภาษาไทยได้ ทั้งนี้เพราะลักษณะการย้ายเข้ามาทำ�งานในจังหวัดนี้ เป็นการเข้าออกง่ายและเป็นลักษณะไปๆ
มาๆ ยังคงติดต่อกับประเทศต้นทางอยู่ ที่ตั้งของชุมชนนี้ก็เป็นชุมชนชายแดน การพัฒนาขององค์กรเอกชน
หลายแห่งได้ให้ความสำ�คัญกับการใช้ภาษาพม่า ในการช่วยเหลือดูแลแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ ทำ�ให้ไม่จำ�เป็น
ต้องใช้ภาษาไทยมากเท่ากับจังหวัดอื่น สำ�หรับจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพฯ หรือในกรุงเทพฯ เอง แรงงานข้ามชาติ
พม่าสามารถพูดภาษาไทยได้มากกว่าจังหวัดที่กล่าวมาแล้ว

การเข้าร่วมกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม: แรงงานจากกัมพูชาและลาวเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมมากกว่า
แรงงานจากพม่า
การเข้าร่วมกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเป็นเสมือนดัชนี ทีจ่ ะแสดงถึงการผสมผสานหรือบูรณาการชีวติ ความ
เป็นอยูเ่ ข้ากับคนไทย ผลการศึกษา พบว่า สำ�หรับแรงงานข้ามชาติพม่า มีการใช้ชวี ติ ในมิตดิ งั กล่าวมาแล้วน้อย
กล่าวได้วา่ แรงงานข้ามชาติสว่ นหนึง่ ซึง่ อาจถือว่าไม่มากนักได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมกับคนไทย แต่กเ็ ฉพาะ
ในจังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติด้วยกันอาศัยอยู่เป็นชุมชนใหญ่เท่านั้น เช่น ระนอง และสมุทรสาคร จังหวัดอื่นๆ
การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม หรือการใช้ชวี ติ ในมิตทิ างวัฒนธรรม ถือได้วา่ มีนอ้ ยมาก ยิง่ กว่านัน้ การใช้ชวี ติ
ในมิติทางวัฒนธรรมของเชื้อชาติตนเอง ก็ยังถือว่ามีน้อยมากเช่นกัน ในทุกๆ จังหวัด ไม่ว่าจะเป็นระนอง หรือ
สมุทรสาครก็ตาม ในทางตรงกันข้ามสำ�หรับแรงงานข้ามชาติจากประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว การเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว ถือได้ว่ามีมากกว่าแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าอย่างเห็นได้ชัด

การปรึกษาปัญหาและการขอความช่วยเหลือ: แรงงานที่ตากรับความช่วยเหลือจากคนไทยน้อยที่สุด
แรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าส่วนใหญ่ไม่ได้รบั คำ�ปรึกษาปัญหาหรือได้รบั ความช่วยเหลือจากคนไทย
มากนัก โดยเฉพาะในจังหวัดตาก หรือแม้แต่ในระนองและสมุทรปราการเอง การให้คำ�ปรึกษาและช่วยเหลือ
จากคนไทยมีมากในสุราษฎร์ธานีกว่าจังหวัดอื่นๆ แต่เมื่อเทียบกับแรงงานข้ามชาติกัมพูชาและลาวแล้ว
ความช่วยเหลือดังกล่าวจะมีมากกว่า

5.4 ความพึงพอใจในชีวติ และสิง่ แวดล้อม: แรงงานในกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
พอใจในรายได้มากที่สุด
การศึกษาครั้งนี้ได้ถามถึงความพึงพอใจในชีวิตและสิ่งแวดล้อมของแรงงานข้ามชาติที่ได้เข้ามาอยู่และ
ทำ�งานในประเทศไทยในจังหวัดต่างๆ ความพึงพอใจดังกล่าวมีอยู่ด้วยกัน 6 มิติ ได้แก่ ความพึงพอใจในที่อยู่
อาศัย รายได้ สุขภาพ การทำ�งาน เพื่อนร่วมงาน และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนไทย ผลการสำ�รวจ พบว่า
แรงงานข้ามชาติทงั้ สามเชือ้ ชาติ ส่วนใหญ่มคี วามพอใจกับรายได้ทไี่ ด้รบั โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติพม่าทีท่ �ำ งาน
อยู่ในกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ แต่แรงงานเหล่านี้จะมีความพอใจกับที่อยู่อาศัยน้อยที่สุด เนื่องจากใน
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เมืองใหญ่เช่นนี้ ค่าใช้จ่ายด้านการพักอาศัยมีราคาแพง ส่งผลให้แรงงานต้องอยู่กันอย่างแออัด หรืออยู่อาศัย
ตามที่โรงงานหรือสถานประกอบการจัดไว้ให้

การรับรู้ด้านสิทธิและความคุ้มครอง: แรงงานลาวพอใจกับการรับรู้เรื่องสิทธิมากที่สุด
โดยทั่วไปแรงงานข้ามชาติจากพม่าและกัมพูชา ส่วนใหญ่มีความรู้สึกบ่งบอกว่ามีการรับรู้ด้านสิทธิ
และความคุ้มครองน้อย โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ตาก และระนอง ซึ่งต่างจากแรงงานลาวซึ่งมี
ความพอใจเรื่องการรับรู้ด้านสิทธิและความคุ้มครองมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจเป็น ผลสืบเนื่องมาจาก
แรงงานลาวสามารถเข้าใจภาษาไทยได้ดีกว่าแรงงานชาติอื่น ประกอบกับความคล้ายคลึงกันทางด้านประเพณี
และวัฒนธรรมระหว่างไทย-ลาวที่ช่วยสนับสนุนให้แรงงานลาวทำ�กิจกรรมร่วมกับคนไทยได้อย่างกลมกลืน
ส่งผลให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนกันบ่อยครั้ง รวมไปถึงการสื่อสารด้านสิทธิและความคุ้มครองด้วย

การศึกษาของบุตร: ยังต�่ำมากแม้ในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ และตาก
สิทธิทสี่ �ำ คัญอันหนึง่ คือการศึกษาของบุตร ความแตกต่างในเรือ่ งดังกล่าวระหว่างจังหวัดต่างๆ สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน การศึกษาบุตรของแรงงานข้ามชาติลาว มีปัญหาน้อยที่สุด คือกว่าร้อยละ 90 สามารถ
เข้าถึงการศึกษาได้ การศึกษาของบุตรของแรงงานข้ามชาติกมั พูชา กว่าร้อยละ 80 ก็ไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งการเข้าถึง
การศึกษาเช่นกัน แต่แรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่าในบางจังหวัด การเข้าถึงการศึกษาของบุตรยังเป็นปัญหา
อยู่มาก คือ ในสมุทรปราการ กรุงเทพฯ และตาก บุตรอายุ 5 ปีขึ้นไปของแรงงานข้ามชาติ ได้รับการศึกษา
มีอยู่ในอัตราต่ำ�มาก คือ เพียงร้อยละ 11, 22 และ 37 ตามลำ�ดับเท่านั้น ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าผู้ปกครอง
บางคนไม่ต้องการให้บุตรเรียนในประเทศไทย เพราะต้องการให้บุตรกลับไปเรียนที่ประเทศพม่ามากกว่า
โดยจากงานวิจัยของ Thu (2006) พบว่า การศึกษาของบุตรแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่ามี 3 ประเภท
คือ (1) เรียนในประเทศพม่า (2) เรียนในระบบของไทย และ (3) เรียนในโรงเรียนสำ�หรับเด็กอพยพซึ่งก่อตั้ง
โดย NGOs นอกจากนี้ผลจากการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าปัญหาในการเข้าถึงการศึกษาของบุตร ประกอบด้วย
อุปสรรคด้านที่พักอาศัย/ชุมชน ปัญหาด้านโรงเรียน และนโยบายและระบบของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อค้นพบ OEC ที่ระบุว่าอุปสรรคสำ�คัญมาจากครอบครัว ชุมชน และโรงเรียนเอง (ILO & OEC, 2006)

ความสุ ข และความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น : แรงงานที่ ร ะนองมี ค วามสุ ข และความรู ้ สึ ก
ปลอดภัยน้อยที่สุด
ความแตกต่างระหว่างเชือ้ ชาติ เรือ่ งความพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ สามารถเห็น
ได้อย่างชัดเจน แรงงานข้ามชาติจากประเทศสปป.ลาว กว่าร้อยละ 90 มีความพอใจในเรื่องนี้มากหรืออย่าง
น้อยก็ปานกลาง ซึง่ ต่างจากแรงงานข้ามชาติพม่าจากจังหวัดระนอง และในกรุงเทพฯ เองทีม่ คี วามรูส้ กึ ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินน้อยที่สุด สำ�หรับความรู้สึกว่าคนในครัวเรือนของตนมีความรู้สึกมีความสุขในระดับใด
แรงงานข้ามชาติจากประเทศสปป.ลาว รายงานว่ามีความสุขที่สุดมากถึงร้อยละ 47 ซึ่งถือว่าเป็นเชื้อชาติ
ที่มีความสุขมากที่สุด ในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบแรงงานข้ามชาติพม่ากับกัมพูชา แรงงานข้ามชาติกัมพูชา
โดยเฉพาะในจังหวัดตราด ก็มีความสุขมากกว่าแรงงานพม่า และเมื่อเปรียบเทียบในกลุ่มพม่าด้วยกัน แรงงาน
ข้ามชาติพม่าในจังหวัดระนองดูจะมีความสุขน้อยที่สุด ในด้านความรู้สึกว่าคนในครัวเรือนมีความปลอดภัย

ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติใน 11 จังหวัดสำ�คัญในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553
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ในชีวิตและทรัพย์สิน ความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติก็เป็นเช่นเดิมกล่าวคือ แรงงานลาวมีความรู้สึกปลอดภัย
มากที่สุด รองลงมาได้แก่แรงงานกัมพูชาโดยเฉพาะที่จังหวัดตราด แรงงานพม่ามีความรู้สึกปลอดภัยน้อยที่สุด
และจังหวัดที่มีความรู้สึกปลอดภัยน้อยที่สุดก็ได้แก่ระนองเช่นเดียวกัน

ความต้องการทีจ่ ะอยู่ในประเทศไทยถาวร: แรงงานลาวในภาคอีสานกว่าครึง่ หนึง่ ต้องการอยูป่ ระเทศไทย
ตลอดไป
จากการสำ�รวจปรากฏว่า แรงงานข้ามชาติบางส่วนซึง่ อาจมีจำ�นวนไม่มากนัก มีความต้องการทีจ่ ะอยูใ่ น
ประเทศไทยตลอดไป กล่าวคือ แรงงานพม่าที่คิดจะอยู่ในประเทศไทยตลอดไป ส่วนใหญ่มีไม่ถึงร้อยละ 20
ยกเว้นในกรุงเทพฯ (ร้อยละ 24) และที่สมุทรสาคร (ร้อยละ 21) จังหวัดที่แรงงานข้ามชาติพม่าคิดจะอยู่ใน
ประเทศไทยน้อยที่สุด คือ สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเพียงร้อยละ 8 เท่านั้น สำ�หรับแรงงานจากกัมพูชาที่คิดจะอยู่ใน
ประเทศไทยตลอดไปมีเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น เป็นที่น่าบันทึกเป็นอย่างยิ่งว่า แรงงานข้ามชาติจากประเทศ
สปป.ลาว มีแนวโน้มที่จะอยู่ในประเทศไทยตลอดไปมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 52) ข้อค้นพบในจังหวัดเหล่านี้
มีความสำ�คัญกับนโยบายการใช้แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ซึ่งแม้ส่วนใหญ่จะกลับประเทศ แต่มีอีก
ส่วนหนึ่ง ซึ่งถือว่ามากพอสมควรที่คิดจะอยู่ในประเทศไทย นโยบายที่จะรองรับความเป็นไปได้ดังกล่าว
ด้วยความเข้าใจในวิถีชีวิตแรงงานเหล่านี้อย่างถูกต้อง การเตรียมตัวที่จะมีแรงงานข้ามชาติเหล่านี้อย่างน้อย
ส่วนหนึ่งอยู่ร่วมกับคนไทยในประเทศตลอดไป ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ประเด็นสำ�คัญเหล่านี้
ควรจะได้มีการศึกษาอย่างลึกซึ้งเพิ่มขึ้นต่อไป

6. สรุป
แรงงานข้ า มชาติ นั บ เป็ น กำ� ลั ง แรงงานส่ ว นหนึ่ ง ที่ มี ส่ ว นขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ รู ป แบบ
การกระจายตัวและลักษณะของแรงงานข้ามชาติมคี วามแตกต่างกันหลากหลายในพืน้ ทีท่ แี่ ตกต่างกัน ซึง่ ผันแปร
ไปตามลักษณะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประวัติการตั้งถิ่นฐานและการใช้แรงงานตามอาชีพที่มีความต้องการ
ในประเทศไทย โดยภาคการผลิตที่มีแรงงานข้ามชาติทำ�งานอยู่มากประกอบด้วย ภาคการประมงและประมง
ต่อเนือ่ ง กิจการเกษตรและปศุสตั ว์ กิจการก่อสร้าง และผูร้ บั ใช้ภายในบ้าน แรงงานข้ามชาติสว่ นใหญ่เป็นแรงงาน
วัยหนุ่มสาวที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นของวัยเจริญพันธุ์ มีแรงงานข้ามชาติจำ�นวนมากที่อยู่กับคู่ครอง และในเวลา
เดียวกันก็มีแรงงานข้ามชาติในสัดส่วนที่สำ�คัญที่ยังเป็นโสด แรงงานข้ามชาติเหล่านี้เดินทางเข้ามาทำ�งานตั้งแต่
อายุยังน้อย และมักทำ�งานที่ใช้แรงงานที่ไม่ต้องอาศัยทักษะฝีมือ ดังนั้นจึง พบว่า แรงงานข้ามชาติเหล่านี้
มีการศึกษาที่ไม่สูงมากนัก และแรงงานกลุ่มนี้ยังต้องเผชิญกับอุปสรรคในด้านข้อจำ �กัดในการใช้ภาษาไทย
รายได้เฉลี่ยของแรงงานข้ามชาติค่อนข้างต่ำ� แต่ พบว่า แรงงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับรายได้ที่ได้รับ
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แรงงานข้ามชาติโดยเฉลีย่ มีระยะเวลาอยูใ่ นประเทศไทยมาแล้ว 4 - 5 ปี แรงงานส่วนใหญ่มปี ระสบการณ์
การโยกย้ายที่ทำ�งานกันพอสมควร หลายคนเคยเดินทางไปกรุงเทพฯ และที่สำ�คัญแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่
มีเครือข่ายอยู่ในประเทศไทยซึ่งเอื้ออำ�นวยให้การย้ายถิ่นสะดวกขึ้น อย่างไรก็ตามพบว่า มีแรงงานข้ามชาติ
เป็นส่วนน้อยที่ต้องการที่จะอยู่ในประเทศไทยตลอดไป โดยเฉพาะแรงงานพม่าและกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่มี
ความต้องการที่จะอยู่ในประเทศไทยตลอดไป ซึ่งแตกต่างกับแรงงานลาวที่กว่าครึ่งต้องการที่จะตั้งถิ่นฐาน
ในประเทศไทย
สัดส่วนของแรงงานข้ามชาติทจี่ ดทะเบียนแตกต่างกันไปตามจังหวัดทีแ่ รงงานตัง้ ถิน่ ฐาน โดยสุราษฎร์ธานี
เป็นจังหวัดทีม่ สี ดั ส่วนแรงงานข้ามชาติมเี อกสารในการทำ�งานมากทีส่ ดุ และตากเป็นจังหวัดทีม่ สี ดั ส่วนแรงงาน
ข้ามชาติมีเอกสารในการทำ�งานน้อยที่สุด ความสามารถในการใช้ภาษาก็มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
เช่นเดียวกัน โดยตากเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนแรงงานข้ามชาติพูดภาษาไทยได้น้อยที่สุด ในขณะที่การใช้ชีวิต
ที่ผสมกลมกลืนกับชุมชนไทยมีความแตกต่างกันไปตามสัญชาติของแรงงาน โดยแรงงานข้ามชาติพม่ามีมิติ
การเข้าร่วมสังคมและการประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับชุมชนไทยค่อนข้างน้อย
ความแตกต่างและความหลากหลายในด้านชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ที่แตกต่างกัน
ในบทความนี้ สอดคล้องกับข้อมูลจากงานวิจยั ของ Pearson, et al., (2006) ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงชีวติ ความเป็นอยู่
รูปแบบการทำ�งาน การอยูอ่ าศัย การศึกษาของบุตร และการได้รบั สิทธิและความคุม้ ครองของแรงงานข้ามชาติ
ทีม่ คี วามหลากหลายแตกต่างกันไปตามกลุม่ อาชีพต่างๆ ในขณะเดียวกันการรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับระบบฐาน
ข้อมูลแรงงานข้ามชาติของกฤตยา (2547) ยังสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายในระบบการจัดเก็บข้อมูล
แรงงานข้ามชาติในแต่ละพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากข้อจำ�กัดที่แตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่
กล่าวได้วา่ ข้อค้นพบในบทความนี้ สามารถเป็นพืน้ ฐานในการสร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องถึงสภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยในบริบททางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน และเป็น
ข้อมูลสำ�คัญในการวางแผนการดำ�เนินนโยบายของทัง้ ภาครัฐและการปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มคี วามเหมาะสม
กับลักษณะประชากรไทยยิ่งขึ้น เช่น นโยบายด้านสุขภาพ การศึกษา การคุ้มครองด้านสวัสดิการแรงงานและ
มาตรการการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาเพิ่มอายุการจดทะเบียน
มากกว่า 2 ปี 2 ครั้ง และพิจารณาการจดทะเบียนเฉพาะจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดสรรและ
ดูแลการย้ายถิ่นต่อเนื่องภายในประเทศไทยของแรงงานเหล่านี้ด้วย

ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติใน 11 จังหวัดสำ�คัญในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553
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อาชีพ (เสนอเพียง 2 อาชีพหลัก)
% ลูกจ้าง ในโรงงานอุตสาหกรรม
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ที่มา: โครงการวิจัยประเมินผลโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร)
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ตาราง 1: คุณลักษณะทางประชากร ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ความเป็นอยู่ อาชีพ รายได้ ความสามารถในการพูด อ่าน และเขียนภาษาไทย
และการอยู่อาศัย การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนของแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า กัมพูชา และ สปป.ลาว
ที่เข้ามาทำ�งานใน 11 จังหวัดสำ�คัญในประเทศไทย พ.ศ.2553

41.0
44.9

22.6

80.4

30.3

6.30

34.6
65.4
28.58
6.49

437
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กรุงเทพมหานคร

9.6
12
12
18.5
14.5
1.6

3.1
4.8
5.1
4.6
2.8
0.7

สมุทรปราการ
196.0
71.2
4.3
3.5
14.7

สมุทรสาคร

191.1
69.3
6.3
4.8
1.8

0.0

26.4

16.7
9.7
21.2

4.4

177.8
52.9
1.7
1.7
6.2

0.0

4.5

11.4
18.8
6.6

8.2

146.7
24.5
0.3
0.5
8.8

ตาก

สุราษกร์ธานี
0.0

4.6

2.1
2.3
4.4

2.6

173.1
55.1
2.1
1.5
2.6
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191.5
รายได้ (บาทต่อวัน)
83.0
ร้อยละที่สามารถพูดภาษาไทยได้
5.8
ร้อยละที่สามารถอ่านภาษาไทยได้
4.0
ร้อยละที่สามารถเขียนภาษาไทยได้
3.6
ร้อยละที่ร่วมประเพณีวันสำ�คัญ
ทางศาสนาของคนไทย
5.6
ร้อยละที่ร่วมประเพณีวันสำ�คัญ
ทางศาสนาของเชื้อชาติตัวเอง
ร้อยละที่ร่วมพิธีกรรมหรืองานศพของคนไทย 5.5
7.2
ร้อยละที่ทำ�บุญตักบาตรพระของคนไทย
8.6
ร้อยละที่ทำ�กิจกรรมทางสังคมในชุมชน
(สงกรานต์) ของคนไทย
14
ร้อยละที่ร่วมงานวันปีใหม่สากล
คู่สมรส
คนไทย
0.0

คุณลักษณะของ
แรงงานข้ามชาติ
ระนอง

พม่า
รวม
0.3

11

9
9.3
10.8

5.4

183.4
57.6
3.2
2.6
6.4

ตราด
1.7

56

45
48
53.3

39

200.6
65.4
19.8
11.5
47.0

กัมพูชา

1.9

35.8

19.9
29.8
37.4

20.1

167.4
62.2
16.3
9.3
30.1

ระยอง

ตาราง 1: (ต่อ)

รวม
1.8

45.9

32.4
38.9
45.3

29.5

184.9
63.8
18.0
10.4
38.6

สปป.ลาว

67.3

57

39.5
43.9
54.9

35.4

151.8
82.6
70.9
35.1
57.9

อุบลราชธานี
หนองคาย
และขอนแก่น

ประชากรและสังคม 2554

คุณลักษณะของ
แรงงานข้ามชาติ

กรุงเทพมหานคร
81.8
9.1
9.1
0.8
99.2
0.0
14.5
62.6
22.9
67.4
29.3

1.1
97.7
1.1
29.9
57.0
13.1
71.5
26.7

99.3

สมุทรปราการ

50.8
44.6
4.6

98.9

สมุทรสาคร
37.2
57.4

38.4
58.9
2.7

3.1
96.9
0.0

82.8
17.2
0.0

98.4

31.7
48.1

30.9
51.4
17.7

4.7
95.3
0.0

85.7
12.7
1.6

100.0

ระนอง
39.4
46.0

32.5
51.3
16.1

0.0
100.0
0.0

71.9
28.1
0.0

100.0

สุราษกร์ธานี
33.9
51.2

21.3
62.5
16.2

1.4
98.6
0.0

63.7
29.9
6.4

100.0

รวม
45.0
44.3

27.6
57.3
15.1

1.7
98.1
0.1

69.2
26.2
4.6

99.5

ตราด
42.0
54.8

18.6
75.6
5.8

0.0
99.4
0.6

73.3
8.5
18.2

98.3

กัมพูชา

55.5
42.2

20.6
73.6
5.8

4.6
94.7
0.8

73.4
19.4
7.3

98.1

ระยอง

พม่า
ตาก

ที่มา: โครงการวิจัยประเมินผลโครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร)

นายจ้าง
คนไทย
คนชาติเดียวกัน
ทั้งสอง
เพื่อน/เพื่อนร่วมงาน
คนไทย
คนชาติเดียวกัน
ทั้งสอง
ความพึงพอใจในชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ด้านที่อยู่อาศัย
มาก
ปานกลาง
น้อย
ด้านรายได้
มาก
ปานกลาง

คนชาติเดียวกัน

ตาราง 1: (ต่อ)

รวม
48.7
48.5

19.6
74.6
5.8

2.0
97.3
0.7

73.3
13.0
13.7

98.2

สปป.ลาว

40.1
52.5

44.2
51.6
4.1

15.9
79.7
4.3

95.2
4.8

32.7
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57.3
34.6
8.1
55.0
41.0
4.1
57.5
38.7
3.8
20.6
66.2

48.8
44.2
6.9
52.7
44.1
3.2
64.7
33.5
1.8
25.9
63.2

กรุงเทพมหานคร
3.3

สมุทรปราการ

1.8

สมุทรสาคร
29.1
50.4

53.8
44.9
1.3

39.9
55.0
5.1

51.4
44.9
3.8

5.4

34.8
57.5

46.9
47.9
5.2

50.6
45.4
4.0

61.3
33.9
4.7

20.2

16.4
46.3

81.0
19.0
0.0

51.1
46.0
2.9

70.8
21.8
7.4

14.6

ตาก

สุราษกร์ธานี
25.4
70.5

40.1
58.6
1.3

47.3
51.2
1.5

54.2
44.7
1.0

14.9
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น้อย
ด้านสุขภาพ
มาก
ปานกลาง
น้อย
ด้านนายจ้างและสถานที่ทำ�งาน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ด้านเพื่อนร่วมงาน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ด้านการอยู่ร่วมกับคนไทย
มาก
ปานกลาง

คุณลักษณะของ
แรงงานข้ามชาติ
ระนอง

พม่า
รวม
25.4
58.8

56.6
41.1
2.3

49.3
47.3
3.5

58.0
36.8
5.2

10.7

ตราด
17.8
72.4

18.1
76.6
5.3

21.6
74.4
4.0

19.3
78.1
2.5

3.3

กัมพูชา

15.6
75.4

19.1
75.4
5.5

22.9
71.6
5.5

19.3
77.4
3.3

2.3

ระยอง

ตาราง 1: (ต่อ)

รวม
16.7
73.9

18.6
76.0
5.4

22.2
73.0
4.8

19.3
77.8
2.9

2.8

สปป.ลาว

59.0
38.5

54.1
43.1
2.8

48.6
48.4
3.0

51.2
43.5
5.3

7.4
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9.4
38.3
52.3
10.4
63.4
26.2
104
10.6
13.7
84.7
1.5

10.9
7.9
33.3
58.8
8.6
60.6
30.8
45
22.2
24.4
74.7
0.9

สมุทรสาคร
21.3
75.2
3.5

104
88.5

28.9
45.1
25.9

24.6
48.4
27.0

20.5

10.8
80.8
8.5

135
88.9

13.7
37.2
49.1

14.0
36.8
49.1

7.8

ระนอง
11.9
88.1
0.0

83
37.3

8.8
61.4
29.8

12.7
35.2
52.1

37.3

สุราษกร์ธานี
8.2
89.7
2.1

91
97.8

20.3
66.6
13.1

19.5
63.5
17.0

4.1

รวม
14.3
82.8
2.9

562
62.8

15.5
55.3
29.2

15.2
43.3
41.6

15.8

ตราด
15.3
78.6
6.0

120
85.8

13.4
56.1
30.6

14.6
54.3
31.1

9.8

กัมพูชา

15.2
81.8
3.0

115
80.9

11.5
53.1
35.3

7.0
53.3
39.7

9.0

ระยอง

พม่า
ตาก

หมายเหตุ จำ�นวนตัวอย่างในแต่ละจังหวัด อาจเปลี่ยนแปลงตามคำ�ถามบางข้อ แต่เปลี่ยนแปลงน้อยมากไม่เกินจังหวัดละ 2-3 คน

13.2

กรุงเทพมหานคร

น้อย
ด้านการรับรู้สิทธิ์และความคุ้มครอง
มาก
ปานกลาง
น้อย
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มาก
ปานกลาง
น้อย
ถ้ามีบตุ รอายุ 5 ปีขน้ึ ไป ได้เรียนหนังสือหรือไม่
จำ�นวนตัวอย่าง
% ได้
หากเป็นไปได้ ต้องการที่จะอยู่ใน
ประเทศไทยตลอดไป
ตลอดไป
ไม่ตลอดไป
ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ

สมุทรปราการ

คุณลักษณะของ
แรงงานข้ามชาติ

ตาราง 1: (ต่อ)

รวม
15.3
80.2
4.5

235
83.4

12.5
54.6
33.0

10.8
53.8
35.4

9.4

สปป.ลาว

52.0
40.7
7.4

163
92.0

46.8
47.0
6.2

39.6
46.8
13.6

2.5

อุบลราชธานี
หนองคาย
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ส่วนที่ 3

จุดเปลี่ยนประชากรกับสุขภาพจิตและอนามัยเจริญพันธุ์

การพัฒนาสุขภาวะผู้หญิง
ในประเทศไทย

1

Development of Women’s Well - being in Thailand

สุชาดา ทวีสิทธิ์ Suchada Thaweesit 2

บทคัดย่อ
บทความนี้ นำ�เสนอสถานการณ์สุขภาวะของผู้หญิงในสังคมไทย และวิเคราะห์ช่องว่างในขบวนการพัฒนาผู้หญิงที่ผ่านมา
ผู้เขียนนำ�เสนอว่า นอกเหนือจากปัจจัยทางชีววิทยาและจิตวิทยาแล้ว ประสบการณ์ชีวิตในแต่ละด้านของผู้หญิง ยังถูกกำ �กับด้วย
โครงสร้างจากภายนอก อันประกอบด้วย เศรษฐกิจ การเมือง และอำ�นาจของวัฒนธรรมแบบชายเป็นใหญ่ ทีส่ �ำ คัญ พบว่า การทำ�งาน
ของโครงสร้างภายนอกดังกล่าว ทำ�ให้สังคมไทยเต็มไปด้วยมายาคติและอคติต่อผู้หญิง มายาคติและอคติเหล่านั้นเหนี่ยวรั้ง
ความก้าวหน้าของผู้หญิง ทำ�ให้ผู้หญิงเข้าไม่ถึงความเป็นธรรมและทรัพยากร และเข้าไม่ถึงสุขภาวะที่พวกเธอควรได้รับ สุดท้าย
ผู้เขียนนำ�เสนอกรอบแนวคิดที่จะช่วยปิดช่องว่างของขบวนการทำ�งานพัฒนาผู้หญิง โดยให้ความสำ�คัญกับงานในสามด้าน ได้แก่
การมุ่งทำ�ให้ผู้หญิงในฐานะปัจเจกบุคคลเกิดความเข้มแข็งด้านในและมองเห็นคุณค่าของตัวเอง การสร้างขบวนการผู้หญิงให้มีพลัง
และการปฏิรูปวัฒนธรรมเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมสำ�หรับคนทุกกลุ่ม

Abstract
This paper focuses on analysis concerning the situation of women’s well - being in Thailand. It also examines
gaps in women’s development and social movements. The author posits that besides an individual’s biology and
psychology, dominant structures including social, cultural, political, and economic, constitute all aspects of women’s
experience of well - being. Most importantly, it appears that the operation of these dominant structures has resulted
in myths about and biases toward the female sex. The myths and biases have hindered efforts to bring about
women’s progress. They also have hampered the social justice and well - being that women have struggled for.
In the end, three key strategies are introduced that may help to narrow the gaps in women’s movements and
development. First, the author emphasizes empowerment of an individual woman from the inside out in order to help
women to rediscover their self - worth. Second, she argues for finding strategies to strengthen women’s social
movements. Finally, she stresses creating changes in Thai society to build social justice for all.

1

2

ข้อมูลที่ใช้เขียนบทความนำ�มาจากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการจัดเวทีเชิงปฏิบัติการกับตัวแทนองค์กรผู้หญิงกว่า 50 องค์กร
เพื่อจัดทำ�แผนงานสุขภาวะผู้หญิง ภายใต้การสนับสนุนของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2552
ซึ่งผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาแผนงานนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

น�ำเรื่อง
คำ�ว่า “สุขภาวะ” หมายถึง การมองภาวะความสุขใน 4 มิติ ประกอบด้วย ร่างกาย จิตใจ สังคม และ
จิตวิญญาณ (ปัญญา) การพัฒนาสุขภาวะผู้หญิง หมายถึง การสร้างประสบการณ์ชีวิตเชิงบวก 4 ด้าน ดังกล่าว
ให้เกิดขึน้ แก่ผหู้ ญิง การทีผ่ หู้ ญิงจะมีประสบการณ์ชวี ติ เชิงบวกทัง้ 4 ด้านได้ ผูห้ ญิงต้องได้รบั โอกาสในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการสาธารณะอย่างเป็นธรรม อีกทัง้ การได้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทางสังคมทีเ่ สมอภาค ปลอดภัย
สามารถบรรลุเป้าหมายในชีวติ ของตนเองได้ รูส้ กึ มีคณ
ุ ค่า มีตวั ตน มีศกั ยภาพ มีความพึงพอใจในชีวติ ของตนเอง
และมีความสุข ส่วน “ภาวะความเป็นธรรมทางสังคม” ของผู้หญิง หมายถึง ภาวะความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ที่ผู้หญิงปราศจากการถูกละเมิดสิทธิ์ และไม่ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการมีร่างกายเป็น ผู้หญิง หรือ
อันเนื่องมาจากวัฒนธรรมประเพณี บทความนี้นำ�เสนอสถานการณ์ จุดเปลี่ยน และช่องว่างของการพัฒนา
ผู้หญิงในสังคมไทยในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งนำ�เสนอแนวทางการพัฒนาสุขภาวะผู้หญิงที่ควรเกิดขึ้นในอนาคต
ประเทศไทยมีประชากรมากกว่าครึ่งเป็นผู้หญิง เรามีผู้หญิงร้อยละ 50.9 หรือประมาณ 33.3 ล้านคน
อย่างไรก็ตามความจำ�เป็นในการพัฒนาผู้หญิงไม่ได้มาจากเหตุผลที่ว่า เรามีผู้หญิงในจำ�นวนมากกว่าผู้ชาย
แต่เป็นเพราะข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้หญิงหลายกลุ่มและจำ�นวนมากในประเทศไทย ยังเข้าไม่ถึงความเป็นธรรมและ
ความเสมอภาคทางสังคม ประเทศไทยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาผู้หญิงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมานาน
โดยนับย้อนหลังไปได้ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 - 2519) จนถึงปัจจุบัน
นี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ยังคงเขียนระบุให้การพัฒนาผูห้ ญิง
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ
ขณะนี้เราอยู่ในช่วงแผนพัฒนาผู้หญิงระยะยาว 20 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2554) มีการ
ปรับแผนทุกๆ 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาใหม่ๆ ของผู้หญิงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะขับเคลื่อนโดย
รัฐหรือโดยองค์กรพัฒนาเอกชน วิธกี ารพัฒนาผูห้ ญิงในสังคมไทยไม่ได้แตกต่างไปจากแนวทางการพัฒนาผูห้ ญิง
ในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก นั่นก็คือ พยายามรวมผู้หญิงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากระแสหลัก ที่มุ่ง
ก้าวไปสู่สังคมที่มั่งคั่งทางเศรษฐกิจ จึงมักเน้นให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนในการสร้างงาน สะสมทุน สร้างสินค้า
ขายบริการ ขายแรงงาน และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในวัฒนธรรมบริโภคนิยม
การพัฒนาผูห้ ญิงในสังคมไทยยุคสมัยใหม่ มาจากมุมมองของผูก้ ำ�หนดนโยบายพัฒนาประเทศทีว่ เิ คราะห์
กันว่า ในอดีตผูห้ ญิงมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศน้อย อีกทัง้ เป็นกลุม่ ด้อยโอกาสทีย่ งั ไม่ได้รบั ประโยชน์จาก
กระบวนพัฒนาประเทศ จึงวางแผนนำ�ผู้หญิงมาเป็นกลุ่มเป้าหมายตรงของการพัฒนา เพราะเชื่อว่าการพัฒนา
ในทิศทางนี้ ผู้หญิงน่าจะได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาอย่างเต็มที่ สิ่งแรกที่รัฐทำ�คือ ส่งเสริมผู้หญิงให้ได้
รับการศึกษา สร้างงาน และผลักดันเข้าสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้สนับสนุนให้เข้ามามีบทบาทในโครงการ/
กิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น อีกทั้งสร้างโครงการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับบทบาทตามประเพณี
ของผู้หญิง
ผลที่เกิดตามมาจากการพัฒนาในแนวทางนี้ คือ ผู้หญิงถูกจัดวางไว้เป็นกลุ่มแม่บ้านในโครงการพัฒนา
หมูบ่ า้ น เน้นให้เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในกิจกรรมวางแผนครอบครัวและการคุมกำ�เนิด ตอกย้�ำ ให้ผหู้ ญิงทำ�บทบาท
แม่ อย่างเข้มแข็ง เช่น เป็นผู้ดูแลสุขภาพอนามัยของทารกและเด็ก ทำ�การช่างน้ำ�หนักเด็ก เรียนรู้การทำ�อาหาร
เสริมให้เด็ก ดูแลสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนในฐานะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน สร้างกลุ่ม
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แม่บ้านและพัฒนาอาชีพให้ เพื่อให้งานของผู้หญิงช่วยเพิ่มรายได้ครัวเรือน เป็นต้น กระนั้นพบว่า โครงการ
พัฒนาผู้หญิงตามแนวทางนี้เป็นเพียงโครงการชายขอบ มีงบประมาณสนับสนุนเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบ
กับโครงการพัฒนาด้านอื่นของรัฐ
นักสตรีนยิ มพากันวิจารณ์วา่ การมุง่ ให้ผหู้ ญิงเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาตามแนวทางนี้ ตอกย้�ำ บทบาท
หน้าที่ตามประเพณีของผู้หญิง คือ การเป็นแม่และเมีย ส่วนการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าร่วมในตลาดแรงงาน
ได้ละเลยข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้หญิงไทยดำ�รงอยู่ในฐานะผู้ผลิตของครัวเรือนเคียงคู่กับผู้ชายมาตลอด เนื่องจาก
ผู้หญิงจำ�นวนมากทำ�งานในไร่นา และจำ�นวนหนึ่งเป็นแม่ค้าในตลาดหาเงินเลี้ยงครอบครัว ขณะเดียวกัน
การทำ�งานดูแลความเรียบร้อยของบ้านและการเลี้ยงลูก ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของครัวเรือนทั้งทางตรงและ
อ้อม การมุ่งให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมเป็นแรงงานในภาคเศรษฐกิจแบบทางการ ตลอดจนการพัฒนาอาชีพ
หัตถกรรมให้แก่ผู้หญิงในหมู่บ้าน เช่น ทอผ้า เย็บจักร ทำ�จักสาน ทำ�งานฝีมืออื่นๆ ฯลฯ จึงเป็นการกดดันให้
ผู้หญิงต้องทำ�งานหนักขึ้นเป็นสองเท่า
นักสตรีนิยมยังวิจารณ์อีกว่า ตัวแบบการพัฒนาที่ทำ�กันมา ถูกครอบงำ�จากอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่
จึงมุ่งเน้นให้ผู้หญิงปรับปรุงตัวเองให้สอดคล้องกับการพัฒนากระแสหลัก ในขณะที่เงื่อนไขทางประเพณี
วัฒนธรรมตลอดจนความคิดความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นหญิงเป็นชาย อันเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงต่อการสร้าง
ความก้าวหน้าและความเสมอภาคให้กับผู้หญิงยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงเห็นความจำ�เป็นที่ต้องกระตุ้นให้ผู้หญิง
เองและคนในสังคมเห็นร่วมกันว่า ความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยทีต่ อ้ งได้รบั
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยต้องมีการตรวจสอบ ถอดรือ้ และบ่มเพาะความคิดความเชือ่ เกีย่ วกับความเป็นหญิง
และความเป็นชายกันใหม่เลยทีเดียว

สถานการณ์ปัจจุบันของผู้หญิงในสังคมไทย
สถานการณ์ด้านกฏหมายและนโยบาย
การทำ�งานประเด็น ผู้หญิงในประเทศไทยเริ่มต้นจาก การเคลื่อนไหวเพื่อขยายแนวคิดเรื่องสิทธิผู้หญิง
และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย หลังจากนัน้ เครือข่ายองค์กรผูห้ ญิงผลักดันให้ประเทศไทยรับรองอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบ โดยใน พ.ศ. 2528 รัฐบาลไทยได้ให้สัตยาบรรณ
ต่ออนุสญ
ั ญานี้ นับแต่นนั้ เป็นต้นมา รัฐไทยเกิดความตืน่ ตัวและตระหนักถึงความจำ�เป็นในการกำ�หนดมาตรการ
กฏหมาย และนโยบายระดับชาติ เพื่อสร้างความก้าวหน้าและขจัดการเลือกปฏิบัติที่มีต่อผู้หญิงอย่างเข้มแข็ง
มากขึ้น องค์กรผู้หญิงยังทำ�งานต่อเนื่องร่วมมือกัน ผลักดันรัฐธรรมนูญที่ให้ความสำ�คัญต่อความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2540 ที่เครือข่ายองค์กรผู้หญิงมีส่วนร่วม
ร่างจึงกลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่ประกาศเจตนารมย์ชัดเจนว่า “คนทุกเพศมีความเท่าเทียมกัน”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. 2550 ยังคงบัญญัติความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติอัน
เนื่องมาจากเพศไว้ในมาตรา 30 และในมาตรา 52 ระบุให้ผู้หญิงได้รับความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากรัฐ
ให้ผหู้ ญิงมีชวี ติ อยูโ่ ดยปราศจากการถูกกระทำ�ความรุนแรงและไม่ถกู เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยความไม่เป็นธรรมทัง้ มวล
อีกทั้งให้ผู้หญิงได้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูในกรณีที่ประสบเหตุความรุนแรงและความไม่เป็นธรรม ที่ส�ำ คัญเมื่อ
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พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้จัดตั้งหน่วยงานสำ�คัญระดับชาติ คือ สำ�นักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว เพื่อให้ผลักดันงานด้านการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และช่วยส่งเสริมความก้าวหน้า
ของผู้หญิง มีการร่วมมือกับภาคประชาสังคมเสนอร่างพระราชบัญญัติความเสมอภาคหญิงชาย ส่วนใน
ภาคประชาสังคมมีองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำ�งานในประเด็น ผู้หญิงจำ�นวนหนึ่งเกิดและเติบโตขึ้นมาพร้อมกับ
ความก้าวหน้าของผู้หญิง
ถึงปัจจุบันมีกฎหมายใหม่หลายฉบับที่ช่วยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้หญิงผ่านการเห็นชอบของฝ่าย
นิติบัญญัติ ส่วนกฎหมายที่ล้าสมัยเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความเป็นธรรมของผู้หญิงได้รับการแก้ไข อาทิ
กฎหมายว่าด้วยเรือ่ งสิทธิในทรัพย์สนิ ของคูส่ มรส พระราชบัญญัตคิ วามรุนแรงในครอบครัว พระราชบัญญัตเิ รือ่ ง
การใช้นามสกุล และการใช้ค�ำ นำ�หน้าชือ่ พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ วิธกี ารพิจารณา
คดีอาญาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศในกระบวนการยุติธรรมได้รับการปรับปรุงให้มีความละเอียดอ่อนต่อผู้หญิงที่เป็น
ผู้เสียหายมากขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาญา มาตรา 276 ให้การข่มขืนภริยาของตัวเองเป็น
การกระทำ�ที่มีความผิด และแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้ผู้หญิงมีสิทธิลาคลอดได้ 180 วัน เป็นต้น

สถานการณ์ด้านความเสมอภาคทางสังคม
ทีผ่ า่ นมา ถึงแม้วา่ การผลักดันประเด็นความเสมอภาคทางสังคมให้ผหู้ ญิงประสบความสำ�เร็จช้า เนือ่ งจาก
ต้องเผชิญกับแรงต่อต้านจากกระแสความคิดแบบเก่า แต่การผลักดันขององค์กรผู้หญิงภาคประชาสังคมและ
การได้รับความร่วมมือจากภาครัฐบางส่วน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแก่ผู้หญิงในสังคมไทย
หลายเรื่อง ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงมีโอกาสด้านการศึกษาทุกระดับและทุกสาขากว้างขวางขึ้น นอกจากนี้ผู้หญิง
มีโอกาสเลือกประกอบอาชีพได้ตามความสามารถ ได้รับการยอมรับเข้าสู่อาชีพที่เคยถูกปิดกั้น ได้แก่ อาชีพ
ผู้พิพากษา แพทย์ ตำ�รวจ วิศวกร เป็นต้น หน่วยงานราชการมีการจ้างงานผู้หญิงในสัดส่วนที่ดีขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับชาย ด้านการเมือง พบว่า การได้รับโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นดีขึ้น มีสัดส่วนผู้หญิงที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ด้านสุขภาวะ
กระนัน้ ก็ตาม การเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย ความเสมอภาค ความเป็นธรรม รวมทัง้ โอกาสทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ของผูห้ ญิง ยังเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม ทัง้ อุปสรรคทีม่ าจากวิธคี ดิ ของตัวผูห้ ญิงเอง
และของคนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้กำ�หนดนโยบาย ผู้ร่างกฎหมาย ผู้นำ�นโยบายและกฎหมายไปปฏิบัติ
ผูใ้ ห้บริการสาธารณะด้านต่างๆ คนเหล่านีย้ งั มีสว่ นน้อยทีเ่ ปลีย่ นแปลงตัวเองเกีย่ วกับความคาดหวังและทัศนคติ
ที่มีต่อผู้หญิง ในขณะที่จำ�นวนมากยังคงใช้มุมมองและความคุ้นชินแบบเดิมๆ ในการตัดสิน ผู้หญิง ดังนั้น
เมื่อทบทวนสถานการณ์สุขภาวะของผู้หญิงในแต่ละมิติอย่างละเอียดรอบด้าน เราจึงยังคงพบเห็น ผู้หญิง
จำ�นวนมากที่ยังเผชิญอยู่กับปัญหาเดิมๆ ที่ยังแก้ไขไม่ได้ อีกทั้งยังมีปัญหาใหม่ๆ ที่เกิดจากผลกระทบของ
การพัฒนาที่ไม่สมดุลอีกด้วย ซึ่งขอกล่าวถึงสถานการณ์ปัญหาสุขภาวะผู้หญิงในมิติ ร่างกาย จิตใจ สังคม
จิตวิญญาณ (ปัญญา) โดยสรุปดังต่อไปนี้
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1) มิติร่างกาย
ด้านสุขภาพ พบว่า อัตราการตายของแม่และเด็กลดลง ผู้หญิงเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น และมีอายุ
ขัยเฉลีย่ ยืนยาวขึน้ ในประเทศไทย พบว่า ผูช้ ายมีอตั ราตายสูงกว่าผูห้ ญิงในทุกกลุม่ อายุ โดยเฉพาะในวัยแรงงาน
ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในขณะที่ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ยยืนยาวกว่าผู้ชายเกือบ 10 ปี โดยอายุขัยเฉลี่ยของผู้หญิง
อยู่ที่ 74.5 ปี ส่วนผู้ชาย 65.0 ปี (สำ�นักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2551) การมีอายุยืนยาวของ
ผูห้ ญิงในด้านหนึง่ แสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ทดี่ ขี นึ้ ของรัฐในการจัดบริการสุขภาพอนามัยแม่และเด็กและอืน่ ๆ
อย่างไรก็ตามอาจหมายถึงว่าผู้หญิงต้องผ่านประสบการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ยาวนานกว่าผู้ชาย
(สำ�นักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2551) ในขณะเดียวกัน การมีอายุยืนยาวย่อมทำ�ให้ผู้หญิงต้อง
ตกอยูในฐานะผู้ดูแลสมาชิกในครอบครัว หรือคู่สมรสที่เจ็บป่วยเรื้อรังหรือทุพลภาพ และผู้หญิงวัยกลางคน
ยังเสี่ยงกับปัญหาสุขภาวะที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะการหมดประจำ�เดือน
ขณะเดียวกัน ผู้หญิงยังเผชิญปัญหาสุขภาพหลายด้านโดยเฉพาะสุขภาพด้านอนามัยเจริญพันธุ์ พบว่า
การสู ญ เสี ย สุ ข ภาวะทางกายของผู้ ห ญิ ง นั้ น มี ค วามซั บ ซ้ อ นและเชื่ อ มโยงอยู่ กั บ ความเป็ น ผู้ ห ญิ ง นั่ น คื อ
ความเปราะบางของสรีระทางธรรมชาติ บวกกับความเปราะบางทีส่ งั คม - วัฒนธรรมสร้างขึน้ ผูห้ ญิงถูกคาดหวัง
ให้ต้อง อ่อนโยน อ่อนหวาน เป็นผู้ตาม เป็นผู้ดูแลคนอื่น อดทน เชื่อฟัง ไม่ดื้อ และต้องไม่เดียงสาในเรื่องเพศ
ในขณะที่ผู้ชายถูกคาดหวังให้ต้องเข้มแข็ง เป็นผู้น�ำ ในทุกเรื่อง รวมทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ หรือแม้
กระทัง่ สังคมหล่อหลอมให้ผชู้ ายใช้ความรุนแรงในการแก้ปญ
ั หา เป็นต้น ทำ�ให้เมือ่ ผูห้ ญิงก้าวเข้าสูค่ วามสัมพันธ์
กับผู้ชาย ผู้หญิงจึงมักอยู่ในฐานะด้อยอำ�นาจกว่าชาย
ตัวอย่างของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมทางเพศและการหล่อหลอมความเป็นหญิง - ชายแบบนี้
ได้แก่ ผูห้ ญิงไม่กล้าพูดคุยต่อรองเรือ่ งการคุมกำ�เนิด หรือต่อรองการใช้วธิ กี ารป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กับคู่ของตน ข้อมูลการวางแผนครอบครัวบ่งชี้ว่า ผู้หญิงเป็น ผู้รับภาระหลักในการใช้อุปกรณ์คุมกำ �เนิด
วิธีคุมกำ�เนิดที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทย คือ การรับประทานยาเม็ดคุมกำ�เนิด (ร้อยละ 45.26) รองลงมา
เป็นการทำ�หมันหญิง (ร้อยละ 32.84) และการใช้ยาฉีดคุมกำ�เนิด (ร้อยละ 15.24) ซึง่ ทัง้ สามวิธสี ง่ ผลข้างเคียง
ต่อสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิง ในขณะที่พบว่าวิธีคุมกำ�เนิดโดยผู้ชาย ได้แก่ การใช้ถุงยางอนามัย
และการทำ�หมันชายมีในสัดส่วนทีน่ อ้ ยมาก (ร้อยละ 1.54 และร้อยละ 1.15 ตามลำ�ดับ) (Office of Women’s
Affairs and Family Development & UNDP, 2008)
ดังนัน้ ผูห้ ญิงจำ�นวนหนึง่ จึงต้องเผชิญกับปัญหาการตัง้ ครรภ์โดยยังไม่พร้อมทีจ่ ะมีลกู และการตัง้ ครรภ์ที่
ไม่พร้อม นำ�พาผู้หญิงไปสู่ปัญหาการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากการทำ�แท้งที่ไม่ปลอดภัย เพราะการทำ�แท้งใน
ประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายทำ�ได้ใน 2 เงื่อนไขเท่านั้น คือ ตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืน และการตั้งครรภ์ที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของแม่ ผู้หญิงในประเทศไทยมีอัตราการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมสูงเนื่องมาจากไม่
ได้รบั ความร่วมมือจากผูช้ ายในการใช้อปุ กรณ์คมุ กำ�เนิด ทำ�ให้อตั ราการทำ�แท้งมีสงู ตามไปด้วย โดยพบในสัดส่วน
19.54 ต่อเด็กเกิดมีชีพ 1,000 คน (Office of Women’s Affairs and Family Development & UNDP,
2008) ที่สำ�คัญพบว่า เมื่อมีปัญหาการทำ�แท้ง ผู้หญิงกลายเป็นฝ่ายที่ถูกสังคมลงโทษโดยการประณามว่าเป็น
แม่ใจยักษ์หรือแม่ใจร้ายฆ่าลูกตนเอง ในขณะที่ผู้ชายไม่ต้องถูกตีตราใดๆ จากสังคม
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ประเด็นการตั้งครรภ์ไม่พร้อมอันติดตามมาด้วยปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการทำ�แท้งที่ปลอดภัย ยังเป็น
ปัญหาใหญ่ทคี่ กุ คามสุขภาวะของหญิงไทย สาเหตุการทำ�แท้งส่วนใหญ่มาจากความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจและ
สังคม แต่กฎหมายไทยไม่อนุญาตให้แพทย์จัดบริการให้ผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมด้วยสาเหตุนี้
การท้องไม่พร้อมและการยังคงกฏหมายห้ามการทำ�แท้งไว้ นำ�ไปสู่ปัญหาจำ�นวนแม่วัยรุ่น เร็วๆ นี้ พบว่า
หญิงตัง้ ครรภ์ทเ่ี ป็นวัยรุน่ มีแนวโน้มสูงขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับในช่วง 10 ปีทผ่ี า่ นมา สถิตกิ ารคลอดในปี พ.ศ. 2552
บ่งชีว้ า่ มีเด็กและวัยรุน่ คลอดลูกจำ�นวน 122,736 คน หรือประมาณ 336 คนต่อวัน เป็นเด็กหญิงทีอ่ ายุต�่ำ กว่า
15 ปี จำ�นวนประมาณ 3,000 คนต่อปี และเป็นการคลอดของวัยรุ่นที่มีอายุน้อยลง คือ อายุ 15 - 17 ปี
(เบญจพร ปัญญายง, 2554) ในทางการแพทย์ พบว่า หญิงที่ตั้งครรภ์ขณะอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้นมีความเสี่ยง
ด้านสุขภาพสูง เช่น เสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน และการขาดสารอาหาร เป็นต้น
การทีผ่ ชู้ ายมีอภิสทิ ธิใ์ นเรือ่ งเพศสัมพันธ์เหนือผูห้ ญิง ทำ�ให้ผหู้ ญิงเปราะบางต่อการถูกบังคับให้มเี พศสัมพันธ์
ถูกข่มขืน และถูกลวนลามทางเพศ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2549 มีคดีความรุนแรงทางเพศเพิ่มขึ้นจาก
4,896 คดี เป็น 9,653 คดี และการลวนลามทางเพศที่มีผู้หญิงและเด็กหญิงเป็นเหยื่อถูกรายงานใน
หน้าหนังสือพิมพ์รายวันถีข่ นึ้ มีงานวิจยั ศึกษาพบว่า ผูห้ ญิงแต่งงานอายุระหว่าง 15 - 49 ปี ถูกสามีทบุ ตีท�ำ ร้าย
ร่างกายหรือทำ�ร้ายด้านจิตใจอย่างต่อเนื่องมีสูงกว่าหนึ่งล้านคน (Office of Women’s Affairs and Family
Development & UNDP, 2008) งานวิจัยเรื่องความรุนแรงในชีวิตคู่ของ กฤตยา อาชวินิจกุล และคณะ
ชี้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้หญิงในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดที่ศึกษา เคยถูกกระทำ�รุนแรงทางกายและ
หรือทางเพศจากคู่ของตน (กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ, 2546)
การสำ�รวจภาวะการเจ็บป่วยระดับประเทศแสดงตัวเลขว่า ผู้หญิงมีอัตราการเจ็บป่วยร้อยละ 21.7
ซึ่งสูงกว่าผู้ชายที่พบเจ็บป่วยร้อยละ 17.7 ผู้หญิงในชนบทมีอัตราการเจ็บป่วยสูงกว่าผู้หญิงในเมือง (Office of
Women’s Affairs and Family Development & UNDP, 2008) ข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันว่าสรีระผู้หญิง
เสี่ยงต่อการติดเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่ายกว่าผู้ชาย แต่ผู้หญิงไม่กล้าบอกให้ผู้ชายใช้ถุงยาง
อนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทำ�ให้ผู้หญิงมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้น ปัจจุบันสัดส่วนการติดเชื้อ
เอชไอวีระหว่างผู้หญิงและผู้ชายได้เข้ามาใกล้กันมากขึ้นคืออยู่ที่ 3 ต่อ 1 (United Nations, 2004) จากเดิม
ที่เป็นอัตรา 7 ต่อ 1 อัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีของหญิงมีครรภ์ร้อยละ 1.01 3 ผู้ชายที่ติดเชื้อ
มีแนวโน้มไม่บอกสถานะติดเชื้อของตนให้ผู้หญิงทราบ (สุชาดา ทวีสิทธิ์ และ สุรีย์พร พันพึ่ง, 2551) ผู้หญิง
ติดเชื้อประสบปัญหาความยากจน สามีเสียชีวิตไปก่อนหน้าทำ �ให้ต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวตามลำ�พัง
เมือ่ ล้มป่วยทำ�งานไม่ได้ขาดรายได้ และมักไม่ได้รบั การดูแลรักษาอย่างต่อเนือ่ ง และบางส่วนยังเข้าไม่ถงึ โครงการ
ให้ยาต้านไวรัสเพราะอุปสรรคกลัวการถูกสังคมรังเกียจ
ปัญหาที่สำ�คัญที่สุด คือ ผู้หญิงยังขาดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเอง
เพราะถูกหล่อหลอมโดยวัฒนธรรมที่ทำ�ให้เกิดอคติหรือมีทัศนะที่เป็นลบต่อเนื้อตัวร่างกายของตัวเองและ
ต่อเรือ่ งเพศ ผูห้ ญิงจึงมักเกิดความอายไม่กล้าไปรับการตรวจมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และไม่กล้าปรึกษา
หรือไปตรวจเมือ่ มีปญ
ั หาติดเชือ้ ในระบบสืบพันธุ์ ปัจจุบนั พบผูห้ ญิงป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม 16.3 ต่อประชากร
3
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100,000 คน ผู้หญิงเสียชีวิตจากโรคนี้ 1.8 ต่อประชากร 100,000 คน และอัตราการตรวจเต้านมของผู้หญิง
อายุ15 - 44 ปี มีรอ้ ยละ 21.7 พบอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งปากมดลูก 20.9 ต่อประชากร 100,000 คน อัตรา
เสียชีวติ จากโรคนีอ้ ยูท่ ี่ 1.4 ต่อประชากร 100,000 คน อัตราการตรวจมะเร็งปากมดลูกของผูห้ ญิงอายุระหว่าง
15 - 44 ปี เท่ากับร้อยละ 37.74
ผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์สูญเสียมดลูกหรือสูญเสียเต้านมเนื่องจากโรคมะเร็ง มีปัญหาด้านจิตใจ
และความสัมพันธ์กับคู่ชีวิต เช่น ไม่มั่นใจในตนเองเพราะคิดว่าตนเองได้สูญเสียคุณสมบัติความเป็นหญิงไป
ซึง่ โดยทัว่ ไปความเป็นหญิงมักถูกผูกโยงเข้ากับตัวสัญญะคือเต้านมและมดลูก นอกจากนี้ ยังพบว่าอีกว่ามีผหู้ ญิง
จำ�นวนหนึง่ เจ็บป่วยอันเนือ่ งมาจากภาวะของการทำ�งานทีไ่ ม่ถกู สุขลักษณะ เช่น การต้องนัง่ ทำ�งานอยูใ่ นอิรยิ าบถ
เดิมนานๆ การต้องกลัน้ ปัสสาวะเพราะต้องทำ�งานในสายพานการผลิตของโรงงานทำ�ให้มอี าการกรวยไตอักเสบ
หรือการสัมผัสกับวัตถุหรือสารเคมีพษิ ในขณะทำ�งาน เช่น เกษตรกรหญิงทีใ่ ช้ยาเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื แรงงานหญิง
ในโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเลคโทรนิคที่ต้องสัมผัสกับสารปรอทในขณะทำ�งาน เป็นต้น
2) มิติจิตใจ
ร่างกายของผูห้ ญิงทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างจากผูช้ ายโดยเฉพาะในด้านการเจริญพันธุ์ ทำ�ให้ผหู้ ญิงต้องเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาในแต่ละช่วงวัยที่ซับซ้อนแตกต่างไปจากผู้ชาย การเปลี่ยนแปลงสภาวะทาง
ร่างกายจากวัยเด็กถึงวัยสาว และจากวัยสาวจนถึงวัยทองและวัยชรา ผ่านประสบการณ์การมีประจำ�เดือน
การตั้งท้อง การคลอด การให้นม การเลี้ยงดูลูก การหมดประจำ�เดือน การร่วงโรยของสังขาร และการเจ็บป่วย
รวมทัง้ การมีชวี ติ อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขความเสีย่ งต่างๆ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การเผชิญกับการตกงาน
เพราะแรงงานหญิงมักเป็นกลุ่มแรกที่จะถูกปลดออกจากงานเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ความหวาดกลัวการถูก
กระทำ�ความรุนแรงทัง้ จากคนในครอบครัวและคนแปลกหน้า เช่น ถูกสามีทบุ ตีท�ำ ร้าย ถูกผูช้ ายแปลกหน้ากระทำ�
ความรุนแรงทางเพศ หวาดกลัวการถูกข่มขืน
ประกอบกับการที่ผู้หญิงต้องมีชีวิตอยู่กับความคาดหวังทางสังคมและของครอบครัว ที่ต้องมีหน้าที่ดูแล
คนอื่น ดูแลสมาชิกที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้ และดูแลสมาชิกที่เจ็บป่วย ไม่ว่าในฐานะที่เป็น ผู้หญิง เป็นภรรยา
เป็นแม่ เป็นลูกสาว เป็นพี่สาว หรือเป็นน้องสาว ภาระอันหนักอึ้งเหล่านี้ส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจของผู้หญิง
อย่างมาก จึง พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงในสังคมไทยในทุกช่วงวัยมีอัตราการเจ็บป่วยทางอารมณ์ เช่น เกิด
ความเครียด อารมณ์แปรปรวน หดหู่ เศร้า เสียใจ และวิตกกังวลในขัน้ รุนแรงถึงขัน้ รุนแรงมากสูงกว่าผูช้ าย และ
มีแนวโน้มการเจ็บป่วยด้านจิตใจเพิม่ สูงขึน้ ตามช่วงวัยของผูห้ ญิงอีกด้วย ข้อมูลการสำ�รวจสุขภาพจิตของคนไทย
ชี้ชัดเจนว่าผู้หญิงมีสุขภาพจิตด้อยลงเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น หรือเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนถึงวัยสูงอายุ นอกจากนี้
พบว่า ผูห้ ญิงทีเ่ ป็นหัวหน้าครัวเรือนมีความเสีย่ งต่อการมีปญ
ั หาสุขภาพจิตมากกว่าผูห้ ญิงในทีไ่ ม่ได้เป็นหัวหน้า
ครัวเรือนในทุกกลุ่มอายุ5 นอกจากนี้ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แสดงให้เห็นว่าผู้หญิง
เป็นผู้ป่วยทางจิตเวช รวมทั้งพยายามฆ่าตัวตายในอัตราที่สูงกว่าผู้ชาย

4
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3) มิติสังคม
การที่สังคมเชื่อว่าผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชายในเชิงความสามารถ สติปัญญา และพละกำ�ลัง ตลอดจน
ความเชื่อที่ว่าผู้หญิงต้องทำ�บทบาทแม่และภรรยาเท่านั้น ได้ไปสร้างกลไกที่กีดกันผู้หญิงไม่ให้ผู้หญิงได้เติบโต
อย่างเต็มศักยภาพไว้อย่างซับซ้อนและแนบเนียน ดังนั้นถึงแม้มีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้น แต่ผู้หญิง
ยังเข้าสู่ตำ�แหน่งการงานในระดับบริหารและระดับการเมืองน้อย นอกจากนี้ทำ�ให้ผู้หญิงถูกเลือกปฏิบัติในเรื่อง
ค่าจ้างและเงินเดือน ผู้หญิงส่วนใหญ่จึงมีรายได้เฉลี่ยจากการทำ�งานต่ำ� อีกทั้งมีโอกาสในการหางานทำ�และ
หรือได้รบั การว่าจ้างน้อย ทัง้ หมดนีส้ ง่ ผลต่อฐานะทางเศรษฐกิจของผูห้ ญิง พบว่า ผูห้ ญิงในสังคมไทยกำ�ลังเผชิญ
กับปัญหาความยากจนสูงกว่าผูช้ าย และครอบครัวทีม่ ผี หู้ ญิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเผชิญกับความยากจนทีร่ นุ แรง
กว่าครอบครัวที่มีผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว6
ผู้หญิงต้องใช้เวลาในชีวติ ส่วนใหญ่หมดไปกับการทำ�งานดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน ทำ�อาหาร ดูแล
สมาชิก ดูแลสัตว์เลี้ยง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชาย พบว่า ผู้หญิงใช้เวลาไปกับการทำ�งานบ้านสูงกว่าผู้ชายถึง
หนึ่งเท่า (อ้างแล้ว 2551) กรณีหญิงแต่งงาน การใช้เวลาหมดไปกับการทำ�งานบ้าน การตั้งครรภ์ การเลี้ยงดู
สมาชิกใหม่จนกว่าจะพึง่ ตนเองได้ ทำ�ให้ผหู้ ญิงสูญเสียโอกาสในการได้พฒ
ั นาตัวเอง ตัดขาดจากเครือข่ายเพือ่ น
ที่จะสนับสนุนช่วยเหลือยามเกิดปัญหาชีวิต ผู้หญิงหลายคนต้องสละทิ้งความใฝ่ฝันและอนาคตหน้าที่การงาน
ของตนหลังแต่งงาน เพราะความคิดที่ว่าครอบครัว (ซึ่งอาจไม่ได้หมายถึงแค่สามีและลูก) ต้องมาก่อน
ส่วนความต้องการของตัวเองเอาไว้ทีหลัง เพราะถ้าหากผู้หญิงไม่ปฏิบัติแบบนี้ก็จะถูกประณามว่าเป็นผู้หญิง
เห็นแก่ตัว/เป็นผู้หญิงไม่ดี
ในประเทศไทยมีผหู้ ญิงทีอ่ ยูใ่ นสถานการณ์เปราะบางหลายกลุม่ ด้วยกัน เรามีผหู้ ญิงและเด็กหญิงทีอ่ ยูใ่ น
อาชีพการค้าบริการทางเพศ รวมทัง้ ผูห้ ญิงทีต่ กเป็นเหยือ่ ของขบวนการค้ามนุษย์ ซึง่ ทัง้ หมดเราไม่สามารถทราบ
ตัวเลขทีแ่ ท้จริงได้ และเรา พบว่า ผูห้ ญิงในอาชีพบริการตามสถานบันเทิง คนรับใช้ตามบ้าน และผูห้ ญิงทีท่ ำ�งาน
ในภาคเศรษฐกิจทีไ่ ม่เป็นทางการ เช่น แรงงานเหมาช่วงจากโรงงาน แม่คา้ แผงลอย หาบเร่ ผูห้ ญิงกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ต่างๆ ที่ไม่มีสัญชาติหรือไร้รัฐตามแนวชายแดน และหญิงแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน กำ�ลังเผชิญปัญหา
การเข้าไม่ถึงสิทธิและบริการสาธารณะหลายอย่างที่รัฐจัดให้กับแรงงานในระบบเศรษฐกิจที่เป็นทางการ และ
เราพบว่า มีผู้สูงอายุผู้หญิงที่มีชีวิตอยู่ตามลำ�พังสูงกว่าผู้สูงอายุชาย (อ้างแล้ว 2551) ซึ่งส่งผลต่อการดูแล
สุขภาพของผู้หญิงสูงอายุเอง
เรามีผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นพันครอบครัว ซึ่งสูญเสียหัวหน้าครอบครัวจากสถานการณ์
ความรุนแรง ครอบครัวเหล่านี้ต้องเผชิญกับความยากจนเพราะขาดเสาหลักที่หารายได้ ทำ�ให้จำ�นวนหนึ่งต้อง
เดินทางไปหางานทำ�ในประเทศมาเลเซีย ผูห้ ญิงทีไ่ ด้รบั ผลกระทบได้พฒ
ั นาบทบาทของตนเองจากการเป็นเหยือ่
มาเป็นผู้นำ�ครอบครัว แต่ยังถูกมองข้ามความสำ�คัญในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมในการสร้างสันติภาพและ
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ความมั่นคง7 และในช่วงภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยเช่นนี้ เราพบว่าแรงงานภาคอุตสาหกรรมส่งออก เช่น
สิ่งทอ อุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเลคโทรนิกส์ ซึ่งมีสัดส่วนการจ้างแรงงานหญิงสูงถึงร้อยละ 70 ต้องปลดคนงาน
หรือปิดกิจการ แรงงานหญิงต้องตกงานเป็นกลุม่ แรกๆ ในขณะทีพ่ วกเธอมักเป็นผูห้ ารายได้หลักของครอบครัว
จากข้อมูลการเฝ้าระวังสถานการณ์การเลิกจ้างในช่วงวันที่ 1 ม.ค. - 18 ธ.ค. 2551 พบว่า สถานประกอบ
การปิดกิจการเลิกจ้างพนักงาน 597 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 48,602 คน พื้นที่ที่มีการเลิกจ้างมากที่สุด
5 จังหวัดแรกคือ จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา และตาก ตามลำ�ดับ
ส่วนประเภทกิจการ ที่เลิกจ้างมากที่สุด ได้แก่ ผลิตสิ่งทอ สิ่งถัก รองลงมาคือ การผลิตเครื่องประดับและ
เฟอร์นิเจอร์ ในปีนั้นยังมีแนวโน้มการเลิกจ้างเพิ่มอีกจำ�นวน 265 แห่ง ลูกจ้างที่จะได้รับผลกระทบประมาณ
130,480 คน ส่วนใหญ่เป็นประเภทกิจการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผู้หญิงเป็นแรงงานหลัก8
เรามีผู้หญิงทั้งในชนบทและเขตเมืองที่ต้องเผชิญกับภาวะความยากจน ตลอดจนได้รับผลกระทบจาก
โครงการพัฒนาของรัฐทีท่ �ำ ลายสิง่ แวดล้อมและสุขภาวะ เช่น ผลกระทบจากมลพิษภาคอุตสาหกรรมมาบตาพุด
การสูญเสียที่ดินเพื่อโครงการพัฒนาของรัฐ สูญเสียแหล่งอาหารธรรมชาติเพราะการสร้างเขื่อน การขยายตัว
ของทุน และการขยายโรงงาน ในขณะเดียวกัน พบว่า ปัญหาสุขภาพ ปัญหาอนามัยเจริญพันธุ์ ปัญหาการถูก
กระทำ�ความรุนแรง และปัญหาการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพและระบบสวัสดิการต่างๆ ของรัฐ ก็ยังไม่ได้รับ
การแก้ไขเท่าที่ควร
สุขภาวะของผู้หญิงยังถูกทำ�ให้ย่ำ�แย่หรือแก้ไขได้ช้าจากการกระทำ�ของสื่อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์
ของผู้หญิงที่สื่อนำ�เสนอ ที่ผ่านมาสื่อทำ�ให้การเลือกปฏิบัติ ตลอดจนการละเมิดสิทธิของผู้หญิง กลายเป็น
เรื่องที่ปฏิบัติกันได้ เห็นได้จากละครโทรทัศน์หลายเรื่องใช้ภาษาและศิลปะการแสดงที่สร้างภาพลักษณ์ผู้หญิง
ให้ดู อ่อนแอ เจ้ามายา ยั่วยุอารมณ์ทางเพศ งมงายเรื่องของความรัก เพ้อฝันกับความสัมพันธ์แนวโรแมนติก
และ ยอมจำ�นนต่อการถูกกระทำ�ความรุนแรง เป็นต้น
ผู้ผลิตสินค้าและนักสร้างสรรค์สื่อโฆษณากำ�ลังแสวงหาผลประโยชน์จากผู้หญิงโดยใช้กลยุทธ์การตลาด
และการโฆษณา โดยเห็นผู้หญิงเป็นเพียงผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าใหม่ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีการใช้ภาษาและ
การโฆษณาสินค้าที่เกินจริง โดยเฉพาะสินค้าเกี่ยวกับความงาม การโฆษณาสินค้าผู้หญิงได้ไปวางมาตรฐาน
ความงามเฉพาะบางอย่างที่เกินจริงไว้ให้ผู้หญิง คือ ความงามแบบ อ่อนเยาว์ ผอมบาง และ ขาวใส เป็นต้น
จึงมีผู้หญิงไทยกลายเป็นลูกค้าของผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเพิ่มขึ้นในทุกชนชั้น อีกทั้งมีผู้หญิงจำ�นวนหนึ่งต้อง
ประสบปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากการทำ�ศัลยกรรมความงาม การลดความอ้วน ดังปรากฏให้เห็นในข่าว
หนังสือพิมพ์รายวัน

7

8

คณะทำ�งานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพ มูลนิธิผู้หญิง และมูลนิธิฟริดริก เอแบร์ท. ฝนกลางไฟพลังชีวิตพลังใจห้าสิบเสียงจาก
ผู้หญิงชายแดนใต้. 2552.
อ้างอิงจาก http://www2.nurnia.com/12370/12/thai - social - political - economic/หุ้น - เศรษฐกิจ/ สืบค้นวันที่ 18 มีนาคม 2552

การพัฒนาสุขภาวะผู้หญิงในประเทศไทย

169

นอกจากนี้ ใ นขณะที่ วั ฒ นธรรมการบริ โ ภคยาสู บ และเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข องผู้ ช ายยั ง คงเป็ น
ช่องทางสนับสนุนความรุนแรงที่ผู้ชายกระทำ�ต่อผู้หญิงอย่างหนึ่งแล้ว ยังพบว่าการคุกคามของการโฆษณา
ขายสินค้าประเภทบุหรี่และเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ ทำ�ให้วัยรุ่นหญิงไทยสมัยใหม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์ในอัตราที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย การสำ�รวจข้อมูลการสูบบุหรี่ของมูลนิธิเพื่อการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
ชี้ชัดว่าอัตราการสูบบุหรี่ของผู้หญิงไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราเพิ่มพบในวัยรุ่นหญิงและผู้หญิง
วัยทำ�งาน ส่วนการดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม จากผลการสำ�รวจอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่าง
พ.ศ.2539 - 2546 ยืนยันว่าผูห้ ญิงรุน่ ใหม่อายุ 15 - 19 ปี มีแนวโน้มบริโภคสินค้าประเภทนีส้ งู ขึน้ จากร้อยละ 1
เป็นร้อยละ 5.6 และการวิจัยในหญิงที่กำ�ลังตั้งครรภ์อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปจำ�นวนหนึ่ง พบว่าร้อยละ 23.3
ยังคงดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (วิลาสินี พิพิธกุล, 2549)
ในแง่มุมของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พบว่า ถึงแม้ว่ากฎหมายที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงได้รับ
การปฏิรูปไปแล้วหลายฉบับ แต่กฎหมายฉบับที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงยังดำ�รงอยู่จำ�นวนหนึ่ง เช่น กฎหมาย
อาญามาตรา 305 ทีไ่ ม่ยอมรับการทำ�แท้งให้ถกู กฎหมาย ยกเว้นกรณีถกู ข่มขืนและการตัง้ ครรภ์ทเี่ ป็นอันตราย
ต่อสุขภาพแม่ กฎหมายแรงงานยังไม่คุ้มครองสิทธิสวัสดิการของผู้หญิงในอาชีพพนักงานบริการ กฎหมายที่
ควรตราเพิ่มเติม เช่น กฎหมายคุ้มครองอนามัยเจริญพันธุ์ กฎหมายคุ้มครองการล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น
ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายนิติบัญญัติ นอกจากนี้มีกฎหมายหลายฉบับแม้แก้ไขให้ก้าวหน้าและคุ้มครอง
ผูห้ ญิงได้มากขึน้ แต่ยงั คงมีปญ
ั หาเรือ่ งการบังคับใช้และการตีความ ประกอบกับผูใ้ ช้กฎหมายยังเต็มไปด้วยอคติ
ทางเพศทีฝ่ งั ลึกมากจนรูไ้ ม่เท่าทันอคติของตนเอง จึงเป็นอุปสรรคสำ�คัญในการเข้าถึงความเป็นธรรมของผูห้ ญิง
เช่น กฎหมายเรื่องความรุนแรงในครอบครัว กฎหมายอาญาเรื่องการข่มขืน การคุกคามทางเพศ และกฎหมาย
การค้ามนุษย์ เป็นต้น
4) มิติจิตวิญญาณ
การมีสุขภาวะในมิติจิตวิญญาณ หมายถึง การมีสุขภาวะแบบองค์รวม โดยเส้นทางที่จะทำ�ให้เข้าถึง
สุขภาวะแบบองค์รวมได้ต้องผ่านการใช้ปัญญาปฏิบัติ ที่จะทำ�ให้บรรลุถึงภาวะแห่งการตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตัวเองและของผู้อื่น ซึ่งนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองจากภายใน และขยายผลการเปลี่ยนแปลงนั้นไปสู่
การสร้างการเปลีย่ นแปลงในสังคมระดับกว้างให้ดขี นึ้ ได้ การใช้ปญ
ั ญาปฏิบตั ิ เป็นลักษณะของการคิดไตร่ตรอง
ถึงเหตุปัจจัยแห่งทุกข์ภาวะทั้งภายนอกและภายในตนเองอย่างลึกซึ้ง จนตระหนักชัดแจ้งและเห็นทางออก
แต่ ที่ ผ่ า นมาเราพบว่ า ผู้ ห ญิ ง ในสั ง คมไทยมี เ ส้ น ทางที่ จำ � กั ด ในการที่ จ ะได้ ใ ช้ ปั ญ ญาคิ ด พิ จ ารณา
สิง่ ต่างๆ อย่างใคร่ครวญและลึกซึง้ ซึง่ บางคนอาจมองว่า กรณีทพี่ ทุ ธศาสนาในประเทศไทยไม่อนุญาตให้ผหู้ ญิง
บวชเป็นพระสงฆ์ หรือกรณีที่นักปฏิบัติธรรมหญิง เช่น แม่ชี มีสถานภาพที่ต่ำ�ต้อยในสังคม หรือแม้กระทั่ง
หลายคนอาจบอกว่าเพราะชีวิตประจำ�วันของผู้หญิงมีภาระต้องใช้เวลาไปดูแลผู้อื่นมาก จึงไม่มีเวลาสำ�หรับ
การได้ฟื้นฟูปัญญาของตนเอง เป็นข้อจำ�กัดอันหนึ่งของการเข้าถึงสุขภาวะทางจิตวิญญาณของผู้หญิง ไม่ว่า
ข้อจำ�กัดเหล่านั้นจะมาจากสาเหตุใด น่าจะนำ�ไปสู่ข้อสรุปที่เหมือนกันว่า การเข้าไม่ถึงความเป็นธรรมในด้าน
จิตวิญญาณเพราะสถานภาพของความเป็น ผู้หญิง ได้ส่งผลต่อสุขภาวะผู้หญิงในทุกมิติอย่างที่เรารับรู้กัน
เพราะผูห้ ญิงเองไม่ได้มโี อกาสคิดใคร่ครวญอย่างลึกซึง้ ถึงกระบวนการหล่อหลอมตัวตนแบบหญิงและผลกระทบ
ของมัน จึงทำ�ให้ต้องวนเวียนอยู่กับทุกข์ภาวะที่กล่าวถึงไปทั้งหมด
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เพราะฉะนั้นการสร้างช่องทางและเปิดพื้นที่ใหม่ๆ ให้ผู้หญิงได้มีโอกาสฝึกฝน เรียนรู้ และฟื้นฟูวิธีการ
ใช้ปัญญาปฏิบัติของตนเองได้อย่างเข้มแข็ง น่าจะเป็นทางออกสำ�คัญอันดับแรกๆ ในการสร้างสุขภาวะผู้หญิง
แบบองค์รวม ซึ่งการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าถึงพื้นที่ด้านจิตวิญญาณมากขึ้น อาจไม่จ�ำ เป็นต้องคิดภายในกรอบ
เรื่องศาสนาเพียงอย่างเดียว เพราะวิธีการกระตุ้นปัญญาปฏิบัตินั้นมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น การอาศัยแนว
ปฏิบตั ติ ามหลักคำ�สอนในศาสนาทีต่ นเองศรัทธา หรือ ใช้วธิ กี ารฝึกอบรมเน้นทักษะการใช้เหตุผลไตร่ตรองอย่าง
ลึกซึ้ง การให้ความสำ�คัญกับอารมณ์ความรู้สึก การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตนเองและจากผู้อื่น และ
วิธีสุดท้ายเน้นการหยั่งรู้ด้วยตนเองหรือด้วยญาณทัศนะของตัวเอง

มายาคติ: รากแก้วของความไม่เป็นธรรม
แม้ ว่ า ผู้ ห ญิ ง เป็ น ประชากรที่ มี ม ากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ของสั ง คมไทย แต่ เ ป็ น กลุ่ ม ประชากรที่ เ ผชิ ญ กั บ
ความเปราะบางหลายด้านทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาวะ หากพิจารณากันอย่างลึกซึง้ แล้ว จะพบว่าปัญหาสุขภาวะ
และประสบการณ์ความเสีย่ งด้านสุขภาพของผูห้ ญิงนัน้ มีความซับซ้อนแตกต่างไปจากผูช้ าย เพราะเงือ่ นไขสำ�คัญ
ของความเปราะบางและความเสี่ยงของผู้หญิง นอกจากจะเกี่ยวข้องกับลักษณะสรีระร่างกายแบบหญิงแล้ว
ยังเชื่อมโยงอยู่กับวัฒนธรรมที่บ่มเพาะรากฐานความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นหญิง ของกลุ่มคน
ในสังคมอีกด้วย ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นรากเหง้าของปัญหาสุขภาพและสุขภาวะผู้หญิงเลยทีเดียว
คงไม่ผิดนักถ้าจะพูดว่า สังคมไทยนั้นคุกรุ่นไปด้วยมายาคติเกี่ยวกับผู้หญิง คำ�ว่า มายาคติ ในที่นี้
หมายถึง ความคิดความเชือ่ ทีต่ ายตัวบางอย่างเกีย่ วกับความเป็นหญิงของสมาชิกในสังคม ซึง่ ไปกำ�หนดสิง่ ทีถ่ อื
กันว่าเป็น ‘ความจริง’ หรือ กลายเป็นมาตรฐานกำ�หนดสิ่งที่คิดกันว่า ‘ถูกต้อง’ แต่จริงๆ แล้ว เป็นเพียงเรื่องที่
พูดและเชื่อตามๆ กันมาจากในอดีตถึงปัจจุบัน จนท้ายที่สุดมายาคติเหล่านั้นมีอิทธิพลไปกำ�หนดภาพลักษณ์
ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ตายตัวเกี่ยวกับผู้หญิง ทำ�ให้ตัวผู้หญิงเองและสมาชิกในสังคมนำ�
มายึดมัน่ ถือมัน่ ว่าเป็นเรือ่ งจริง มายาคติเหล่านัน้ สะท้อนให้เห็นในอคติและวิธกี ารเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิงในสังคม
นั่นเอง
สังคมต้องได้ตระหนักรู้ว่า กระบวนการสร้างมายาคติเกี่ยวกับผู้หญิงเริ่มต้นตั้งแต่การอบรมสั่งสอน
จากพ่อแม่ที่บ้าน พบในหลักคำ�สอนของศาสนาหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมบางส่วน คำ �สอนของครูที่โรงเรียน
การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในที่ทำ�งาน ที่โรงเรียน เรียนรู้จากสื่อ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม และ
กฎหมายต่างๆ ผูห้ ญิงจึงถูกคาดหวังให้อยูใ่ นกรอบคิดของสังคมทีค่ อ่ นข้างตายตัว วิธกี ารหล่อหลอมความเป็นหญิง
ทีแ่ ยบยลและลึกซึง้ จนทำ�ให้ผหู้ ญิงเองก็ตามไม่ทนั มายาคติ/ความลวงทีเ่ กีย่ วกับตนเอง และผูห้ ญิงจำ�นวนหนึง่
ยังรักษากรอบที่กกั ขังหน่วงเหนีย่ วความก้าวหน้าของตัวเองไว้อย่างมั่นคงด้วยซ้ำ�ไป จึงไม่น่าแปลกใจนัก เมือ่ มี
การเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ผู้หญิงในประเด็นต่างๆ คนส่วนใหญ่มักมีท่าทีวางเฉยไม่สนใจ
ในขณะที่บางกลุ่มออกมาต่อต้านคัดค้านข้อเรียกร้องเพื่อความเป็นธรรม ความมั่นคง และความปลอดภัยของ
ผู้หญิง ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคอย่างสำ�คัญ ที่ทำ�ให้การทำ�งานขับเคลื่อนให้ผู้หญิงเข้าถึงสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน
ดำ�เนินไปอย่างเชือ่ งช้าและไม่ราบรืน่ โดยคนทำ�งานเองต้องเผชิญกับความยากลำ�บากและแรงเสียดทานมากมาย
ตลอดมา
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ยกตัวอย่างเช่น มายาคติทบี่ อกเราว่า ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศเป็นเรือ่ งความสมดุลของธรรมชาติ
และของสังคม จึงไม่จำ�เป็นต้องไปเปลี่ยนแปลงเพราะจะทำ�ให้ธรรมชาติและสังคมต้องเสียสมดุลไป ความเชื่อ
หรือมายาคติแบบนีท้ �ำ ให้ปญ
ั หาของผูห้ ญิงไม่ได้รบั การแก้ไข นอกจากนีย้ งั มีมายาคติทบี่ อกเราว่าผูห้ ญิงเป็นเพศ
ทีม่ คี วามอ่อนแอทางด้านสรีระ ปล่อยให้อารมณ์อยูเ่ หนือเหตุผล ไม่ฉลาดหลักแหลมเท่าผูช้ าย ต้องพึง่ พาอาศัย
ผู้ชาย มีความอ่อนไหวต่อสิ่งเร้าภายนอกได้ง่าย ส่งผลให้สังคมมองว่าผู้หญิงมีความสามารถน้อยกว่าผู้ชาย
นำ�มาสูก่ ารเลือกปฏิบตั ทิ ปี่ ดิ กัน้ โอกาสในการแสวงหาความก้าวหน้าของผูห้ ญิงทัง้ ในด้านการศึกษา การประกอบ
อาชีพ การเป็นผู้นำ� และการมีส่วนร่วมในระบบการเมือง
ด้วยมายาคติทั้งสองอย่างที่กล่าวมา ผู้หญิงจึงถูกคาดหวังให้อยู่กับบ้าน ทำ�งานบ้าน และดูแลสมาชิก
ในครอบครัวเป็นหน้าที่หลัก ถึงแม้สังคมปัจจุบันยอมรับการออกไปทำ�งานนอกบ้านของผู้หญิงแล้วก็ตาม
แต่ไม่ได้หมายความว่าสังคมจะปรับเปลีย่ นทัศนะทีว่ า่ ผูห้ ญิงไม่ตอ้ งดูแลรับผิดชอบงานในบ้านอีกต่อไป เพราะ
ในความเป็นจริง พบว่า บ่อยครัง้ ทีผ่ หู้ ญิงยังคงแบกรับภาระทัง้ หาเงินเลีย้ งครอบครัวและดูแลทำ�งานบ้านไปด้วย
เข้าทำ�นองที่ว่า “มือก็ต้องไกว ดาบก็ต้องแกว่ง” กลายเป็นการรับภาระหนักซ้ำ�ซ้อนของผู้หญิง คือ ต้องทำ�
ทั้งงานบ้านและงานหารายได้นอกบ้านในเวลาเดียวกัน
กลุม่ คนในสังคมยังมีมายาคติทเี่ กีย่ วกับอุดมการณ์ครอบครัว ทีท่ �ำ ให้ผหู้ ญิงภาคภูมใิ จกับภาพลักษณ์ของ
การได้เป็นเมียและแม่ทมี่ หี น้าทีร่ กั ษาความความมัน่ คงและความสมานฉันท์ในครอบครัวไว้ให้จงได้ ถึงแม้ผหู้ ญิง
จะถูกกระทำ�ความรุนแรง หรือ ถูกทำ�ร้ายทางร่างกายและจิตใจจากสามี ผูห้ ญิงส่วนใหญ่จงึ ยังอดทนอยูก่ บั สามี
ที่ทำ�ร้ายตนเพื่อลูก เพื่อรักษาชื่อเสียงของครอบครัว หรือเพราะกลัวถูกคุกคามเอาชีวิตจากสามี การขอหย่า
หรือแยกทางเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผู้หญิงจะเลือกทำ� ปัจจุบันกฎหมายเรื่องความรุนแรงในครอบครัวยังป้องกัน
ไม่ให้การหย่าร้างเกิดขึ้นได้ง่ายนัก จะเห็นได้จากการบัญญัติข้อความเรื่องการให้รอมชอมกันก่อนเอาไว้ด้วย
ซึ่งอันนี้มีมายาคติอีกชุดหนึ่งรองรับเช่นกัน เพราะเชื่อว่าหากมีการหย่าร้างสูง สถาบันครอบครัวจะล่มสลาย
ลูกจะขาดความอบอุ่น และจะเกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย ซึ่งในมายาคติชุดนี้ พบว่า ความต้องการของ
ผูห้ ญิง และความปลอดภัยในชีวติ ของผูห้ ญิงไม่ได้รบั ความสำ�คัญทีเ่ ท่าเทียมกับความมัน่ คงของสถาบันครอบครัว
เรายังพบมายาคติของสังคมในเรือ่ งการข่มขืนและการคุกคามทางเพศ เพราะเมือ่ เหตุการณ์เกิดขึน้ สังคม
มักกล่าวโทษผู้หญิงก่อนเป็นอันดับแรก โดยมองว่าเป็นความผิดของผู้หญิงที่ไม่ระมัดระวังตนเอง แต่งตัวโป๊
ออกนอกบ้านในเวลาค่ำ�มืด ไปยังสถานที่เปลี่ยวหรืออันตราย หรือมีการตัดสิน ผู้หญิงในทำ�นองที่ว่า หญิง
เชื้อเชิญผู้ชายก่อน โดยเฉพาะถ้าหากผู้หญิงไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการถูกข่มขืนในครั้งนั้น ก็มักถูก
ตัง้ ข้อสงสัยไว้กอ่ นว่าสมยอมให้ผชู้ าย อีกทัง้ สังคมตัดสินผูห้ ญิงทีถ่ กู ข่มขืนหรือถูกลวนลามทางเพศว่าเป็นผูห้ ญิง
ที่มีมลทิน เป็นต้น เมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้กับตน ผู้หญิงจึงเลือกที่จะไม่แจ้งความกับตำ�รวจ เพราะถ้า
แจ้งความก็ต้องเผชิญกับกระบวนการสอบสวนที่ไม่ละเอียดอ่อนและไม่เคารพต่อศักดิ์ศรีของผู้หญิง ตลอดจน
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเอง มีภาพประทับความเป็นหญิงบางอย่างที่ตายตัวติดอยู่ในระบบ คิดแล้ว
โดยอาจไม่รู้ตัว ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการซักพยาน การรวบรวมหลักฐาน และการพิจารณาตัดสินคดี ที่ทำ�ให้
ผู้หญิงไม่ได้รับความเป็นธรรม
สังคมไทยมีมายาคติที่เห็นว่าหญิงขายบริการทางเพศเป็นคนไม่ดี ทำ�ให้มีการเอาโทษทางกฎหมายกับ
คนที่อยู่ในอาชีพค้าบริการ และทำ�ให้ผู้หญิงที่อยู่ในอาชีพนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการ
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จากกฎหมายแรงงาน มายาคติทเี่ ชือ่ ว่าถ้ากฎหมายจะอนุญาตให้ผหู้ ญิงทำ�แท้งได้ดว้ ยเงือ่ นไขทีค่ รอบคลุมกว้าง
ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะทำ�ให้ผู้หญิง “ไม่รักนวลสงวนตัว” และมีการทำ�แท้งกันมากขึ้น มายาคติที่
เชื่อว่าการทำ�แท้งเป็นเรื่องเสื่อมเสียด้านศีลธรรมเหล่านี้ทำ�ให้ผู้หญิงต้องลักลอบทำ�แท้ง และรับบริการทำ�แท้ง
ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้หญิงเอง
เรามีมายาคติที่เชื่อว่าการให้ความรู้เรื่องการคุมกำ�เนิดและการให้ข้อมูลในเรื่องเพศศึกษาแก่เยาวชนจะ
ชี้โพรงให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์กันมากขึ้น ส่งผลให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการและข้อมูลที่จำ�เป็นเหล่านี้อย่างจำ�กัด
จนเกิดปัญหาเรื่องท้องไม่พร้อม การทำ�แท้ง และการเพิ่มขึ้นของจำ�นวนแม่วัยรุ่นตามมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สุขภาวะของเด็กหญิงและวัยรุน่ หญิง ตลอดจนมายาคติทที่ ำ�ให้ผหู้ ญิงเชือ่ ว่าอวัยวะเพศและเรือ่ งเพศของตัวเอง
นั้นสกปรก ทำ�ให้ผู้หญิงไม่ดูแลเนื้อตัวร่างกาย รวมทั้งไม่เอาใจใส่กับความสุขทางเพศของตัวเอง
มายาคติเหล่านี้ได้รับการพัฒนาไปสู่ความเชื่อหลายอย่างเกี่ยวกับผู้หญิงที่ไม่เป็นความจริง ซึ่งนำ �มาสู่
การเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง ถึงแม้ว่าโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยนั้น ผู้หญิงและผู้ชายได้รับการยอมรับอย่าง
เสมอกัน แต่ตามจารีตประเพณีและข้อเท็จจริงทางสังคมกลับ พบว่า ผู้หญิงถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม และยังมี
การใช้สองมาตรฐานในเรื่องหญิงชายอย่างกว้างขวางในชีวิตจริง กล่าวคือ ในเรื่องเดียวกันจะมีการปฏิบัติกับ
ผู้ชายอย่างหนึ่งและปฏิบัติกับผู้หญิงอีกอย่างหนึ่ง
ผลกระทบทีต่ ามมาจากการสร้างมายาคติเชิงลบเหล่านัน้ ทำ�ให้ผหู้ ญิงจำ�นวนมากถูกเลือกปฏิบตั จิ นต้อง
ประสบกับความยากจน ขาดทรัพยากร เช่น ที่ดินทำ�กินและเงินทุนของตนเอง ไม่มีที่พักอาศัย ไม่มีอาหาร
เพียงพอ และไม่มปี จั จัยอืน่ ๆ ทีจ่ ะทำ�ให้ชวี ติ มีคณ
ุ ภาพ ตลอดจนเข้าไม่ถงึ บริการสาธารณะต่างๆ เช่น การศึกษา
การบริการสุขภาพ เป็นต้น การคลอดลูกและเลีย้ งดูลกู ทำ�ให้รา่ งกายของผูห้ ญิงอ่อนแอ เผชิญกับปัญหาสุขภาพ
เจ็บป่วยเรื้อรังยาวนาน อายุคาดเฉลี่ยสั้น หรือเข้าสู่วัยชราเร็วกว่าปกติ เพราะไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้าน
สุขภาพเนื่องจากความยากจนและไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่สามารถดูแลตัวเองหรือ พึ่งตนเองได้ เมื่อเจ็บ
ป่วยพิการ ประสบกับการกระทำ�ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีอำ�นาจต่อรองในครอบครัวและชุมชน
ไม่มที างเลือกในการทีจ่ ะมีชวี ติ ทางสังคม ชีวติ ครอบครัว ชีวติ ชุมชน หรือมีทางเลือกทีจ่ ำ�กัดอยูใ่ นวิถชี วี ติ กระแสหลัก
ไม่มีความภาคภูมิใจในตนเอง รังเกียจเนื้อตัวร่างกายของตัวเอง ไม่ได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เป็นต้น

เหลียวหลังเพื่อทบทวน
เมื่อวิเคราะห์การทำ�งานเพื่อพัฒนาผู้หญิงที่ผ่านมาในภาพรวม พบว่า ยังมีช่องว่างของการทำ �งานใน
หลายประเด็น ดังนี้
1) ช่องว่างที่วิธีคิดเกี่ยวกับตัวเองของผู้หญิงทำ�ให้ผู้หญิงไม่มีพลังพอ
การอธิบายเหตุผลการเข้าไม่ถึงสุขภาวะของผู้หญิงด้วยเหตุปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถ
ฉายภาพทั้งหมดอันเป็นที่มาปัญหาสุขภาวะผู้หญิงได้ พบว่า วิธีคิดของผู้หญิงเกี่ยวกับตัวเองมักบั่นทอนพลัง
ที่จะทำ�ให้ผู้หญิงมุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้กับตัวเอง ปัญหาสุขภาวะของผู้หญิงส่วนหนึ่ง
มาจากผู้หญิงไม่เห็นอำ�นาจภายในของผู้หญิงเอง เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่มักพันธนาการตัวเองไว้กับอำ�นาจ
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ภายนอกที่มากดทับตัวตนและศักยภาพของผู้หญิง การถูกเลี้ยงดูมาในลักษณะที่ไม่ให้คุณค่า ทำ�ให้ผู้หญิง
ส่วนใหญ่ซึมซับเอาความรู้สึกด้อยคุณค่าที่เกิดมาเป็นหญิง และพัฒนาความภาคภูมิใจในตัวเองได้อย่างจำ�กัด
ถึงแม้ว่าผู้หญิงจะมีการจัดการชีวิตหลายๆ อย่างได้ด้วยตนเอง และสามารถดูแลคนอื่นได้ด้วย แต่กลับไม่รู้สึก
ถึงศักยภาพ พลัง และความเป็นผู้นำ�ของตัวเอง
การเกิดมาและถูกเลีย้ งดูให้เติบโตเป็นผูห้ ญิง เป็นจุดตัง้ ต้นสำ�คัญของปัญหาผูห้ ญิงเลยทีเดียว ผูห้ ญิงเอง
ยังขาดความเข้าใจและไม่ตระหนักรูถ้ งึ มายาคติ/ความลวงเกีย่ วกับผูห้ ญิงทีฝ่ งั ลึกอยูใ่ นระบบความคิดของตนเอง
ส่งผลให้ผหู้ ญิงเองมีการใช้เหตุผลอธิบายทีท่ ำ�ให้ยอมรับความสัมพันธ์หญิงชายแบบไม่เท่าเทียมโดยไม่ตงั้ คำ�ถาม
ตลอดจนยอมรับความรู้ จารีตประเพณี รวมทั้งระบบโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่จัดวางผู้หญิง
ไว้ให้ออ่ นแอ พึง่ พิงผูช้ าย ไม่เรียกร้องเรือ่ งสิทธิและความเป็นธรรมทีจ่ ะให้กบั ตนเอง รวมทัง้ มีทศั นะยอมรับโดย
ดุษฎีวา่ หญิงชายนัน้ แตกต่างกันเพราะธรรมชาติจดั สรรให้เป็นเช่นนัน้ ซึง่ ทัศนะดังกล่าวส่งผลทำ�ให้ตวั ผูห้ ญิงเอง
มองไม่เห็นและไม่เข้าใจว่าเงือ่ นไขทางสังคมเหล่านัน้ เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความเป็นธรรมด้านสุขภาวะของ
ตนเองอย่างไรบ้าง
สิ่งที่บทความนี้ให้ความสำ�คัญเป็นอันดับต้นๆ คือ การทำ�ให้ผู้หญิงรู้สึกว่าตนเองมีศักยภาพและ
มีพลัง ไปพร้อมๆ กับการไปทำ�ให้สังคมเห็นคุณค่าของผู้หญิงอย่างแท้จริง การทำ�ให้ผู้หญิงในฐานะของ
ปัจเจกบุคคลเห็นศักยภาพของตัวเอง จะต้องเริ่มจากการทำ�ให้ผู้หญิงรู้เท่าทันวิธีคิดของผู้หญิงเกี่ยวกับตัวเอง
ซึง่ เท่ากับว่าผูห้ ญิงต้องเปลีย่ นความคิดเกีย่ วกับตัวเองก่อน จึงจะสามารถไปปรับเปลีย่ นโครงสร้างสังคม - วัฒนธรรม
ภายนอกทีก่ ดดันผูห้ ญิง กล่าวโดยสรุปคือ การพัฒนาผูห้ ญิง ต้องมุง่ ไปทีก่ ารสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กบั อำ�นาจ
ภายในของผู้หญิงเป็นหลัก โดยจะทำ�ให้ผู้หญิงเห็นว่าการผ่านประสบการณ์การถูกเลี้ยงดูและการถูกจำ�กัด
บทบาททางสังคม ได้ส่งผลกระทบทางสังคมทำ�ให้ผู้หญิงรู้สึกไม่มั่นใจและไม่กล้าหาญพอที่จะยืนยันถึง
ความต้องการของตนเอง ทำ�ให้ผู้หญิงมองตัวเองในด้านลบ เพื่อให้เกิดจุดเปลี่ยนเรื่องผู้หญิงในสังคมไทย
จึงต้องพยายามกำ�จัดฐานคิดทางสังคม - วัฒนธรรมที่หล่อหลอมผู้หญิงให้มีลักษณะดังกล่าว โดยเริ่มต้นจาก
การให้ผู้หญิงได้ทบทวน ตรวจสอบ และถอดรื้อฐานอคติต่างๆ อันเป็นที่มาทำ�ให้ผู้หญิงมองตนเองในเชิงลบ
ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อภาวะความเป็นหญิงของตนให้เกิดขึ้น
2) ช่องว่างด้านฐานคิดและการจัดการความรู้ของคนทำ�งานผู้หญิง
การมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับอำ�นาจภายในของผู้หญิงเพียงด้านเดียว อาจทำ�ให้ผู้หญิงต้องเผชิญกับ
แรงเสียดทานจากอำ�นาจของสังคมสูงมาก เพราะอำ�นาจของโครงสร้างสังคมที่กดทับผู้หญิงยังคงอยู่ตรงนั้น
ยังไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นแผนงานการพัฒนาผู้หญิง จำ �เป็นต้องวางยุทธศาสตร์เพื่อช่วยลดการเผชิญกับ
แรงเสียดทานจากภายนอกให้ผหู้ ญิงเพือ่ ทำ�ให้ผหู้ ญิงรูส้ กึ ปลอดภัย รูส้ กึ ชีวติ ยังมีความมัน่ คง และเกิดความมัน่ ใจ
ทีจ่ ะอยูใ่ นกระบวนการถอดรือ้ อำ�นาจของโครงสร้างภายนอกทีก่ ดทับผูห้ ญิงได้ จึงจำ�เป็นต้องอาศัยความเข้มแข็ง
ด้านฐานคิดและการจัดการความรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพของคนทำ�งานพัฒนาและจัดบริการให้แก่ผหู้ ญิง อย่างไรก็ตาม
พบว่าที่ผ่านมานั้น ผู้กำ�หนดนโยบาย คนทำ�งาน ตลอดจนผู้ให้บริการสาธารณะแก่ผู้หญิงในระดับต่างๆ
ยังจำ�เป็นต้องพัฒนาตนเองเรื่องฐานคิดและมุมมองในการทำ�งานหลายด้าน ดังนี้
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2.1) ผูก้ �ำ หนดนโยบายและคนทำ�งานผูห้ ญิงในองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กร
ภาครัฐ ไม่มมี มุ มองเชิงวิพากษ์ อันเป็นเครือ่ งมือทางความคิดสำ�คัญทีจ่ ะช่วยวิเคราะห์ปญ
ั หารากเหง้าของผูห้ ญิง
ในมิติความสัมพันธ์ทางสังคมที่ซับซ้อนได้ การวางนโยบายการทำ�งานที่ผ่านมาไม่ค่อยให้ความสำ�คัญกับการ
ปรับแก้วิธีคิดเชิงอคติ/มายาคติที่ไปสร้างความเชื่อไม่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้หญิง การทำ�งานส่วนใหญ่จึงเน้นเข้าไป
ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงตามปัญหาเฉพาะหน้าของผู้หญิงในแต่ละกลุ่ม เช่น แรงงานหญิง ผู้หญิงถูกล่อลวงค้า
ประเวณีโดยขบวนการค้ามนุษย์ ผู้หญิงภาคบริการในสถานบันเทิง ผู้หญิงที่ประสบปัญหาการถูกกระทำ�ความ
รุนแรงในครอบครัว หรือที่ถูกข่มขืน ถูกคุกคามทางเพศ ผู้หญิงประสบปัญหาท้องไม่พร้อม เป็นต้น แต่ด้วย
ภารกิจทีม่ อี ยูม่ ากมายหลายด้าน ทำ�ให้แต่ละองค์กรมุง่ ทำ�งานโดยไม่มเี วลามาทบทวนฐานคิดและวิธกี ารทำ�งาน
ของตนเองกันอย่างจริงจังและอย่างเป็นระบบ คนใหม่ที่เข้ามาทำ�งานในประเด็นผู้หญิงขาดโอกาสเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านแนวคิด ส่วนคนที่เคยทำ�งานมานาน ทำ�งานไปตามความคิดเดิมๆ ซึ่งอาจไม่เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ผู้หญิง
2.2) การจัดบริการสาธารณะทัง้ ในภาครัฐและเอกชนขาดมิตผิ หู้ ญิงจึงไม่ละเอียดอ่อนต่อการให้
บริการผูห้ ญิง ผูใ้ ห้บริการเหล่านัน้ ยังไม่เข้าใจว่า ความเป็นหญิงทำ�ให้ผหู้ ญิงเจ็บป่วยหรือไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
ในด้านสุขภาวะได้อย่างไร จึงไม่มีความละเอียดอ่อนในการจัดบริการ ตัวอย่างเช่น การจัดบริการด้านการให้
คำ�ปรึกษาและการตรวจรักษาปัญหาเรือ่ งเพศและอนามัยเจริญพันธุใ์ ห้แก่ผหู้ ญิงยังไม่คำ�นึงถึงความเป็นส่วนตัว
ไม่รกั ษาความลับของผูห้ ญิง มีทศั นคติในเชิงตัดสินถูกผิดล่วงหน้ากับผูห้ ญิงทีม่ ารับบริการบางกลุม่ เช่น วัยรุน่ หญิง
ทีเ่ จ็บป่วยเนือ่ งจากการทำ�แท้ง หญิงทีย่ งั ไม่แต่งงาน และหญิงในอาชีพพนักงานบริการ เป็นต้น อคติทบี่ คุ ลากร
ทางแพทย์มนี นั้ อ้างอิงอยูก่ บั มาตรฐานทีต่ ายตัวเกีย่ วกับความเป็นหญิงดีและหญิงไม่ดที ฝี่ งั แน่นอยูใ่ นระบบคิด
ของผู้ให้บริการ
2.3) การทำ�งานประเด็นผูห้ ญิงยังขาดการจัดการความรูท้ ไี่ ด้จากการทำ�งาน ทัง้ นีเ้ พราะคนทำ�งาน
ต่างองค์กรไม่ได้มีโอกาสมาร่วมเรียนรู้ และเติมเต็มองค์ความรู้ในการทำ�งานเรื่องผู้หญิง จากประสบการณ์
ของกันและกัน อีกทัง้ ไม่มโี อกาสได้ทราบว่าใครคิดและทำ�งานในประเด็นย่อยๆ อะไรกันบ้าง ส่งผลให้คนทำ�งาน
ในแต่ละองค์กรหรือแม้กระทั่งในองค์กรเดียวกันมีความเข้าใจต่อปัญหาผู้หญิงในระดับที่ไม่เท่ากัน นอกจากนี้
ยังขาดกลไกสำ�คัญที่จะทำ�ให้องค์กรที่รับผิดชอบงานผู้หญิงโดยตรงทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับชาติและ
ระดับท้องถิน่ ได้มารวมตัวกันเป็นเครือข่ายเชิงแนวคิด ประชุมหารือเพือ่ กำ�หนดจุดยืนเชิงแนวคิดและเป้าหมาย
การทำ�งานที่ชัดเจนร่วมกัน		
2.4) นโยบายและการทำ�งานยังไม่วางอยู่บนประสบการณ์และความแตกต่างหลากหลายของ
ผู้หญิง พบว่า ในขณะที่คนทำ�งานมองปัญหาผู้หญิงในแต่ละกลุ่มปัญหาค่อนข้างชัดเจน แต่ยังมีคนทำ�งานส่วน
น้อยที่คำ�นึงถึงความไม่เท่าเทียมในผู้หญิงด้วยกันเอง ขาดการตั้งคำ�ถามอย่างเชื่อมโยงว่า “ความหลากหลาย”
ในผู้หญิงด้วยกัน หรืออัตลักษณ์ และบทบาททางสังคม ที่ไม่เหมือนกันของผู้หญิง จะส่งผลกระทบต่อความ
เจ็บป่วย และการเข้าถึงความเป็นธรรมด้านสุขภาวะของผูห้ ญิงได้อย่างไรบ้าง ในขณะทีป่ ระสบการณ์แบบผูห้ ญิง
ทำ�ให้ผหู้ ญิงต้องเผชิญปัญหาด้านสุขภาวะทีซ่ บั ซ้อน และไม่เหมือนกับทีผ่ ชู้ ายเผชิญ แต่การอยูใ่ นชนชัน้ ศาสนา
ชาติพันธุ์ ระดับการศึกษา อาชีพ รวมทั้งรสนิยมทางเพศที่แตกต่างกัน ย่อมทำ�ให้ผู้หญิงเผชิญกับปัจจัยเสี่ยง
ที่แตกต่างกันไป
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อีกทัง้ ความแตกต่างเหล่านีย้ งั ทำ�ให้เข้าไม่ถงึ ความเป็นธรรมด้านสุขภาวะในระดับและสัดส่วนทีไ่ ม่เท่ากัน
อีกด้วย เพราะฉะนั้นการทำ�งานที่มุ่งเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความด้อยโอกาสของผู้หญิงที่เน้นทำ�ให้ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณเกี่ยวกับสถานภาพของผู้หญิงโดยรวมดีขึ้น โดยเปรียบเทียบและแข่งขันกับผู้ชายไม่น่าจะเพียงพอ
แต่จำ�เป็นต้องสร้างความเป็นธรรม ความเท่าเทียม ด้านสุขภาวะให้เกิดขึ้นภายในเพศหญิงด้วยกันเองด้วย
รวมทั้งมีความจำ�เป็นต้องจัดบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับประสบการณ์ชีวิตและความต้องการของผู้หญิง
ในแต่ละกลุ่มเฉพาะด้วย
3) ช่องว่างด้านการไม่มกี ลไกระดับชาติทเี่ ข้มแข็งและการขาดรูปแบบการบูรณาการมิตหิ ญิง - ชาย
ที่เป็นรูปธรรม
ปัจจุบันเรามีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้หญิงที่ค่อนข้างรอบด้านก็จริง แต่กลับพบว่า กลไกระดับชาติ
ทีจ่ ะช่วยขับเคลือ่ นแผนนีไ้ ปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างเข้มแข็งนัน้ ยังไม่มี การขาดกลไกระดับชาติทเี่ ข้มแข็งทำ�ให้องค์กร
เอกชนหรือองค์กรต่างๆ ที่ขับเคลื่อนงานผู้หญิงทำ�งานสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเชื่องช้าและประสบ
ความยากลำ�บาก เพราะบุคลากรในกลไกหลักทางสังคม เช่น ในหน่วยงานของรัฐยังมีอคติทางเพศสูง ทำ�ให้
ระบบบริการสาธารณะที่จัดให้กับผู้หญิงขาดความเป็นธรรม ตัวอย่างเช่น ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ของผู้หญิง เรายังต้องพบปัญหาอคติทางเพศของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมสูงมาก ถึงแม้ว่าเนื้อหาใน
ตัวบทกฎหมายจะเป็นธรรมแล้วก็ตาม ซึง่ การทีจ่ ะทำ�ให้ผหู้ ญิงเข้าถึงความเป็นธรรมได้อย่างแท้จริง จำ�เป็นต้อง
ทำ�ให้เกิดการบูรณาการมิตหิ ญิง - ชาย เข้าไปในกลไกสถาบันทางการในสังคมทัง้ หมด เช่น ระบบบริการสุขภาพ
กระบวนการยุติธรรม และระบบบริการสาธารณะอื่นทุกด้าน อีกทั้งยังจำ�เป็นต้องสร้างกลไกระดับชาติที่เป็น
อิสระ มีความเข้มแข็ง และความยั่งยืนเพื่อทำ�การขับเคลื่อนสร้างความก้าวหน้าให้ผู้หญิงได้อย่างแท้จริง
4) ช่องว่างด้านสื่อสารสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนฐานคิดของสังคม
การทำ�งานประเด็นผูห้ ญิงในภาคประชาสังคมทีผ่ า่ นมา เห็นว่ารากเหง้าปัญหาของผูห้ ญิงอยูท่ ี่ “ความไม่
เท่าเทียมกับชาย” จึงให้น้ำ�หนักกับการขจัดความเหลื่อมล้ำ�และความไม่เท่าเทียมระหว่างชายหญิงเป็นหลัก
สร้างความเสมอภาคหญิง - ชายในระดับกว้างโดยผลักดันการแก้ไขกฎหมาย นโยบาย ส่วนรัฐมักมองความเท่าเทียม
ระหว่างหญิงชายในเชิงรูปแบบ หรือเชิงตัวเลข มากกว่ามองการเปลีย่ นแปลงในเนือ้ หาสาระภาคปฏิบตั กิ ารจริง
ตัวอย่างเช่น การผลักดันให้เพิม่ จำ�นวนผูน้ ำ�ท้องถิน่ หรือ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรทีเ่ ป็นผูห้ ญิง ผลักดันให้เพิม่
สัดส่วนผู้หญิงเข้าไปเป็นคณะกรรมการต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นต้น แต่หากเมื่อวิเคราะห์
กันอย่างลึกซึ้งแล้ว กลับพบว่าปัญหาความไม่เท่าเทียมที่ผู้หญิงต้องเผชิญในชีวิตประจำ�วันนั้น แท้จริงมี
รากเหง้ามาจาก “ฐานความคิดและความเข้าใจเรื่องความเป็นหญิง” ของคนในสังคม การวิเคราะห์ปัญหา
ที่ลงไปไม่ถึงรากแท้จริง ทำ�ให้การทำ�งานในอดีตไม่ช่วยแก้ไขปัญหาผู้หญิงให้หมดไปอย่างยั่งยืน ปัญหา
การถูกเลือกปฏิบัติและการไม่ได้รับความเป็นธรรมของผู้หญิงเกิดจึงขึ้นและมีให้พบเห็นอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้น
จึงถึงเวลาที่ผู้กำ�หนดนโยบาย และคนทำ�งานประเด็นผู้หญิงต้องชวนกันทบทวนอย่างจริงจัง อีกทั้งจำ�เป็นต้อง
เสนอให้ภารกิจการปรับเปลีย่ นฐานคิดของคนในสังคมทีม่ ตี อ่ ผูห้ ญิงถูกบรรจุเป็นวาระประชาชนหรือวาระแห่งชาติ
เมื่อมีการจัดทำ�แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้หญิงภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10
คณะทำ�งานซึ่งได้ทบทวนประสบการณ์การทำ�งานพัฒนาผู้หญิงในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ได้พบข้อสรุปว่า
ช่องว่างสำ�คัญของการทำ�งานในอดีต คือ เจตคติและความคาดหวังที่มีต่อความเป็นหญิงของกลุ่มคนใน
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สังคมไทยยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมสุขภาวะผู้หญิง แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้หญิงฉบับที่ 10 พ.ศ.
2550 - 2554 จึงให้มยี ทุ ธศาสตร์การสร้างเสริมเจตคติดา้ นความเสมอภาคหญิง - ชาย โดยหวังให้มกี ารถ่ายทอด
แนวคิดเรื่องความเท่าเทียมและความเสมอภาคหญิงชาย ผ่านกระบวนการสอนและการอบรมให้แก่กลุ่มคน
ในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการสอดแทรกการสอนมิติหญิงชายในหลักสูตรการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้คนทำ�งานด้านสื่อมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ศักดิศ์ รีคณ
ุ ค่าความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาคหญิงชาย (สำ�นักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 2550)
อย่างไรก็ตาม พบว่า ในทางปฏิบัติจริง การตอบโจทย์ของยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังไม่มีความเป็นรูปธรรม
ชัดเจน การกำ�หนดเนื้อหาการสอนที่เหมาะสมในกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มที่ระบุไว้ในแผนยังไม่มีทิศทางที่จะชี้ได้
ว่าจะช่วยปรับเปลี่ยนเจตคติของกลุ่มคนได้จริง แผนการพัฒนาสุขภาวะผู้หญิงที่จะเกิดขึ้นในอาคต ต้องไป
สนับสนุนและสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับการทำ�งานเพื่อปรับเปลี่ยนฐานคิดว่าด้วยความเป็นหญิงความเป็น
ชายของแผนพัฒนาผู้หญิงระดับชาติ โดยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาเนื้อหาสาระของหลักสูตรสำ�หรับนำ�ไป
สอน อบรม และผลิตข้อความตลอดจนรูปแบบการสือ่ สารสาธารณะในระดับกว้างทีม่ ที ศิ ทางและทีน่ า่ จะนำ�ไป
สู่การปรับเปลี่ยนฐานคิด มายาคติ ความเชื่อ ในกลุ่มคนทุกระดับในสังคม รวมทั้งคนทำ�งานสื่อได้อย่างแท้จริง
เพื่อไปลดอคติ ลดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง
5) ช่องว่างด้านการสร้างองค์ความรู้และการนำ�องค์ความรู้ไปใช้
ถึงแม้ว่าเรารับรู้กันดีว่าความเป็นหญิงนั้นเป็นตัวกำ�หนดสุขภาพและสุขภาวะของผู้หญิง กระนั้นเรายังมี
งานศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของสองเรื่องนี้จ�ำ กัด ทำ�ให้เราไม่มีความเข้าใจ
เงื่อนไขที่เชื่อมโยงอยู่กับการเข้าไม่ถึงความเป็นธรรมด้านสุขภาวะที่ซับซ้อนทั้งหมดของผู้หญิง ตัวอย่างเช่น
เราไม่มกี ารศึกษาในเชิงคุณภาพทีอ่ ธิบายได้อย่างเชือ่ มโยงเพือ่ ให้เห็นภาพว่า อัตลักษณ์ บทบาท ชนชัน้ ชาติพนั ธุ์
การศึกษา ช่วงวัย รสนิยมทางเพศ เป็นต้น ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการและความเป็นธรรมด้านสุขภาวะและ
สุขภาพอย่างไรบ้าง ด้านไหนบ้าง เป็นต้น นอกจากนี้ถึงแม้ว่าเราพยายามสร้างฐานข้อมูลเชิงปริมาณแบบแยก
เพศในระดับประเทศ แต่เราไม่มกี ลไกวิจยั ทีช่ ว่ ยติดตามสถานการณ์ปญ
ั หาสุขภาวะของผูห้ ญิงในเชิงเนือ้ หาสาระ
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งไม่มีการศึกษาทำ�ความเข้าใจกับปัญหาเร่งด่วนใหม่ๆ ด้านสุขภาวะที่เกิดขึ้นในผู้หญิง
ในเชิงลึก ไม่มีการวิจัยเพื่อเฝ้าระวังปัญหาในแต่ละช่วง ไม่มีการวิจัยเพื่อกำ�หนดปัญหาที่จำ�เป็นต้องแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน ทำ�ให้ไม่ทราบขนาดของปัญหา ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และไม่สามารถผลักดันให้มีการ
เข้าแก้ไขปัญหาได้ทันกับเหตุการณ์
6) ช่องว่างด้านการมีส่วนร่วมของผู้ชายในการสร้างความก้าวหน้าแก่ผู้หญิง
การทำ�งานเพื่อผลักดันให้ผู้หญิงเข้าถึงความเป็นธรรมด้านสุขภาวะ จำ�เป็นต้องอาศัยความเข้าใจและ
การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้ชาย อย่างไรก็ตามการทำ�งานที่ผ่านมาแม้จะได้ความเข้าใจและการสนับสนุนจาก
ผู้ชายบางส่วน แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ชายยังคงนิ่งเฉยต่อปัญหาของผู้หญิง ที่ผ่านมาพบว่า รูปธรรมการทำ�งานที่
เป็นไปได้ในการดึงผู้ชายให้มาสนับสนุนการทำ�งานเพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้หญิง หรือเพื่อทำ�ให้ผู้ชายไม่กลายเป็น
ปัญหาส่วนหนึง่ ของผูห้ ญิงยังมีนอ้ ยมาก ซึง่ การทำ�งานพัฒนาสุขภาวะผูห้ ญิง ควรจะต้องส่งเสริมให้มกี ารค้นหา
หรือสร้างนวัตกรรมรูปธรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ชายในการพัฒนาผู้หญิง
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มองไปข้างหน้าสู่สุขภาวะของผู้หญิง
ประสบการณ์ชีวิตในแต่ละด้านของผู้หญิง ล้วนถูกกำ�กับด้วยโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สื่อ
อำ�นาจในวัฒนธรรมประเพณีแบบชายเป็นใหญ่ ระบบการให้คุณค่าของสังคม ระบบบรรทัดฐานเรื่องเพศ
ตลอดจนคุณสมบัติด้านชีววิทยาและจิตวิทยา ทำ�ให้สังคมกำ�หนดอัตลักษณ์และบทบาทของผู้หญิงที่แตกต่าง
ไปจากผู้ชาย ผู้เขียนเชื่อว่าสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางสังคมที่ผู้หญิงควรเข้าถึง เชื่อมต่ออยู่กับ
ประสบการณ์ในชีวิตประจำ�วันของผู้หญิง ที่มักเกี่ยวข้องกับการตัดสินคุณค่าตัวเอง และการถูกคนอื่นตัดสิน
คุณค่า กระบวนทัศน์ในการสร้างสุขภาวะของผูห้ ญิงจึงต้องคลีใ่ ห้เห็นถึงความซับซ้อนและซ้อนทับกันหลายด้าน
ของปัจจัยระดับปัจเจกบุคคลและปัจจัยระดับโครงสร้างสังคมวัฒนธรรมทีก่ �ำ ลังส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้า
ของผู้หญิง
ในขณะทีส่ าเหตุแท้จริงของการเข้าไม่ถงึ ความเป็นธรรมและความล้มเหลวในการสร้างสุขภาวะของผูห้ ญิง
อยู่ที่ฐานคติและมายาคติเกี่ยวกับความเป็นหญิง แต่การทำ�งานที่มุ่งทลายมายาคติหรือปรับเปลี่ยนฐานคติ
เบื้องลึก อันเป็นเหตุให้ผู้หญิงจำ�นวนมากไม่เห็นคุณค่าของตัวเองยังมีน้อยมากและยังไม่เข้มแข็ง ดังนั้น
ขบวนยุทธ์เพือ่ เสริมสร้างสุขภาวะผูห้ ญิง จึงควรทำ�ให้ผหู้ ญิงในฐานะทีเ่ ป็นปัจเจกบุคคลค้นพบความเข้มแข็งและ
พลังด้านในของตนเอง โดยให้ความสำ�คัญกับกระบวนการเรียนรูแ้ ละสร้างองค์ความรูใ้ หม่เกีย่ วกับผูห้ ญิงให้กบั
ผู้หญิงทุกกลุ่มและทุกวัย
ผูห้ ญิงในฐานะปัจเจกบุคคลไม่วา่ จะสวมสถานภาพอะไรอยู่ ควรมีความสามารถมองทะลุถงึ เงือ่ นไขระดับ
โครงสร้างและมายาคติที่กดทับตนเองอยู่ พร้อมกันนี้คงต้องทำ�ให้ผู้หญิงที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม องค์กร ชุมชน
และขบวนการผูห้ ญิงในทุกระดับทุกประเด็น มีความเข้มแข็ง ร่วมมือกันได้ ทำ�งานร่วมกันได้ ซึง่ จะทำ�ให้สามารถ
ผลักดันเคลื่อนไหวประเด็นสาธารณะร่วมกันได้อย่างมีพลัง และทั้งหมดมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายอันเดียวกัน
คือการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยไปสู่สังคมที่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่ม
การคิดค้นวิธีการและรูปแบบการเสริมพลังอำ�นาจในตัวเองควรให้เหมาะสมกับประสบการณ์ชีวิตของ
ผูห้ ญิงกลุม่ ต่างๆ เช่น ผูห้ ญิงกลุม่ อัตลักษณ์เฉพาะ ผูห้ ญิงในสภาวะยากลำ�บาก ผูห้ ญิงทีถ่ กู เลือกปฏิบตั ซิ �้ำ ซ้อน
เป็นต้น การสร้างระบบการสือ่ สารสาธารณะเพือ่ ปรับเปลีย่ นฐานคิดสาธารณะทีม่ ปี ระสิทธิภาพในรูปแบบต่างๆ
ก็มคี วามจำ�เป็นอย่างยิง่ ยวด อันจะนำ�ไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นฐานคิดเรือ่ งความเป็นหญิงของสังคมไทย สร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลไกที่ดูแลงานพัฒนาผู้หญิงทั้งระดับชาติและท้องถิ่น รวมทั้งผลักดันนโยบาย และบูรณาการ
แนวคิดเรื่องความเสมอภาคหญิง - ชายสู่การปฏิบัติเชิงรูปธรรมที่มีประสิทธิภาพ
การทำ�งานสูส่ ขุ ภาวะผูห้ ญิงต้องให้ความสำ�คัญกับการจัดกระบวนการพูดคุยกันอย่างลึกซึง้ กับผูใ้ ห้บริการ
หรือคนทำ�งานพัฒนาผู้หญิงในองค์กรของภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาสังคม สื่อ และสาธารณชน
เพื่อให้พวกเขามีความเข้าใจเรื่องความไม่เป็นธรรมที่ผู้หญิงได้รับอย่างถูกต้อง ชัดเจน และช่วยกัน ผลักดัน
การเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ จะไปช่วยลดอคติทางเพศ การเลือกปฏิบตั ิ และการละเมิดสิทธิผหู้ ญิง
ได้มาก
ประการสุดท้าย การสร้างและรวบรวมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้หญิงมีความสำ�คัญเช่นกัน
ควรมีการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการถูกปฎิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมของผูห้ ญิงภายใต้เงือ่ นไขต่างๆ ทำ�งานวิจยั ทีช่ ว่ ยในการ
ขับเคลื่อนสุขภาวะผู้หญิงในแต่ละมิติ การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้าง การวิจัยเพื่อหาทางปรับเปลี่ยน
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ระบบคิดของสมาชิกในสังคมเกีย่ วกับเรือ่ งผูห้ ญิง การวิจยั ประเด็นสิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมของผูห้ ญิง
การวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับระบบบริการของภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้หญิง การวิจัยที่เพื่อแก้ไข
ปัญหาจำ�เป็นเร่งด่วนของผู้หญิง การวิจัยที่เฝ้าระวังปัญหาสุขภาวะในผู้หญิงกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนเชื่อมโยง
ความรู้และชุดประสบการณ์การทำ�งานเกี่ยวกับผู้หญิงของคนทำ�งานผ่านการสร้างเครือข่ายคนทำ�งานสุขภาวะ
ผู้หญิง
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของบทความนี้ สะท้อนพัฒนาการเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การท้องไม่พร้อม และการทำ�แท้ง
ของแม่วัยรุ่นที่มีอายุระหว่างตั้งครรภ์และคลอดน้อยกว่า 15 ปี รวมทั้ง วิพากษ์การเรียนการสอนหลักสูตรเพศศึกษา เพื่อนำ�ไปสู่
การคุ้มครองเรื่องทางเพศของวัยรุ่นหญิงทั่วไปในสังคมไทย ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยสังเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากรายงานการวิจัย ข้อมูลข่าวสารสนเทศ รวมถึงการสัมภาษณ์ระดับลึกแม่วัยเด็กและแม่วัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมเพิ่มเติม พบว่า
เมือ่ เด็กหญิงวัยรุน่ ทีย่ งั อยูใ่ นวัยเรียน “ตัง้ ท้องไม่พร้อม” และ “ยังไม่อยากเป็นแม่” ส่วนใหญ่จะทำ�แท้งเมือ่ ไม่มที างเลือก สถานการณ์
เช่นนี้ แม้จะมีการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนที่เป็นความหวังในการแก้ปัญหาดังกล่าว แต่มีหลักฐานยืนยันว่า “หลักสูตร
เพศศึกษา” ยังแก้ปญ
ั หาเรือ่ งนีไ้ ม่ได้ผลตามทีค่ าด ดังนัน้ การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนโดยครูนนั้ อาจไม่ได้ผลดีเท่ากับเพือ่ นนักเรียน
ที่มีประสบการณ์ทางเพศ ครูควรมีบทบาทเป็นพี่เลี้ยงในการสอนเพศศึกษา นอกจากนี้การเรียนการสอนเพศศึกษาต้องมี
ความต่อเนือ่ งตัง้ แต่วยั อนุบาลจนถึงวัยทำ�งาน รวมทัง้ ผูป้ กครอง สมาชิกครอบครัว และผูใ้ ห้บริการด้านการสาธารณสุข ทีเ่ ป็นบุคคล
ใกล้ชิดของช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น ต้องเพิ่มทักษะในการสื่อสาร และยอมรับพฤติกรรมทางเพศของเด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะเด็กหญิง
ในสังคมไทยว่าได้เปลีย่ นแปลงไปตามกระแสการเปลีย่ นแปลงของโลกแล้ว ข้อสำ�คัญ ต้องสนับสนุนให้มกี ารศึกษาวิจยั แบบบูรณาการ
ข้ามศาสตร์และสาขาวิชาในเรื่อง “แม่วัยเด็ก” เพื่อนำ�ไปสู่ข้อปฏิบัติในการป้องกัน และดูแลแม่วัยรุ่นและแม่วัยเด็กที่เกิดขึ้นแล้ว
ให้สามารถดำ�เนินวิถีชีวิตของตนและลูกต่อไปในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
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Abstract
The purpose of this paper is to review the development of premarital sexual intercourse, unplanned
pregnancy and abortion among Thai teen moms who are adolescents with maternal age during pregnancy and
childbirth younger than 20 years old. The paper also criticizes school sex education courses in view of the fact that
teaching sex education in schools is considered to be the best policy and strategy for solving these problems.
The documentary approach synthesizes the development of Thai teen moms’ sexual behaviour and of the sex
education curriculum. In addition, the qualitative approach is employed by using in-depth interview. The conclusion
is that pregnancies of Thai teen moms are mostly unplanned and such pregnancies are more likely to end up in
abortion. Although, the sex education course in school is provided by skilled teachers, evidence from various studies
confirms that the “sex education curriculum” is not as effective as expected. It is suggested that to protect school
girls from sexual risk behavior, sex education in schools by the teachers may not work as well when given by peers.
The teacher should have a role as a mentor in teaching sex education. Teaching sex education must be continuous
from preschool to the workplace. In addition, guardians and health providers need to increase sexual communication
skills and accept that norms of sexual behavior have changed, especially among girls.
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บทน�ำ
ในสองทศวรรษที่ผ่านมา เส้นทางชีวิตของวัยรุ่นไทยได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ไม่ว่าจะเป็น
การดำ�เนินวิถีชีวิตประจำ�วันทั่วไป การเผชิญหน้ากับการแข่งขันในสังคมและเศรษฐกิจ การถูกหล่อหลอม
จากขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามวิถโี ลก การเอาอย่างเพือ่ ให้ทนั กับยุคสมัยของ
สิ่งแวดล้อมที่ก้าวล้�ำ ไปตามความเจริญก้าวหน้าของวัตถุนิยม รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนา
รุดหน้าไปอย่างไม่หยุดยัง้ และทีส่ �ำ คัญ การห่างไกลต่อศาสนาและการละทิง้ ศีลธรรมจรรยา ตลอดจนการยอมรับ
และไม่ตระหนักต่อผลที่เกิดในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
จุดเปลี่ยนสำ�คัญของเส้นทางชีวิตเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมทางเพศ โดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงในยุคปัจจุบัน
เป็นจุดเปลี่ยนที่เกี่ยวกับความคิดเห็น ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์แบบเสรี การท้อง
ไม่พร้อม และการทำ�แท้ง มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือระบุว่า สังคมไทยมีแม่วัยรุ่นที่อายุน้อยลงน้อยลงจนกลายเป็น
แม่วัยเด็ก (Phupong, 2005) สถานการณ์ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องน่าห่วงใยที่หาทางแก้ไขยากขึ้นทุกที
วัยรุ่นจากนิยามของ WHO หมายถึง วัยรุ่นเด็กอายุระหว่าง 10 - 19 ปี (Adolescent) และวัยรุ่นที่เป็น
เยาวชนอายุระหว่าง 15 - 24 ปี (Youth) ในทางชีววิทยาและสรีระวิทยา หากวัยรุ่นหรือเด็กหญิงในกลุ่มอายุ
ทัง้ หมดนัน้ มีประจำ�เดือน และมีเพศสัมพันธ์กบั เพศชายก็จะสามารถตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรได้ ดังนัน้ จากนิยาม
ของ WHO เช่นกันทีร่ ะบุวา่ การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ (Teenage pregnancy) หมายถึงการตัง้ ครรภ์ของสตรีทมี่ อี ายุ
น้อยกว่า 20 ปี ก็หมายถึง แม่วัยรุ่น ที่มีอายุ ณ เวลาคลอดน้อยกว่า 20 ปี และแม่วัยเด็ก ที่มีอายุขณะคลอด
น้อยกว่า 15 ปี
วัยรุ่นหญิงเมื่อก้าวพลาดพลั้งไปในเรื่องเพศจนเกิดการตั้งท้องไม่พร้อม ทางออกสุดท้ายที่เลือกไม่ได้
มักจบลงโดยการทำ�แท้งเพราะยังไม่อยากเป็นแม่ การท้องไม่พร้อมของวัยรุ่นหญิงและผลกระทบระยะสั้นที่
ตามมาคือ ปัญหาอัตราทารกแรกเกิดมีน้ำ�หนักต่ำ�กว่าเกณฑ์ 2,500 กรัม ปัญหาสภาวะทางอารมณ์ของ
แม่วัยรุ่นที่เสี่ยงต่อการเกิดความเครียดและภาวะซึมเศร้า จนถึงการฆ่าตัวตาย หรือ ฆ่าทารกตาย ข้อสำ�คัญ
ในรายทีเ่ ป็นแม่ขณะเป็นนักเรียน ส่วนใหญ่มกั ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน หรือแก้ปญ
ั หาด้วยการทำ�แท้งเอง
หรือทำ�แท้งเถื่อน จนอาจเกิดเป็นอันตรายต่อชีวิต (Cunningham, et al., 2005) ส่วนผลกระทบระยะยาว
จะเป็นปัญหาสังคมและเศรษฐกิจทีม่ ตี อ่ คุณภาพชีวติ ของแม่วยั รุน่ หรือแม่วยั เด็กและลูก ตลอดจนเป็นภาระของ
รัฐบาลทีต่ อ้ งดูแลแก้ไขปัญหา การคุม้ ครองแม่วยั รุน่ และแม่วยั เด็กทีท่ อ้ งไม่พร้อมในสังคมไทยจึงเป็นประเด็นที่
ควรใส่ใจและติดตาม เพราะจะนำ�ไปสูก่ ารเฝ้าระวังเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน่ และ
เด็กหญิง รวมทัง้ เป็นการสร้างเสริมให้แม่วยั รุน่ และแม่วยั เด็กสามารถดำ�เนินวิถชี วี ติ ของตนและลูกต่อไปในสังคม
ได้อย่างมีคุณภาพ
วัตถุประสงค์ของบทความนี้ สะท้อนพัฒนาการเรือ่ งการมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควรของวัยรุน่ หญิงอายุ
ต่ำ�กว่า 25 ปี ที่นำ�ไปสู่การท้องไม่พร้อมจากแม่วัยรุ่นสู่แม่วัยเด็ก รวมทั้ง วิพากษ์การเรียนการสอนหลักสูตร
เพศศึกษา เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารคุม้ ครองวัยรุน่ หญิงทัว่ ไปในสังคมไทย ตลอดจนแม่วยั รุน่ และแม่วยั เด็กทีท่ อ้ งไม่พร้อม
วิธกี ารศึกษาเป็นการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) โดยสังเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากรายงานการวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง จากข้อมูลข่าวสารสนเทศ รวมถึงได้มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติม โดยการสัมภาษณ์ระดับลึก

หนูยังไม่อยากเป็นแม่: เส้นทางชีวิตที่น่าห่วงใยของแม่วัยเด็กในสังคมไทย
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แม่วัยเด็กและแม่วัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อมจำ�นวน 4 ราย ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและเขตชนบทในจังหวัดแห่งหนึ่ง
ทางภาคกลางของประเทศไทย เพื่อใช้ข้อมูลระดับลึกดังกล่าวมาอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องพัฒนาการพฤติกรรม
ทางเพศ การท้องไม่พร้อมและทางออกของการท้องไม่พร้อมของแม่วัยรุ่นและแม่วัยเด็กในสังคมไทย

พฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นหญิงไทย จากเรื่องคอขาดบาดตาย
กลายเป็นเรื่องธรรมดา
ในช่วงเวลาสองทศวรรษทีผ่ า่ นมา มีการศึกษาวิจยั เรือ่ งพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน่ ในสังคมไทยกันอย่าง
กว้างขวางและเจาะลึกมากยิ่งขึ้น ผลการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นในสังคมไทยมีบทบาท
สำ�คัญในการป้องกัน และดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ในกลุ่มวัยรุ่น หลักฐานงานวิจัยจำ�นวนมากดังกล่าวแสดง
ให้เห็นจุดเปลี่ยนสำ�คัญของพฤติกรรมทางเพศในกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทัศนคติทางเพศที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างเกือบสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติในการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การเปิดเผยเกี่ยวกับ
ความรู้สึกทางเพศ พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ตลอดจนทัศนคติและพฤติกรรมต่อผลของการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ตัวอย่างผลการวิจัยจากตาราง 1 และ ตาราง 2 เปรียบเทียบให้เห็นว่า ทัศนคติ
และพัฒนาการเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทยมีความน่าห่วงใยมากยิ่งขึ้น
จากการศึกษาทัศนคติทางเพศของวัยรุ่นชายหญิงอายุ 15 - 24 ปี ที่ทำ�งานในโรงงานอุตสาหกรรมใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการจัดสนทนากลุ่ม (Ford & Kittisuksathit,
1996) ซึ่งแสดงในตาราง 1 พบว่า ในช่วงเวลาขณะนั้น (ปี 2539) ทัศนคติทางเพศของวัยรุ่นชายหญิงมีความ
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ผลการวิจัยดังกล่าวเปิดเผยว่า มาตรฐานเชิงซ้อนในเรื่องเพศ (Double standard)
อนุญาตให้ผู้ชายสามารถทำ�อะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมทางเพศ ขณะที่ผู้หญิงจะถูกมองว่าเป็นหญิงไม่ดี
ถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพราะสมัยนั้นการเปิดเผยว่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากเป็นการเปิดเผยของวัยรุ่นหญิงที่เป็นโสด ถือเป็นเรื่องดังคำ�อุปมาอุปไมยที่ว่าเป็นเรื่อง “คอขาดบาดตาย”
ดังนั้นพ่อแม่ในยุคสมัยนั้น มักจะเปรียบเปรยว่า หากลูกสาวของใครมีพฤติกรรมดังกล่าวและเป็นที่เปิดเผย
ไปทัว่ ถือเป็นเรือ่ งน่าอับอายอย่างยิง่ ดังคำ�อุปมาอุปไมยทีพ่ อ่ แม่ในสังคมไทยมักเปรียบเปรยเกีย่ วกับพฤติกรรม
เช่นนี้ที่เกิดในครอบครัวว่า “ถ้าใครรู้เข้า ก็จะอับอายไปทั่วหล้า”
เมือ่ เปรียบเทียบการศึกษาวิจยั เรือ่ งพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน่ ยุคเกือบสองทศวรรษทีผ่ า่ นมากับปัจจุบนั
(ตาราง 2) มีหลักฐานยืนยันว่า วัยรุ่นมีพัฒนาการการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศก่อนวัยอันควร
เพิม่ จำ�นวนมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ทีน่ า่ ห่วงใยคือ ทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุน่ โดยเฉพาะวัยรุน่ หญิง
มีแนวโน้มเข้าไปยุง่ เกีย่ วกับกิจกรรมทางเพศและเปิดเผยมากยิง่ ขึน้ ขณะเดียวกันอายุของวัยรุน่ ทัง้ หญิงและชาย
ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรกลับน้อยลงเป็นลำ�ดับ
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ทีน่ า่ ห่วงใย คือ ความคิดเห็นและค่านิยมของวัยรุน่ ส่วนใหญ่ยอมรับว่า การมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร
ของวัยรุ่นหญิงและชายเป็นเรื่องธรรมดา รวมทั้งวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก็ถือเป็น
เรื่องธรรมดาด้วย (พิมพวัลย์ บุญมงคล, 2543; ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, 2545 ธนพร สง่าศรี และคณะ, 2546;
กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข และคณะ, 2551; โครงการติ ด ตามสภาวการณ์ เ ด็ ก และเยาวชน
ปี 2551 - 2552; รัตนาพร อินทร์เพ็ญ, 2552; Child Watch, 2552)
ตาราง 1 ทัศนคติทางเพศของวัยรุ่นชายหญิงอายุ 15 - 24 ปี ในปี 2539
ทัศนคติทางเพศปี 2539
การยอมรับ
การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร
ความรู้สึกทางเพศ

วัยรุ่นชาย อายุ 15 - 24 ปี
สังคมยอมให้ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร เด็กผู้ชายที่ไม่มีประสบการณ์ทางเพศ
จะถูกเยาะเย้ยและล้อเลียนจากเพื่อน
สามารถพูดคุยเรื่องเพศได้อย่างเปิดเผย

วัยรุ่นหญิง อายุ 15 - 24 ปี
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรถือว่า
ไม่ถูกต้อง และจะเป็นรอยมลทิน
ทำ�ให้เสียชื่อเสียงทั้งตนเองและครอบครัว
ความรู้สึกเรื่องเพศเป็นเรื่องต้องห้าม
ที่ต้องปิดบังซ่อนเร้น
การมีเพศสัมพันธ์
ผู้ชายต้องมีการ “ขึ้นครู” หมายถึงต้องมี เป็นเรื่องยากที่จะรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง
ครั้งแรก
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับหญิงขายบริการ เช่นนี้ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดแม้จะ
มีการปฏิบัติ เป็นเรื่องที่เปิดเผยข้อมูลไม่ได้
ทางเพศ เพราะเป็นผู้มีความชำ�นาญ
อย่างเด็ดขาด
เรื่องเพศ
การใช้ถุงยางอนามัย
ถุงยางอนามัยใช้กับหญิงขายบริการทาง โดยทั่วไปไม่กล้าที่จะหาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
เพศเท่านั้น ไม่ใช้กับคู่รักหรือคู่สมรส
ถุงยางอนามัย เพราะจะถูกกล่าวหาว่าเป็น
ผู้หญิงไม่ดี
การคุมกำ�เนิด
ถือเป็นเรื่องความรับผิดชอบของผู้หญิง
หญิงสาวจะพูดถึงการคุมกำ�เนิดไม่ได้
เพราะจะถูกกล่าวหาว่ามีประสบการณ์และ
ช่ำ�ชองทางเพศ
ผลของการมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์ใดๆ ไม่มีผลกระทบต่อ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรมีผลต่อ
ก่อนวัยอันควร
ชื่อเสียงของผู้ชาย อาจกลัวการติดเชื้อบ้าง ชื่อเสียงของผู้หญิง ดังนั้น การตั้งครรภ์ก่อน
แต่เรื่องการตั้งครรภ์ไม่ใช่ปัญหาของผู้ชาย วัยอันควร หรือการตั้งครรภ์ไม่พร้อม จึงเป็น
หลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีพฤติกรรมดังกล่าว

ที่มา: Ford & Kittisuksathit, 1996, หน้า 28.
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ตาราง 2 พัฒนาการทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นจากปี 2537 ถึงยุคปัจจุบัน
ทัศนคติทางเพศของวัยรุ่น
การยอมรับ
- ทัศนคติตอ่ การมีแฟน การมีเพศสัมพันธ์และบทบาทหญิงชาย จากการศึกษาวิจยั กับนิสติ นักศึกษา
การมีเพศสัมพันธ์ ในมหาวิทยาของรัฐและเอกชน พบว่า ทั้งชายและหญิงมีทัศนคติว่า การมีคู่หลายคนหรือมีกิ๊ก
ก่อนวัยอันควร
(อาจมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์กันก็ได้) เป็นเรื่องทันสมัย ถ้าไม่มีเพื่อนจะล้อเลียน มีเพื่อต้องการ
แสวงหาคนที่ใช่ที่สุด เป็นการเติมสีสันให้ชีวิต ทำ�ให้ตนเองรู้สึกมีคุณค่า เป็นคนที่สังคมต้องการ
ได้ทำ�อะไรที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำ�ซากจำ�เจ (ธนพร สง่าศรี และคณะ, 2546)
- ทัศนคติต่อการมี เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน เด็กยอมรับมีเพื่อนหรือคนรู้จักมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
และอยู่ก่อนแต่งร้อยละ 77.7 ไม่เห็นด้วยที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์กับแฟน/คนรักเป็นการแสดงออก
ถึงความจริงใจและความรักอย่างแท้จริง ร้อยละ 86.8 ไม่กล้าที่จะบอกผู้ปกครองว่ามีเพศสัมพันธ์
ร้อยละะ 66.1 ไม่เห็นด้วยกับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนและการอยู่ก่อนแต่งเป็นเรื่องธรรมดา
ร้อยละ 56.9 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคณะ, 2551)
- ค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศที่เปลี่ยนไป ในเด็กวัยมัธยมต้น - อุดมศึกษา โดยเฉลี่ยร้อยละ 24
ยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว และกว่าร้อยละ 50 ยอมรับการอยู่กันก่อนแต่งของนักเรียน/
นักศึกษา และอีกเกือบร้อยละ 10 ของนักศึกษาอาชีวะ - อุดมศึกษาที่ระบุว่าตนยังไม่เคยมี
เพศสัมพันธ์ยงั คิดว่าตนจะมีเพศสัมพันธ์กอ่ นจบจากสถานศึกษาทีต่ นศึกษาอยูใ่ นปัจจุบนั (โครงการ
ติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน ปี 2551 - 2552)
การมีเพศสัมพันธ์ - การเก็บข้อมูลแบบสำ�รวจในปี 2537 พบว่า ร้อยละ 63 ของวัยรุ่นชาย อายุ 15 - 24 ปี ยอมรับว่า
ครั้งแรก
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับหญิงขายบริการ ขณะที่
ร้อยละ 9 ของวัยรุ่นหญิงยอมรับในประเด็นดังกล่าว โดยส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับคนรัก
และรุ่นพี่ (Ford & Kittisuksathit, 1996)
- 	การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น อายุระหว่าง 12 - 24 ปี ในปี 2547 หรือ
10 ปี ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บข้อมูลในเรื่องเดียวกันของการศึกษาวิจัยข้างต้น พบว่า
ร้อยละ 42 ของวัยรุ่นชาย และร้อยละ 43 ของวัยรุ่นหญิง ยอมรับว่าตนเองมีเพศสัมพันธ์ก่อน
แต่งงาน
- อายุที่ยอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนรักแล้ว พบว่า ร้อยละ 22 เป็นวัยรุ่นเด็กกลุ่มอายุ 12 - 14 ปี
ร้อยละ 47 เป็นกลุ่มอายุ 15 - 16 ปี ร้อยละ 56 เป็นกลุ่มอายุ 17 - 19 ปี และร้อยละ 42
เป็นกลุ่มอายุ 20 - 24 ปี (รัตนาพร อินทร์เพ็ญ, 2552)
- อายุเด็กที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ผู้ชายเริ่มที่ 19 ปี ผู้หญิงเริ่มที่ 20 ปี แต่ปัจจุบันเด็ก
ผู้ชายเริ่มมีเพศสัมพันธ์อายุ 15 ปี ผู้หญิง 16 ปี (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาการ
คุมกำ�เนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และบริษทั ไบเออร์ เชริง ฟาร์มา ประเทศไทย ร่วมกับสวนดุสติ โพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ,
2551)
- วัยรุน่ ชายมักมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกกับแฟน หรือคูน่ อนทีอ่ ายุมากกว่า ความกลัวโรคเอดส์เป็นปัจจัย
หนึง่ ทีท่ �ำ ให้วยั รุน่ ชายหันมามีเพศสัมพันธ์กบั แฟน/คูร่ กั มากกว่าหญิงขายบริการทางเพศ (พิมพวัลย์
บุญมงคล, 2543)
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ตาราง 2 (ต่อ)
การคุมกำ�เนิด

-

ทัศนคติต่อ
การท้องไม่พร้อม
ทัศนคติต่อ
การทำ�แท้ง
ผลของ
การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร
-

ทัศนคติทางเพศของวัยรุ่น
ทัศนคติต่อการคุมกำ�เนิด วัยรุ่นคิดว่าการคุมกำ�เนิดเป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรมีความระมัดระวังมากกว่า
ผู้ชาย ร้อยละ 85.7 ไม่รู้จักยาคุมฉุกเฉินและไม่ทราบวิธีการใช้ที่ถูกต้อง ร้อยละ 71.5 ไม่ทราบถึง
อันตรายจากการใช้ยาคุมฉุกเฉิน ร้อยละ 50.8 (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สภาวิชาการ
คุมกำ�เนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และบริษทั ไบเออร์ เชริง ฟาร์มา ประเทศไทย ร่วมกับสวนดุสติ โพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ,
2551)
วัยรุ่นมีเพื่อน คนรู้จัก ที่เคยตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจร้อยละ 71.6 และร้อยละ 55.9 จะบอกผู้ปกครอง
เป็นคนแรกถ้ารู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ (รัตนาพร อินทร์เพ็ญ, 2551)
กลุ่มตัวอย่างที่เห็นว่าการทำ�แท้งเป็นการทำ�บาปที่ร้ายแรงร้อยละ 96 เห็นว่าการทำ�แท้งเป็นสิ่ง
น่ากลัว และอาจได้รับอันตรายถึงชีวิตร้อยละ 95.1 มีเพื่อน คนรู้จักทำ�แท้งในวัยเรียนร้อยละ 52
ไม่เห็นด้วยที่ว่าข่าวการทำ�แท้งของเด็กในวัยเรียน ณ ปัจจุบันมีจำ�นวนลดน้อยลงร้อยละ 78.4
การตั้งท้องไม่พึงประสงค์ในปี 2542 ประมาณร้อยละ 12.5 แต่ในปี 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5
ทำ�แท้งร้อยละ 30 ส่วนใหญ่เป็นเด็กหญิงอายุต่ำ�กว่า 20 ปี (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
และคณะ, 2551)
ในปี 2552 ข้อมูลจากรายงานผลโครงการ Child Watch พบว่า มีหญิงวัยรุ่นมาทำ �คลอด
67,958 คน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2551 ที่มีจำ�นวน 69,874 คน และเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ซึ่งมีเพียง
61,510 คน

สัญญาณอันตราย: พัฒนาการจากแม่วัยรุ่นสู่แม่วัยเด็กในสังคมไทย
ข้อมูลเกีย่ วกับ “แม่วยั รุน่ ” ตัง้ ครรภ์และคลอด อายุระหว่าง 15 – 19 ปี นำ�เสนอโดย กระทรวงสาธารณสุข
ระหว่างปี 2547 – 2552 (ตาราง 3) พบว่า “แม่วัยรุ่น” เพิ่มจากร้อยละ 13.5 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 15.7
ในปี 2552 ขณะเดียวกัน ข้อมูลแนวโน้มสถานการณ์ “แม่วัยเด็ก” ในสังคมไทย ที่จัดทำ�โดย ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สำ�นักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แสดงให้เห็น
ว่า ตัง้ แต่ปี 2540 – 2551 เด็กหญิงในประเทศไทยมีแนวโน้มการตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
จากร้อยละ 0.13 ในปี 2540 เป็น ร้อยละ 0.38 ในปี 2551 (รูปที่ 1) ข้อมูลนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ดังกล่าว ทำ�การศึกษา “การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร” ของเด็กหญิงอายุต่ำ�กว่า 15 ปี เทียบกับ
จำ�นวนหญิงทั้งหมดที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตร โดยการประมวลผลจากข้อมูลทะเบียนเกิดของสำ �นักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง ระหว่างปี 2540 – 2550 (สำ�นักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ, 2552)
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ตาราง 3 จำ�นวนและร้อยละของมารดาอายุต่ำ�กว่า 20 ปีที่คลอดบุตร รวมทั้งประเทศ
พ.ศ. 2547 - 2552
พ.ศ.
2552
2551
2550
2549
2548
2547

มารดาทุกอายุ
(คน)
765,046
784,256
797,588
793,623
809,485
813,069

อายุ 15 - 19 ปี
จำ�นวน
ร้อยละ
119,828
15.66
118,921
15.16
116,086
14.55
112,509
14.18
113,048
13.97
111,206
13.55

ทีม่ า: ข้อมูลสถิตกิ ารเกิดมีชพี จากกลุม่ ภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ,
สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์, กระทรวงสาธารณสุข, 2553.

รอยละ

รูปที่ 1 ร้อยละของการตั้งครรภ์และคลอดบุตรของหญิงที่อายุต่ำ�กว่า 15 ปี บริบูรณ์
เทียบกับจำ�นวนหญิงที่หมดที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตร ตั้งแต่ปี 2540 -2551
0.40
0.37 0.36 0.36 0.38 0.38
0.35
0.32
0.28 0.29
0.30
0.26 0.26 0.26
0.25
0.20
0.15 0.13
0.10
0.05
พ.ศ.
0
2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำ�นักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ อ้างใน จดหมายข่าวรายเดือน สำ�นักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

ปี 2551 - 2552 สำ�นักระบาดวิทยา ระบุว่า ผู้ที่ติดเชื้อ HIV ร้อยละ 8.6 เป็นวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง
15 - 24 ปี ที่น่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือ วัยรุ่นส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษา บางคน
คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวไม่ทำ�ให้ท้องได้ ผลการสำ�รวจยังพบว่า การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของ
วัยรุ่นมีอายุเฉลี่ยเพียง 15 - 16 ปี และมีแนวโน้มว่าอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นจะลดลงเรื่อยๆ
เรียกว่ายังไม่พ้นจาก “ขาสั้น - คอซอง” ก็มีโอกาสที่จะเป็นพ่อคน แม่คนกันแล้ว (สุวัฒน์ กิขุนทด, 2553)
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ปรากฎการณ์ดงั กล่าว แสดงว่าสถานการณ์ “แม่วยั รุน่ ” ในสังคมไทยกำ�ลังจะกลายเป็นเรือ่ งธรรมดาหลัง
จาก “การเสียตัวก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นหญิงกลายเป็นเรื่องธรรมดา” ที่พวกเขาคิดหรือปฏิบัติไปแล้ว
สถานการณ์เช่นนี้ จะผลักให้วิถีชีวิตของวัยรุ่นหญิงที่เป็น “แม่วัยรุ่น” ในสังคมไทยต้องดำ�เนินไปอย่างทุลักทุเล
เป็นภาระทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม และสิ่งน่ากังวลที่ติดตามมาคือสถานการณ์นี้กำ�ลังพัฒนาไปสู่
การเป็น “แม่วัยเด็ก” ข้อสำ�คัญ การเป็น “แม่วัยเด็ก” นี้ ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตของการ “ท้องไม่พร้อม” ซึ่งกลาย
เป็นผลลัพธ์ของ “หนูยังไม่อยากเป็นแม่” ในที่สุด

หนูยังไม่อยากเป็นแม่: เส้นทางที่น่าห่วงใย
พัฒนาการเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นหญิงในสังคมไทยปัจจุบัน ได้ก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำ�คัญ
จากผลการศึกษาวิจัยข้างต้นรวมทั้งจากการเปิดเผยข้อมูลการทำ�แท้งของนักเรียนชายในยุคปี 2542 (ศุภชัย
สายศร, 2542) ระบุว่าคู่นอนของตนที่มีทั้งเพื่อนนักเรียนหญิงด้วยกัน มีการตั้งครรภ์ถึงร้อยละ 27.3 และ
คู่นอนที่ไม่ใช่เพื่อนนักเรียนหญิงมีการตั้งครรภ์ร้อยละ 16.9 และในคู่นอนหรือคู่รักของเด็กนักเรียนชาย
แสดงว่ายังไม่อยากเป็นแม่โดยการทำ�แท้ง มีสูงมากถึงร้อยละ 84.4 และในกลุ่มคู่นอนหรือคนรักที่เป็น
เด็กนักเรียนหญิง มีถึงร้อยละ 83
ในปี 2553 ข้อมูลจากกรมอนามัย ระบุว่า ในแต่ละปีมีหญิงไทยที่ตั้งครรภ์ประมาณ 1 ล้านท้อง
ทั่วประเทศ ในจำ�นวนนี้มีประมาณ 8 แสนรายที่คลอดออกมาเป็นทารกส่วนที่เหลืออีกเกือบ 2 แสนรายต้อง
เสียชีวิตจากการทำ�แท้งหรือแท้งเอง ซึ่งสอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เป็นข่าวดังในรอบปี 2553 ของสื่อสาร
สนเทศทุกชนิด ที่ระบุพร้อมมีหลักฐานชัดเจนเป็นซากศพทารกที่ถูกนำ�มาทิ้งในวัดไผ่เงิน กรุงเทพมหานคร
โดยจำ�นวนซากศพทารกที่พบนั้นมีจำ�นวนกว่า 2,000 ศพ รวมทั้งกรณีนักเรียนหญิงของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำ�ลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ตกเป็นข่าวทำ�แท้งด้วยตัวเอง โดยซื้อยาทำ�แท้ง
ผ่านทางอินเตอร์เน็ต แต่เกิดอาการช็อคต้องนำ�ส่งโรงพยาบาล ขณะทีท่ ารกทีห่ ลุดออกมามีอายุในครรภ์ 8 เดือน
ได้เสียชีวิต ซึ่งกรณีที่คล้ายๆ กันแบบนี้คงมีอีกมายมายที่ไม่ตกเป็นข่าว
“การเลือกวิธกี ารทำ�แท้งแก้ปญ
ั หาการท้องไม่พร้อมได้หรือไม่?” นักแก้ปญ
ั หาการตัง้ ครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น คงทราบคำ�ตอบกันดีแล้วว่า ในทางสรีระนั้น การทำ�แท้งแก้ปัญหาการท้องไม่พร้อมได้อย่างเป็น
รูปธรรมที่สุด และวัยรุ่นหญิงที่ยังไม่พร้อมจะเป็นแม่ มักจะหาทางออกด้วยวิธีการทำ�แท้ง
กระบวนการทำ�แท้งด้วยตนเองของวัยรุน่ หญิงนัน้ น่าจะเป็นประเด็นศึกษาวิจยั ติดตามกันต่อไปอย่างยิง่
จากการเก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์ระดับลึกแม่วยั เด็กทีท่ อ้ งไม่พร้อม เพราะต้องการข้อมูลระดับลึกบางส่วน
มาอธิบายเพิม่ เติมเส้นทางทีต่ อ้ งมาเป็นแม่วยั เด็ก พบว่า เมือ่ แรกรูว้ า่ ท้องไม่พร้อม วัยรุน่ หรือเด็กหญิงทัว่ ไปจะ
เลือกวิธี “กินยาขับ” ก่อน เพราะเชื่อว่า ถ้าเพิ่งท้องแล้วกินยาขับ ก้อนเลือดจะถูกขับออกมาทำ �ให้สิ้นสุด
การท้องด้วยวิธีง่ายๆ และสะดวก เพราะ “ยาขับ” สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปและกินง่าย และถ้า
กินยาขับแล้วไม่ได้ผลหรือไม่สำ�เร็จ วัยรุ่นหญิงก็จะเริ่มคิดถึงกระบวนการทำ �แท้ง โดยถามจากเพื่อนที่มี
ประสบการณ์ แต่ก่อนที่จะทำ�แท้งนั้น วัยรุ่นหญิงจะมีการปรึกษากับคู่นอน ถ้าคู่นอนยอมรับและไม่ยินยอม
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ให้ไปทำ�แท้ง เส้นทางชีวติ ของหญิงวัยรุน่ ก็จะเข้าสูก่ ารเป็นแม่วยั รุน่ หรือแม่วยั เด็ก เพราะจะเกิดขัน้ ตอนการแจ้ง
ให้ผู้ใหญ่ทราบ และการเข้าสู่พิธีกรรมผูกข้อมือเพื่อแสดงว่าผู้ใหญ่รับรู้และยินยอมให้ลูกหรือเด็กในปกครอง
เดินทางเข้าสู่การเป็นพ่อ - แม่วัยรุ่นหรือวัยเด็กได้
ข้อเท็จจริงที่นำ�มาอธิบายเพิ่มเติมเส้นทางชีวิตของวัยรุ่นหญิงที่ท้องไม่พร้อม ซึ่งส่วนใหญ่มักจบลงด้วย
การเลือกการทำ�แท้ง มีบางส่วนก็กลายเป็นแม่วยั รุน่ หรือแม่วยั เด็ก ข้อเท็จจริงนีเ้ พือ่ นำ�เสนอเปรียบเทียบให้เห็น
ทางแยก คือ ทางแยกไปสู่การเป็นแม่ และทางแยกไปสู่การทำ�แท้ง โดยนำ�เสนอข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ระดับลึกดังต่อไปนี้ แม่วัยเด็กที่ท้องไม่พร้อมรายหนึ่งของบทความนี้ ปัจจุบันอายุ 19 ปี มีบุตรชาย 1 คน
อายุ 5 ปี เปิดเผยว่า เธอตั้งครรภ์ขณะอายุ 14 ปี และกำ�ลังเรียนอยู่ในโรงเรียนอาชีวศึกษาปีที่ 1 เทอมแรก
เมื่อทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ ก็ปรับทุกข์ให้เพื่อนฟัง เพื่อนแนะนำ�ให้ไปซื้อยาขับมากิน เธอจึงปฏิบัติตาม
แต่ปรากฏว่าไม่ส�ำ เร็จ เธอจึงบอกกับคูร่ กั ของเธอทีเ่ ป็นนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน คูร่ กั พาเธอไปพบพ่อแม่และ
เธอก็แจ้งพ่อแม่ของเธอให้รับรู้ ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายยอมรับและจัดพิธีผูกข้อมือ เธอจึงหยุดการเรียนในขณะนั้น
และปัจจุบันเป็นแม่วัยรุ่นที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านครอบครัวสามี ขณะที่สามีก็ได้เรียนต่อไปจนสำ�เร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แม่วัยเด็กรายนี้ เปิดเผยถึงประสบการณ์ของเพื่อนนักเรียนหญิงด้วยกันที่ผ่านกระบวนการทำ�แท้งด้วย
ตนเอง ซึ่งเพื่อนของเธอไม่ได้รับการยอมรับจากคู่นอนที่เป็นนักเรียนด้วยกันและถูกทอดทิ้งขณะเริ่มตั้งครรภ์
แม่วัยเด็กรายนี้เปิดเผยว่าเพื่อนวัยรุ่นหญิงที่เป็นนักเรียนและพักในห้องพักเดียวกับตน เมื่อถูกคู่นอนปฏิเสธ
และทิ้งไป วัยรุ่นหญิงเหล่านั้น จะไปซื้อยาหลอดที่ใช้เหน็บเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อให้เกิดการตกเลือด
เพือ่ นของเธอจะปฏิบตั กิ ารทำ�แท้งเอง โดยมีการซือ้ ผ้าอ้อมสำ�เร็จรูป (Pampers) มาเตรียมซับเลือด ขณะกระทำ�
การทำ�แท้งเอง เธอและเพือ่ นคนอืน่ ๆ ก็อยูใ่ นห้องด้วยเพือ่ ช่วยเหลือถ้าเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉิน ภาพทีเ่ ธอเห็นคือ
เพือ่ นสาวเมือ่ สอดใส่ “หลอด” ทีใ่ ช้ขบั เลือดเข้าไปในโพรงมดลูกแล้ว ก็จะนอนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวด
และเมื่อปฏิบัติการทำ�แท้งเองเรียบร้อย ก็จะนอนพักในห้องพักประมาณสัปดาห์ ก็จะฟื้นตัว

เพศศึกษา: ทางแก้ปัญหาการท้องไม่พร้อมของแม่วัยรุ่นในสังคมไทย?
เพศศึกษา หรือ Sex Education หมายถึง การสอนหรือการให้ความรู้ทางเพศ ไม่ได้หมายถึงการสอน
เรื่องเพศสัมพันธ์ เนื้อหาเรื่องเพศครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านร่างกาย สุขปฏิบัติหรืออนามัย
ทางเพศ รวมไปถึงการมีบุคคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยม และศีลธรรมจรรยาเรื่องเพศที่เหมาะสมกับประเพณี
วัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ
การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในสังคมไทยยุคสมัยก่อน เรียนรู้ทางอ้อมจากวรรณกรรม คำ�คมสุภาษิต หรือ
ข้อห้ามทางศาสนา บ้างก็เรียนรู้จากจิตรกรรมและภาพวาดของจิตรกรที่สอดแทรกการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา
ผ่านภาพวาดที่แสดงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิง
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สังคมไทยเริ่มตระหนักถึงความสำ�คัญของการเรียนการสอนเรื่องเพศ ในปี 2485 รัฐบาลเริ่มมีแนวคิด
การเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน จนถึงปี 2501 ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการวางแนวทางการสอน
เพศศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า “แนวสอนเพศศึกษา” ซึ่งเป็นฉบับร่างทั้งหลักสูตร คู่มือครู
และโครงการสอน โดยวางแนวทางการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักปฎิบัติ
3 ภาค คือ การจัดโรงเรียน การอบรมนักเรียน และ การสอนของครู อย่างไรก็ตาม “แนวสอนเพศศึกษา” นี้
เป็นเพียงฉบับร่างหลักสูตร ยังไม่มีการนำ�ไปปฏิบัติ ต่อมาปี 2521 ได้มีการนำ�เพศศึกษาบรรจุลงในหลักสูตร
ฉบับพุทธศักราช 2521 และหลักสูตรฉบับพุทธศักราช 2524 เพื่อสอนในโรงเรียนทุกระดับ โดยกำ�หนดให้
เนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศศึกษาสำ�หรับระดับประถมศึกษาบรรจุอยู่ในกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (สปช.)
ส่วนระดับมัธยมศึกษาเนื้อหาสอดแทรกอยู่ในกลุ่มวิชาสุขศึกษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์และการงานอาชีพ
(สาขาการสาธารณสุข)
เนื้อหาเรื่องเพศศึกษาส่วนใหญ่เน้นที่สุขวิทยาและสรีรวิทยา ไม่ตรงตามเป้าหมายของแนวคิดเพศศึกษา
เท่าที่ควร จึงมีหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและแยกการสอนเพศศึกษาออกเป็นวิชาเอกเทศ
อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถผลักดันให้การสอนเพศศึกษาเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรการเรียน
การสอนในโรงเรียนได้ เนื่องจากเกิดการโต้แย้งระหว่างผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีความกังวลในกลุ่ม
ผู้ปกครองว่าเนื้อหาการสอนและศักยภาพของครูผู้สอนในการถ่ายทอดความรู้จะออกมาในลักษณะของการ
“ชี้โพรงให้กระรอก” หรือเป็นเรื่องยั่วยุให้บุตรหลานของตนต้องการทดลองมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในปี 2524 - 2525 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายชัดเจน และได้เริ่มโครงการ
“ชีวิตครอบครัวศึกษา” ในการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชนในการจัดโครงการ
เพศศึกษาทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และดำ�เนินการร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พัฒนา “คู่มือการสอนครอบครัวศึกษา” พร้อม
อุปกรณ์ประกอบการศึกษา จนมีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่ในปี พ.ศ. 2533 (กรมวิชาการ, 2543) และ
ต่อมา กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และ กรมสุขภาพจิต ได้รว่ มกันจัดทำ�โครงสร้างหลักสูตรเพศศึกษา
และทำ�ประชาพิจารณ์ แล้วจึงเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร และในปี 2544
เพศศึกษาก็ได้รับการบรรจุให้เป็นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดยรัฐบาลสมัยนัน้ ได้ออกคำ�สัง่
ให้โรงเรียนทุกแห่งสอนวิชาเพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาฉบับมาตรฐานจนถึงปัจจุบัน
จุดเด่นของโครงสร้างหลักสูตรเพศศึกษาฉบับนี้ มีการกำ �หนดเป็นรูปธรรมชัดเจนว่า เพศศึกษามี
7 ประเด็น ได้แก่ พัฒนาการทางเพศ (Sexual development) สัมพันธภาพ (Interpersonal relation) ทักษะ
ส่วนบุคคล (Personal and communication skills) พฤติกรรมทางเพศ (Sexual behaviors) การแสดงออก
ถึงพฤติกรรมทางเพศหรือบทบาททางเพศ (Gender role) สุขอนามัยทางเพศ (Sexual health) และสังคม
และวัฒนธรรม (Society and culture) รวมทั้งใช้หลักพัฒนาการทางเพศของมนุษย์ มากำ�หนดให้เนื้อหา
เหมาะสมกัยวัยที่จะเรียนด้วย
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ตาราง 4 ประเด็นพัฒนาการทางเพศ แบ่งเนื้อหาตามพัฒนาการทางเพศตามวัย
อายุ 3 - 5 ปี
อายุ 6 - 9 ปี
อายุ 10 - 12 ปี
อายุ 13 - 15 ปี
1) พัฒนาการทาง
1) ความภูมิใจใน
1) ความแตกต่าง
1) ความแตกต่าง
เพศของวัยรุ่น
เพศของตนเอง
ระหว่างหญิง ทางสรีระร่างกาย
ทั้งด้านร่างกาย
2) การปรับปรุง
ชายในด้าน
ภายนอก ระหว่าง
จิตใจ อารมณ์
บุคคลิกภาพให้
บทบาททางสังคม
เด็กหญิงและ
2) ความรู้สึก
สอดคล้องกับ
2) ลักษณะทาง
เด็กชาย
ในเรื่องเพศ
เพศของตนเอง
กายภาพของ
3) การเข้าสู่สังคม 3) การดำ�เนินชีวิต
ร่างกาย และ
เพศเดียวกัน
การเจริญเติบโต
เตรียมตัวสู่
การเปลี่ยนแปลง
เข้าสู่วัยรุ่น

อายุ 16 - 18 ปี
1) การถ่ายทอด
ลักษณะทาง
พันธุกรรม
2) ความแตกต่าง
ในเรื่องความรู้สึก
นึกคิดในเรื่องเพศ
ระหว่างเพศหญิง
และชาย

ที่มา: เพศศึกษา: ภูมิคุ้มกันที่วัยรุ่นต้องได้รับ, กรมอนามัย, 2541

นอกจากนี้ องค์การแพธ (PATH) เป็นองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ได้ร่วมทำ�งานกับกระทรวง
ศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ดำ�เนินโครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ซึ่งเป็นแผนงานส่วนหนึ่งของ
แผนงานป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน และในช่วงปี 2546 - 2551 บทเรียนจากโครงการดังกล่าว ได้นำ�มา
พัฒนาสู่การจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านสำ�หรับเยาวชนในสถานศึกษา ตาม
แนวคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจในเรื่องเพศวิถี (Sexualities) การจัดการเรียนรู้แบบยึด
ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง (Child - centered Learning) และ การพัฒนาทีเ่ น้นด้านบวกของเยาวชน (Positive Youth
Development) ซึ่งแนวคิดหลัก 3 ประการนี้ เป็นแนวคิดที่น่าสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง และให้เป็น
รูปธรรม เพราะการสร้างความเข้าใจถึงความหลากหลายของวิถที างเพศและสัมพันธภาพทางเพศ ทีเ่ ป็นพัฒนาการ
ตลอดช่วงชีวติ ของมนุษย์ในมิตติ า่ งๆ โดยให้ผเู้ รียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ถึงปัญหาและ
สาเหตุ สามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติในการแก้ปัญหา รวมถึงรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจ และสามารถ
เผชิญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ ข้อสำ�คัญของแนวคิดนี้ คือทัศนคติด้านบวกที่มีต่อวัยรุ่น การให้
โอกาสและบทบาทในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและสร้างสรรค์สังคมที่วัยรุ่นมีส่วนได้ส่วนเสีย
เห็นได้วา่ เพศศึกษา เป็นการแก้ปญ
ั หาเรือ่ งเพศของวัยรุน่ อย่างเป็นรูปธรรม นักวางแผน และนักแก้ปญ
ั หา
ตลอดจนนักวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาเรื่องพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น จึงต่างให้ความคาดหวังกับ
การเรียนการสอนเพศศึกษา ขณะที่สังคมไทยมีข้อจำ�กัดเกี่ยวกับวิธีคิดของคนในสังคมในเรื่องเพศว่าเป็นเรื่อง
ต้องห้าม ดังนั้นการเน้นการเรียนการสอนเพศศึกษาในห้องเรียน จึงมีข้อจำ�กัดให้อยู่ในบรรทัดฐานการเรียน
การสอนที่ต้องสอดคล้องกับข้อจำ�กัดตามวิธีคิดของคนในสังคมไทยไปด้วย วัยรุ่นหรือผู้เรียนส่วนใหญ่จึงรับรู้
แต่เพียงว่า เพศศึกษาคือการห้ามไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งก็เป็นการรับรู้ที่ไม่ผิด อย่างไรก็ตาม
เมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์จริง การรับรู้ดังกล่าวก็ไม่สามารถยับยั้งห้ามใจให้หยุด เข้าตำ�รา “ห้ามไม่หยุด
ฉุดไม่อยู่” ซึ่งปัจจุบัน เกิดขึ้นกับทั้งเด็กชายและเด็กหญิง เพศศึกษาจึงไม่ได้ท�ำ หน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กหรือวัยรุ่นหญิง
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ประชากรและสังคม 2554

ณัฐยา บุญภักดี (2553) เจ้าหน้าที่หน่วยแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และผู้ประสานงานมูลนิธิ
สร้างความเข้าใจเรือ่ งสุขภาพผูห้ ญิง ให้มมุ มองเกีย่ วกับเพศศึกษาว่ากระทรวงศึกษาธิการควรนำ�เพศศึกษา (Sex
education) มาทำ�เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาเอง มากกว่าที่จะให้องค์กรเอกชน (NGO) มาผลักดัน และ
ควรมีการทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัว เพื่อให้เกิดเพศศึกษาในกลุ่มของครอบครัวที่สามารถ
เป็นแรงผลักดัน แนวคิดนี้ ต้องการให้ครอบครัวมีบทบาทในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องทางเพศที่พ่อแม่สามารถพูดคุยสื่อสารกับลูกได้ แนวคิดนี้ต้องมีการรณรงค์เพื่อให้เกิด
วิธคี ดิ และความเชือ่ ของคนในสังคมไทยก่อนว่า “พ่อแม่คอื ครูคนแรกทีส่ อนเรือ่ งเพศศึกษาทีด่ ที ส่ี ดุ ” การรณรงค์น้ี
ต้องกระจายไปในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ร่วมมือกันกระจายขยายแนวคิดนี้ไปในวงกว้างให้มากที่สุด
ของพื้นที่ในสังคมไทย อย่างไรก็ตาม การที่จะทลายกำ�แพงการพูดคุยปรึกษาเรื่องเพศระหว่างพ่อแม่กับลูกนั้น
ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากการพูดคุยเรื่องเพศในครอบครัวถือเป็นข้อจำ�กัดของวัฒนธรรมไทย พ่อแม่และลูกจะ
ไม่พูดคุยกันในเรื่องนี้ ถ้ายังไม่เกิดปัญหาที่ร้ายแรง อาทิ การตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยของรัตนาพร
อินทร์เพ็ญ (2552) พบว่า พ่อแม่เป็นบุคคลลำ�ดับท้ายๆ ที่ลูกจะพูดคุยปรึกษาเรื่องเพศ โดยบุคคลลำ�ดับแรก
ที่ลูกจะไปพูดคุยปรึกษาเรื่องเพศด้วย คือเพื่อน ดังนั้น “เพื่อน” จึงมีบทบาทสำ�คัญในการแก้ปัญหาเรื่องเพศ
ในกลุ่มวัยรุ่น
อย่างไรก็ตาม คำ�ถามทีต่ อ้ งถามคือ เพศศึกษาในสังคมไทยป้องกันวัยรุน่ ไทยให้รอดปลอดภัยจากเรือ่ งเพศ
ได้หรือไม่ ถ้าพิจารณาจากผลของความพยายามในการแก้ปญ
ั หาจากองค์กรทัง้ ภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ
ดูเหมือนว่า เพศศึกษาสามารถป้องกันเด็กวัยรุน่ ไทยให้รอดจากการเป็นพ่อ - แม่วยั รุน่ ได้ในระดับน้อยไปหรือไม่
ทั้งนี้ ข้อมูลจากการสนทนาระดับลึกแม่วัยรุ่นและแม่วัยเด็กทั้ง 4 รายดังกล่าว เปิดเผยว่าเพศศึกษา
ไม่ได้ชว่ ยยับยัง้ การมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในวัยรุน่ หญิงทีส่ ารภาพว่า ไม่มอี ะไรมาห้าม
ตนเองไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ ถ้าใจของตนเองพร้อม ร่างกายก็จะพร้อมตามไปด้วย
“ถ้าใจต้องการ ร่างกายก็พร้อม ไม่มีอะไรมาห้ามเราได้ ถ้าเราต้องการเข้าสู่เส้นทางชีวิตนี้
เพศศึกษาไม่ช่วยอะไรเลย ฟังไปอย่างนั้นแหละ”
(แม่วัยเด็ก อายุขณะคลอดบุตร 14 ปี ปัจจุบันอายุ 19 ปี)
การเรียนการสอนเพศศึกษา จึงเป็นแผนงานทีห่ วังผลในระยะยาวซึง่ ไม่เพียงพอทีจ่ ะรับมือกับความรุนแรง
ของปัญหาเรื่องเพศในวัยรุ่นที่ก้าวไปอย่างไม่มีขอบเขต ท่ามกลางจุดเปลี่ยนของสังคมไทยที่ผันแปรไปตาม
สภาพแวดล้อมของกระแสโลก
นอกเหนือจากการแก้ปัญหาด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา กฎหมาย รวมถึงข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบันและรับหลักการ เป็นอีกวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหา
แม่วัยรุ่นและแม่วัยเด็กที่เป็นรูปธรรมในสังคมไทย (คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา, 2554)
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ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของสตรีและการตั้งครรภ์อยู่หลายฉบับ อาทิ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๕๒ เน้นการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา
รวมถึงการมีสทิ ธิได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐ พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖ ทีค่ มุ้ ครอง
ผู้หญิงในด้านสุขภาพทางเพศและระบบเจริญพันธุ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ ที่ให้ความหมายของความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีประมวล
กฎหมายอาญา หมวด ๓ ว่าด้วยความผิดฐานทำ�ให้แท้งลูก ซึ่งกำ�หนดบทลงโทษผู้ที่ทำ�ให้หญิงแท้งลูกไว้
ในมาตรา ๓๐๑ - ๓๐๕ ตลอดจน ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์
ทางการแพทย์ตามมาตรา ๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ที่กำ�หนดว่าการยุติการตั้งครรภ์กระทำ�ได้เมื่อ
หญิงนั้นยินยอมในกรณี มีปัญหาสุขภาพทางกาย ปัญหาสุขภาพจิต มีความเครียดอย่างรุนแรง ทารกในครรภ์
มีความพิการรุนแรง และตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืน
สำ�หรับข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยได้ลงนามให้สัตยาบัน และรับหลักการเพื่อดำ�เนินงาน
ด้านอนามัยเจริญพันธุ์ ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ
ทีป่ ระกันสิทธิมนุษยชนของสตรี รวมถึง ปฏิญญาและแผนปฏิบตั กิ ารปักกิง่ (Beijing Declaration and Platform
for Action) ทีเ่ น้น 12 ประเด็นห่วงใยเพือ่ ความก้าวหน้าของสตรี ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(Millennium Development Goals: MDGs) และแผนปฏิบัติการ ๒๐ ปี ประชากรกับการพัฒนา
อย่างไรก็ตาม กฎหมายและข้อตกลงเหล่านี้ไม่ครอบคลุมการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังนั้นในปี
2544 จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ กระทั่งปี 2546 ได้มีการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมาธิการยกร่างกฎหมายอนามัยเจริญพันธุ์ ในปี 2548 ได้ตวั ร่างกฎหมาย ในปี 2550 กรมอนามัย
นำ�ร่างกฎหมายมารับฟังความเห็นก่อนส่งให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณา ในปี 2553 กรมอนามัยแก้ไขตามคำ�แนะนำ�
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา และเมือ่ ต้นปี 2554 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัตอิ นามัย
การเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะรับรองสิทธิทางเพศของทุกคนทุกเพศในช่วงวัยเจริญพันธุ์ พ.ร.บ. ฉบับนี้
กำ�หนดให้ กระทรวงสาธารณสุข ต้องจัดให้มีการให้คำ �ปรึกษา หรือให้บริการด้านสุขภาพทางเพศอย่าง
เหมาะสม โดยจะต้องรักษาข้อมูลส่วนตัว และจะต้องให้คำ�ปรึกษาและการให้บริการด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน
ตามมาตรฐานที่กำ�หนด
พ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังกำ�หนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการสอนเพศศึกษาให้กับนักเรียน
ให้เหมาะกับวุฒภิ าวะและช่วงวัยของผูเ้ รียน และเปิดโอกาสให้นกั เรียนทีต่ งั้ ครรภ์ระหว่างเรียนให้ศกึ ษาต่อไปได้
โดยสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเรียนต่อขณะตั้งครรภ์ หรือลาพักจนหลังคลอดแล้วจึงกลับมาเรียนต่อไป
ส่วนหน่วยงานอื่นๆ และหน่วยงานเอกชน มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยต้องไม่ขัดขวางการลาคลอด
และต้องส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พร้อมทั้งต้องมีการป้องกันการล่วงเกินและคุกคามทางเพศ
พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นการคุ้มครองวัยรุ่นโดยตรงทั้งวัยรุ่นในระบบและวัยรุ่นนอกระบบ โดยเฉพาะวัยรุ่น
ในระบบที่เป็นนักเรียนหญิงและตั้งครรภ์ขณะเป็นนักเรียน ซึ่งนโยบายนี้ เป็นนโยบายที่ดีและให้โอกาส
นักเรียนหญิงวัยรุ่นให้เรียนจนสำ�เร็จหลักสูตรที่กำ�หนดได้ ทำ�ให้วัยรุ่นหญิงสามารถดูแลและเลี้ยงตัวเองได้
เมื่อต้องเป็นแม่
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นั่นเป็นมุมมองด้านนโยบาย แต่ในความเป็นจริง จากข้อมูลการสัมภาษณ์ระดับลึกที่เก็บเพิ่มเติมเพื่อ
จุดประเด็นให้มกี ารศึกษาวิจยั เพิม่ เติมต่อไปในเรือ่ งแม่วยั เด็ก ข้อมูลจากแม่วยั เด็กตัวอย่างซึง่ เป็นอดีตนักเรียนหญิง
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งครรภ์และคลอดบุตรอายุระหว่าง 13 - 14 ปี ปัจจุบัน เป็นแม่วัยรุ่นอายุ 19 ปี
ที่มีบุตรชาย 2 คน อายุ 5 ปี และ 3 ปี ตามลำ�ดับ และปัจจุบันเลิกรากับพ่อของเด็ก พร้อมทั้งมีสามีคนใหม่
อายุ 22 ปี อาชีพปัจจุบันไม่มี เธอและลูกจึงตกเป็นภาระเลี้ยงดูของพ่อแม่ของเธอ ส่วนอีกรายหนึ่งเป็นอดีต
นักเรียน ปวช. ปีที่ 1 ตั้งครรภ์และคลอดบุตรอายุระหว่าง 13 - 14 ปี ซึ่งปัจจุบัน เป็นแม่วัยรุ่นอายุ 19 มีบุตร
ชาย 1 คน สามีก็เป็นอดีตนักเรียนในโรงเรียนเดียวกัน ปัจจุบันทั้งคู่ได้ทำ�พิธีผูกข้อมืออยู่กินด้วยกัน โดยทั้งคู่
มีอาชีพทำ�ไร่ของพ่อแม่ฝ่ายชาย ซึ่งทั้ง 2 รายนี้ สรุปตนเองว่า “โชคดี” ที่ยังมีพ่อแม่รับเลี้ยงอยู่ ฝ่ายหญิงไม่กล้า
กลับไปเรียนต่อในโรงเรียนในระบบได้แล้ว และตั้งใจว่าจะไปเรียนต่อในโรงเรียนการศึกษานอกระบบ (กศน.)
ประเด็นทีต่ อ้ งการนำ�เสนอ ณ จุดนีค้ อื ในความเป็นจริงนัน้ การทีน่ กั เรียนหญิงเมือ่ ตัง้ ท้องแล้ว ส่วนใหญ่
จะไม่กลับไปเรียนในโรงเรียนสามัญทัว่ ไปอีก ถ้าพ่อแม่ของทัง้ 2 ฝ่ายยอมรับและยินยอมให้อยูด่ ว้ ยกันฉันท์สามี
ภรรยา อย่างไรก็ตาม ยังมีนักเรียนหญิงที่ท้องระหว่างเรียนอีกจำ�นวนมากที่ไม่ได้รับการยอมรับจากคู่นอน
หรือถูกทอดทิ้ง นักเรียนหญิงไม่กล้าบอกพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ที่ทำ�ได้คือต้องแอบซ่อนรัดพุงตัวเองไว้ไม่ให้ยื่น
ออกมาฟ้องว่าตนเองกำ�ลังท้อง และเข้าสู่กระบวนการทําแท้ง ขณะเดียวกันตนเองก็ยังต้องไปเรียนเพื่อไม่ให้
ผิดปกติ นีจ่ งึ แสดงให้เห็นว่า นโยบายคุม้ ครองนักเรียนหญิงตัง้ ครรภ์ให้สามารถมาเรียนตามปกติในโรงเรียนเดิมนัน้
รัฐต้องมีการสร้างความเข้าใจกับนักเรียน และสร้างความเชื่อถือให้สังคมเกิดการยอมรับด้วย

ข้อเสนอแนะ
• พ.ร.บ. อนามัยการเจริญพันธุเ์ ปิดโอกาสให้นกั เรียนทีต่ งั้ ครรภ์ระหว่างเรียน สามารถศึกษาต่อไปได้ทงั้
ในขณะตัง้ ครรภ์หรือมาเรียนต่อหลังจากลาพักหลังคลอด การเปิดโอกาสนี้ ทําให้เป็นทีร่ บั รูว้ า่ มี ผูม้ ปี ระสบการณ์
ในกลุ่มเพื่อนด้วยกัน ดังนั้น การเรียนการสอนเพศศึกษาควรใช้วิธีการเรียนการสอน แบบ “เพื่อนสอนเพื่อน”
ให้เพื่อนที่มีประสบการณ์เรื่องเพศมาเป็น ผู้สอน ผู้เรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ของเพื่อน
เนื่องจากวัยรุ่นต้องการปรึกษาเพื่อนมากที่สุด เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเพศ ครูควรทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของ
การเรียนการสอนเพศศึกษา
• การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา เป็นการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยเจริญพันธุ์ หลักสูตรเพศศึกษาจึงต้องเป็น
หลักสูตรต่อเนื่อง ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการต้องกำ�หนดการเรียนการสอนหลักสูตรเพศศึกษา ตั้งแต่ชั้นเด็ก
เล็กถึงระดับมหาวิทยาลัย กระทรวงแรงงานต้องรับลูกต่อจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำ �เนินการเรียนรู้
เรื่องเพศบรรจุเข้าเป็น ระเบียบปฏิบัติ เพื่อความต่อเนื่องในการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา โดยประยุกต์หรือสอด
แทรกเข้าไปในการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำ�เสมอ หรือกิจกรรมต่อเนื่องของหน่วยงาน
• กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนสื่อสารมวลชน ต้องร่วมกันเป็นแกนหลักในการสร้างแรงบันดาลใจผ่าน
กระแสสังคม ซึง่ วัยเด็กและวัยรุน่ เป็นวัยทีก่ ระแสสังคมชีน้ ำ�ได้ทงั้ ความคิด และพฤติกรรม เช่น การสร้างรูปแบบ
(Model) วัยรุ่นไทยชนะใจตนเอง การดำ�เนินการเหล่านี้ต้องมีความต่อเนื่อง มุ่งมั่นถึงผลลัพธ์ที่ต้องเกิด ถ้าจัด

หนูยังไม่อยากเป็นแม่: เส้นทางชีวิตที่น่าห่วงใยของแม่วัยเด็กในสังคมไทย
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ทำ�เป็นรายการแบบต่อเนื่องสนุกและทันสมัย ก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่งการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องจริงจังและตั้งใจ ผลสุดท้ายก็จะไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ผ่านกระบวนการตกผลึกในการเรียนรู้สู่การ
ปฏิบัติ ที่จะเป็นค่านิยมและความเชื่อต่อไป
• ผู้ปกครอง สมาชิกครอบครัว ครู ที่เป็นบุคคลใกล้ชิดของช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น ในการสื่อสารต้องใช้
ความจริงและยอมรับความจริงเกีย่ วกับจุดเปลีย่ นของสังคมไทย ให้เป็นกลไกและกระบวนการให้พฤติกรรมทาง
เพศของเด็กไทยเปลียนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ด้วย การยอมรับความจริงว่าทัศนคติ ความคิด
และพฤติกรรมทางเพศของเด็กในสังคมไทยได้เปลี่ยนไปแล้ว ต้องทะลุกรอบและวิธีคิดว่า เด็กวัยรุ่นไทยที่มี
ทัศนคติ แนวคิด และพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องเพศเสรี คือความผิด และเป็นสิ่งไม่ดี ต้องปรับมุมมองวัยรุ่น
เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องธรรมชาติ และกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ไม่ตัดสินโดยใช้อคติ หรือคิดไปในทางไม่ดี
(Negative Thinking) มาเป็นกรอบความคิด ผู้ปกครอง ครู ผู้ให้บริการด้านการสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง
ทุกระดับ ต้องคิดบวก (Positive Thinking)
• การศึกษาวิจัยเรื่อง “แม่วัยเด็ก” ต้องเป็นประเด็นสำ�คัญและต้องเป็นคำ�ถามวิจัยในระดับแรกๆ ที่
นักวิชาการหลากหลายสาขานำ�มาบูรณาการในการศึกษาวิจยั เพือ่ นำ�ไปสูข่ อ้ เสนอแนะในการป้องกัน และแก้ไข
อย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม
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Human Trafficking and Health Risks of Female Migrants

อมรา สุนทรธาดา Amara Soonthorndhada 2

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายความเชื่อมโยงระหว่างการย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงานสตรีที่มีผลมาจากสาเหตุทาง
เศรษฐกิจและสังคม และนำ�ไปสู่การค้ามนุษย์ จากผลการล่อลวงสู่อาชีพบริการทางเพศและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ กลุ่มตัวอย่างคือแรงงานสตรี จำ�นวน 200 ราย จากประเทศพม่าและลาวมาประกอบอาชีพค้าบริการทางเพศในสถานบันเทิง
ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี และนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า สาเหตุหลักที่เข้าประเทศไทยผิดกฎหมายคือ
ความยากจนและต้องการหางานทำ� การได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเรื่องการจ้างงานจากนายหน้าหางานและเพื่อนบ้าน สำ�หรับโอกาส
เสี่ยงที่จะติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์เกี่ยวข้องกับระดับความรู้เรื่องโรคและการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอน ประชากรตัวอย่างใช้ทุกครั้ง
ร้อยละ 62 และไม่เคยใช้เลย ร้อยละ 17 ทัศนคติต่อการใช้ถุงยางอนามัย เกี่ยวข้องกับประเภทของคู่นอน เช่น ไม่จำ�เป็นต้องใช้กับ
คู่นอนประจำ� กลุ่มสตรีจากพม่ามีพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่าจากลาว และทั้งสองกลุ่มมีความเสี่ยงต่อการติดเชี้อสูง ดังนั้นควรเพิ่ม
แผนงานหรือมาตรการเข้มที่เน้นโอกาสการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขเพื่อลดจำ�นวนผู้ติดเชี้อ

Abstract

This study explores the connection between socio-economic factors and the vulnerability of migrant women
to human trafficking for the explicit purpose of sexual exploitation, and their related HIV/AIDS risks. The study took
place in four provinces: Samutsakorn, Samutsongkram, Nondhaburi and Nakornpathom. Two hundred respondents
among migrant women from Lao PDR and Myanmar were recruited from sex entertainment places such as bars,
hotels and karaoke.
The results reveal that the main reason for entering Thailand is to find jobs due to economic stress in their
hometowns and that they were lied to about what they would be doing. Most respondents found employment through
the brokers and friends. To assess the risk of HIV/AIDS, two issues were investigated: the level of knowledge, and
condom use. About 62 per cent always used condoms with their clients and 17 per cent never used them. The
Burmese are more at risk than the Laotians. Use of condoms is associated with perception of sexual relationships.
Casual sex with clients is perceived as risky while sex with steady sexual partners is perceived as free from infection.
It is recommended that it is necessary to plan for HIV/AIDS reduction among the migrant population and
especially among the young women who are the trafficking victims and to increase access to HIV prevention
commodities both documented and undocumented.
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บทความนี้ใช้ข้อมูลจากโครงการวิจัยเรื่อง HIV/AIDS Vulnerability of Human Trafficking Victims: A Case Study of Female Migrant
Workers from Lao PDR and Myanmar ได้รับทุนสนับสนุนจาก United Nations of Drug and Crimes (UNODC)
รองศาสตราจารย์ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ทบทวนปัญหาและฐานคิด
การรวมตัวพื้นที่เศรษกิจของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย
เวียดนาม จีนตอนใต้ (มณฑลยูนาน) ลาว พม่า และ กัมพูชา มีจำ�นวนประชากรประมาณ 240 ล้านคน อาศัย
อยู่บนพื้นที่ 2.3 ล้านตารางกิโลเมตร3 เพื่อกำ�หนดนโยบายร่วมกันด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ เช่น การเป็น
ประเทศคู่ค้า การเปิดตลาดการค้าเสรี และการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
(Asia Development Bank) เป็น ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ความร่วมมือดังกล่าว นำ�ไปสู่การพัฒนา
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำ�เป็นต่อการคมนาคม เช่น การสร้างถนนเชื่อมต่อระหว่างประเทศสายสำ�คัญ
หลายสาย การเปิดชายแดนหรือจุดผ่อนปรนเพือ่ การค้า ทำ�ให้การติดต่อสะดวกมากขึน้ ส่งผลให้จ�ำ นวนประชากร
วัยแรงงานย้ายถิ่นระหว่างประเทศต้นทางและปลายทางมีความซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การค้า
มนุษย์เพือ่ ป้อนตลาดแรงงานในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการย้ายถิน่ จากพม่า ลาว และกัมพูชาเข้าสูป่ ระเทศไทย
ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขงที่มีฐาน
การเจริญเติบโตที่ต่างกัน ประการหนึ่งคือการขยายตัวของธุรกิจบริการทางเพศที่รวดเร็ว รวมทั้งผู้ให้บริการ
ทางตรงและประเภทแอบแฝง จนอาจกล่าวได้ว่า เป็นรูปแบบของการค้ามนุษย์ ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อสตรีและเด็ก (World Bank, 2006) จากการคาดประมาณจำ�นวนโสเภณีเด็กในประเทศไทยในช่วงปี
2533 - 2540 มีโสเภณีเด็กต่างชาติไม่ต่ำ�กว่า 80,000 คน (Caouette, 1998) ผลกระทบทีต่ ามมาคือจำ�นวน
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส์ทเี่ พิม่ ขึน้ ในกลุม่ ประเทศอนุภมู ภิ าคลุม่ น้�ำ โขง เพราะตกเป็นเหยือ่ ของการล่อลวงเพือ่ แลก
กับโอกาสการทำ�งานในประเทศปลายทาง เช่น ประเทศไทยซึง่ เป็นตลาดแรงงานทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ สำ�หรับอนุภมู ภิ าค
ลุ่มน้ำ�โขง4 จากสถิติการสำ�รวจ พบว่า ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมามีประชากรย้ายถิ่นไปมาระหว่างประเทศกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขงมากกว่า 2 ล้านคน การเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โดยเฉพาะจีนตอนใต้
(ยูนาน) และประเทศไทย ประมาณ 1 ล้านคน5 ผูย้ า้ ยถิน่ จากพม่าทีป่ ระกอบอาชีพบริการทางเพศมีความเสีย่ ง
มากเป็นสองหรือสามเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับหญิงไทยผู้ค้าบริการแบบสมัครใจ เนื่องจากการมีสถานะเป็น
ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ทำ�ให้ผู้ย้ายถิ่นไม่สามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพ
ได้อย่างเต็มรูปแบบ (Beyrer, 2001; Vitit, 2005)

ฐานคิดการเชื่อมโยงระหว่าง การย้ายถิ่น การค้ามนุษย์ อาชีพบริการ
และเอ็ชไอวี/เอดส์
ความเชื่อมโยงระหว่างการย้ายถิ่น การค้ามนุษย์ และการเข้าสู่อาชีพบริการของแรงงานสตรีเข้าเมือง
ผิดกฎหมาย เพือ่ การทำ�งานทีม่ ผี คู้ มุ้ ครองและได้คา่ ตอบแทนทีม่ ากกว่าการทำ�งานประเภทอืน่ ทำ�ให้มกี ารเพิม่
จำ�นวนผูย้ า้ ยถิน่ ข้ามชาติเข้าสูว่ งจรการค้ามนุษย์เพือ่ การบริการทางเพศอย่างหลีกเลีย่ งได้ยาก เพราะเป้าหมาย
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คือการมีรายได้และส่งเงินกลับให้ครอบครัวที่มีฐานะแร้นแค้น เหตุผลหลักอื่นๆ ได้แก่ การบ่มเพาะจาก
วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ ลูกสาวขาดโอกาสทางการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับลูกชาย การตอบแทนบุญคุณพ่อ
แม่ และปัจจัยสุดท้ายคือค่านิยมทางวัตถุที่ได้มาด้วยเงินที่หาง่าย (Archavanitkul, 1998).
คริส ลิตเติลตันและอมรทิพย์ อมราภิบาล (Lyttleton & Amarapibal, 2002) ตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจ
ในประเด็นการขยายตัวของธุรกิจการขายบริการทางเพศทีส่ ร้างรายได้ให้ผปู้ ระกอบการโดยเฉพาะในเขตจังหวัด
รอยต่อชายแดน ไทย ลาว พม่า รวมถึงกัมพูชา (Tan & Bertrand, 2007) เนื่องจากกระแสความนิยมทั้ง
ผูเ้ ทีย่ วและผูข้ ายบริการ มีปจั จัยหลายประการประกอบกัน เช่น ค่านิยมของนักเทีย่ วชายไทย ทีต่ อ้ งการเปลีย่ น
กลุ่มเป้าหมายจากหญิงบริการไทยเป็นหญิงต่างชาติ เมื่อมีทั้งอุปสงค์และอุปทานมีผลต่อ กระแสการย้ายถิ่น
จากประเทศเพื่อนบ้านมีการไหลเวียนและเพิ่มจำ�นวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือมาตรการ
ควบคุมโรคที่ไม่สามารถรองรับกับจำ�นวนประชากรย้ายถิ่น และผู้ใช้บริการ การควบคุมและติดตามผู้ติดเชื้อ
อย่างเต็มรูปแบบกระทำ�ได้ยาก เนือ่ งจากมีการเดินทางเข้าออกข้ามชายแดนได้สะดวก สถานการณ์ดงั กล่าวพบ
ได้ทั่วไปไม่เพียงเฉพาะกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขงเท่านั้นแต่รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่มีชายแดนร่วมกันใน
เอเชียและแปซิฟคิ ทีป่ ระชากรวัยแรงงานทัง้ ชายและหญิงเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและแรงงานหญิงส่วนใหญ่
ที่อายุน้อยจะถูกล่อลวงหรืออยู่ในภาวะจำ�ยอมเข้าสู่วงจรการค้าบริการทางเพศ (UNDP, 2008)
คำ�ถามที่น่าสนใจคือ การมองปรากฎการณ์ความเชื่อมโยงระหว่างการย้ายถิ่นข้ามชาติ การค้ามนุษย์
และการเติบโตของธุรกิจค้าประเวณีของแรงงานสตรีที่ไม่มีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานในอาชีพอื่นๆ เนื่องจาก
ขาดความชำ�นาญหรือเป็นแรงงานไร้ฝีมือ ไม่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ การเพิ่มขึ้นของจำ�นวนผู้ป่วย
โรคเอ็ชไอวี/เอดส์ โดยเฉพาะแรงงานสตรี การถูกล่อลวง หรือการถูกชักชวนจากกลุ่มนายหน้าที่รับประกันว่า
จะมีงานทำ� มีรายได้ดีจึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นทางเลือกที่ต้องเสี่ยงเพื่อความอยู่รอด
ของครอบครัวและตนเอง
การย้ายถิ่นจากถิ่นต้นทางสู่ประเทศปลายทางมีรูปแบบและความซับซ้อนที่กฎหมายเข้าไปคุ้มครองได้
ไม่ทั่วถึง เพราะเป็นขบวนการที่มีเครือข่ายที่ปรับวิธีการและการดำ�เนินงานที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐรู้ไม่เท่าทัน สตรี
ย้ายถิ่นข้ามชาติสามารถเดินทางไปหางานทำ�ในประเทศที่ 2 หรือ 3 นั้นมีวิธีการที่เครือข่ายนายหน้าวางแผน
ไว้อย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่จับกุมและส่งกลับประเทศ เช่น การแต่งงานกับชายต่างชาติ การถูกล่อลวง
เรื่องงาน และการถูกบังคับ เช่น งานครั้งแรกคือบริกรในร้านอาหารซึ่งมีธุรกิจค้าบริการทางเพศควบคู่ไปด้วย
สตรีย้ายถิ่นข้ามชาติจึงต้องตกอยู่ในสภาพจำ�ยอมเป็นพนักงานขายบริการทางเพศ
สาเหตุหลักที่มีผลต่อการย้ายถิ่นข้ามชาติในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ �โขง โดยเฉพาะการย้ายถิ่น
จากพม่า เกิดจากแรงกดดันด้านการเมืองระหว่างชนกลุ่มน้อยและปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ผลักดันให้ประชากร
ย้ายถิ่นเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเดิม โดยไม่คำ�นึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นในถิ่นปลายทาง และประเทศไทยเป็น
เป้าหมายหลักทีแ่ รงงานย้ายถิน่ ข้ามชาติมองเห็นโอกาสหางานทำ�เพือ่ ความอยูร่ อดสำ�หรับตนเองและครอบครัว
อาจเป็นการยากที่จะหาคำ�ตอบ ปรากฏการณ์แรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติที่ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำ�โขงได้เรียนรู้อะไรบ้าง ตามแนวคิดที่ว่า การย้ายถิ่นคือการเลือกสรร (gender selectivity in migration)
(Piper, et al., 2008) สตรีย้ายถิ่นมีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานในถิ่นปลายทางเฉพาะงานที่ค่าแรงต่ำ� ขาดการ
คุม้ ครองสวัสดิภาพทัง้ ร่างกายและจิตใจ ขาดอำ�นาจการต่อรองกับผูป้ ระกอบการเนือ่ งจากด้อยการศึกษา และ
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ขาดทักษะ มีความเสี่ยงต่อการดำ�รงชีวิต ความปลอดภัยด้านสุขภาพเป็นปัญหาที่รุนแรง เช่น การแพร่ระบาด
ของโรคเอ็ชไอวี/เอดส์ กำ�ลังเป็นปัญหาในขั้นวิกฤต จากรายงานของ UNAIDS (2008) ให้ความสำ�คัญปัญหา
เร่งด่วนในกลุ่มแรงงานย้ายถิ่น การค้ามนุษย์ การค้าประเวณี และการแพร่ระบาดของโรคเอ็ชไอวี/เอดส์
มาตรการต่ า งๆ ที่ อ งค์ ก รระหว่ า งประเทศร่ ว มสร้างข้อตกลงและแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เช่น
การหาแนวทางออกกฏหมายและบทลงโทษการค้ามนุษย์
ปัจจัยร่วมอีกประการหนึง่ ทีเ่ ร่งให้อตั ราการติดเชือ้ เอชไอวี/เอดส์สงู ในประชากรแรงงานข้ามชาติคอื ปัญหา
ยาเสพติด ดังที่ทราบกันว่า ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�โขง มีเครือข่ายการค้ายาเสพติดระดับประเทศ
ที่ยากต่อการปราบปราม การซื้อขายยาเสพติดทำ�ได้ง่ายระหว่างผู้ค้าและผู้เสพ กลุ่มประชากรวัยแรงงานมี
พฤติกรรมเสพยาร่วมกับการใช้บริการทางเพศ ทำ�ให้การแพร่กระจายของโรคเอชไอวี/เอดส์ เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว6

วัตถุประสงค์
1. ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการย้ายถิ่น การค้ามนุษย์ และแรงงานสตรีข้ามชาติที่เข้าสู่วงจร
การค้าบริการทางเพศ
2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงต่อโรคเอชไอวี/เอดส์ของแรงงานสตรีย้ายถิ่นข้ามชาติ

แหล่งข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาประกอบด้วยแรงงานสตรีจากพม่า และลาว จำ�นวน 200 ราย ที่ย้ายถิ่น
เข้ามาหางานทำ�ในประเทศไทย จำ�นวนประชากรตัวอย่างเป็นพนักงานจากสถานบริการประเภทต่างๆ เช่น
คาราโอเกะ โรงแรม สถานอาบอบนวด และร้านอาหาร ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี และ
นครปฐม ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีจำ�นวนแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะจากประเทศลุ่มน้ำ�โขงหนาแน่น โครงการนี้
ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะผูว้ จิ ยั ประกอบด้วยผูเ้ ขียนบทความนี้
และนักวิจัยผู้ช่วยซึ่งเป็นนักศึกษาหญิงระดับมหาบัณฑิต ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล รวม 4 คน โดยผู้เขียนบทความเป็นผู้อบรมด้านทักษะการสัมภาษณ์ การทำ�ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ตลอดจนการเคารพสิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูลในกรณีไม่ประสงค์จะตอบคำ�ถามบางคำ�ถาม หรือขอหยุด
การให้สัมภาษณ์
เนื่องจากการเข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายกระทำ�ได้ยาก จำ�เป็นต้องอาศัยการประสานงานจากกลุ่ม
บุคคลหลายกลุ่ม ทั้งภาครัฐและหน่วยงานเอกชนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความคุ้นเคยกับผู้ประกอบการ เพื่อ
ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ดังนัน้ การเลือกกลุม่ ตัวอย่างเริม่ จากการเลือกสถานบริการแบบเจาะจงเฉพาะ
สถานประกอบการทีใ่ ห้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขเข้าไปให้บริการเรือ่ งการตรวจสุขภาพเป็นประจำ �
โดยคณะวิจยั จะเก็บข้อมูลหลังจากทีก่ ลุม่ เป้าหมายได้รบั การตรวจร่างกายแล้วตามความสมัครใจของผูใ้ ห้ขอ้ มูล
6
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นอกจากข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามแล้ว การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ระดับลึก โดยเลือกเฉพาะผู้ที่ตอบว่าถูกล่อลวง หรือได้ข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลักษณะงาน ซึ่งมีประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรที่ได้จากการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม หรือประมาณ
50 ราย และมีจำ�นวนตัวอย่าง 24 ราย ที่เต็มใจให้ความร่วมมือในการให้สัมภาษณ์ระดับลึก เพื่อศึกษา
รายละเอียดเพิม่ เติม เนือ่ งจากลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดสามารถพูดและเข้าใจภาษาไทย ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงสามารถ
สื่อสารกับกลุ่มตัวอย่างได้สะดวกมากขึ้น

ผลการวิจัย
ลักษณะทั่วไป
ประชากรกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ย้ายถิ่นจากพม่าและลาว ร้อยละ 87.4 และ 12.6 ตามลำ�ดับ
ประชากรตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 24.2 ปี ด้านการศึกษา ร้อยละ 59 ไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 30 ได้รับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา และร้อยละ 12 จบชั้นมัธยมศึกษา ผู้ย้ายถิ่นจากลาวได้รับการศึกษาสูงกว่า
ผู้ย้ายถิ่นจากพม่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างจากลาวมีจำ�นวนพี่น้องในครอบครัวโดยเฉลี่ย 4.9 คน เปรียบเทียบ
กับผูย้ า้ ยถิน่ จากพม่าทีม่ พี นี่ อ้ งในครอบครัวโดยเฉลีย่ 2.9 คน ร้อยละ 90 ของประชากรตัวอย่างทัง้ สองสัญชาติ
มารดายังมีชวี ติ ร้อยละ 76 มีบดิ ายังมีชวี ติ และเป็นหัวหน้าครอบครัว ข้อมูลเกีย่ วกับเชือ้ ชาติจะ พบว่าผูย้ า้ ยถิน่
จากพม่าประกอบด้วยชนกลุ่มน้อยที่หลากหลายมากกว่ากลุ่มประชากรจากลาว สำ�หรับสถานภาพสมรส
ร้อยละ 66 มีสถานภาพโสด เมื่อแบ่งตามสัญชาติ มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย ผู้ย้ายถิ่นจากลาวมีจำ�นวน
บุตรเฉลี่ยมากกว่าผู้ย้ายถิ่นจากพม่า สำ�หรับการย้ายถิ่นเข้าสู่ประเทศไทย ร้อยละ 43 เข้ามาประเทศไทยเป็น
ครัง้ แรก สำ�หรับผูท้ เี่ คยเข้ามาประเทศไทยแล้วมีจ�ำ นวนครัง้ เฉลีย่ การเข้าประเทศเท่ากับ 4 ครัง้ โดยกลุม่ ตัวอย่าง
จากลาวเคยเข้ามาประเทศไทยจำ�นวนครั้งเฉลี่ยมากกว่าผู้ย้ายถิ่นจากพม่า (ตาราง 1)
ตาราง 1 ร้อยละของลักษณะทั่วไปของประชากรจำ�แนกตามสัญชาติ
ลักษณะทั่วไป
อายุ
<15
15 - 19
20 - 24
25 - 29
29+
อายุเฉลี่ย 24.1
จำ�นวนพี่น้องในครอบครัว
ลูกคนเดียว
2-3

ลาว
(N=25)
4.0
36.0
40.0
8.0
12.0

พม่า
(N=173)
11.6
48.0
24.2
16.2

รวม
(N=198)
0.5
14.6
47.0
22.2
15.7

(N=25)
20.0

(N=172)
4.1
68.0

(N=197)
3.6
61.9
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ตาราง 1 (ต่อ)
ลักษณะทั่วไป
4-6
6+
เฉลี่ย

ลาว
68.0
12.0
4.5
(N=25)
76.0
88.0
N=13
93.0
7.0
-

พ่อยังมีชีวิตอยู่
แม่ยังมีชีวิตอยู่
เชื้อชาติ
ลาว
พม่า
มอญ
คะยา
ไทใหญ่
ไทลื้อ
ไทยอง
อีก้อ
การศึกษา
(N=25)
ไม่ได้เรียน
20.0
ประถมศึกษา
52.0
มัธยมศึกษา
28.0
สถานภาพสมรส
(N=25)
โสด
64.0
หม้าย
0.0
หย่า
28.0
แยกกันอยู่
8.0
แต่งงาน
0.0
จำ�นวนบุตร
(N=8)
1
50.0
2
37.5
3
12.5
จำ�นวนครั้งการย้ายถิ่นเข้าสู่ประเทศไทย
ครั้งแรก
30.8
จำ�นวนครั้งเข้า - ออกเฉลี่ย
5.1

พม่า
22.7
5.2
2.9
(N=175)
76.0
89.7
N= 167
1.2
0.6
0.6
87.4
9.0
0.6
0.6
(N=175)
64.6
26.3
9.1
(N=175)
65.7
0.6
24.6
3.4
5.7
(N=42)
57.1
38.1
4.8

รวม
28.4
6.1
3.1
(N=200)
76.0
89.5

(N=200)
59.0
29.5
11.5
(N=200)
65.5
0.5
25.0
4.0
5.0
(N=50)
56.0
38.0
6.0

44.9
4.3

ที่มา: โครงการ HIV/AIDS Vulnerability of Human Trafficking Victims: A Case Study of
Female Migrant Workers from Lao PDR and Myanmar
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เหตุผลการเข้าประเทศไทยและอาชีพบริการทางเพศ
การค้ามนุษย์เป็นเรื่องผิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การทีส่ ตรีและเด็กทีม่ กี ารศึกษาน้อย ฐานะยากจน และเข้าเมืองผิดกฏหมายต้องถูกเอาเปรียบและยอมรับอาชีพ
บริการทางเพศ ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมและมีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพ การวิจัยครั้งนี้
ต้องการศึกษาถึงแรงจูงใจหรือสาเหตุทผี่ ยู้ า้ ยถิน่ ตัดสินใจทำ�งานอาชีพบริการ โดยให้ผตู้ อบสามารถเลือกคำ�ตอบ
ได้มากกว่า 1 คำ�ตอบ เหตุผลหลักที่ทำ�ให้ต้องเดินทางเข้าประเทศไทยและประกอบอาชีพบริการ คือเหตุผล
ทางเศรษฐกิจ พบว่า ร้อยละ 72 ต้องการมีรายได้ สำ�หรับเหตุผลอันดับรองลงมาคือ ร้อยละ 58 คิดว่าตนมี
การศึกษาน้อยและไม่มีทางเลือก ร้อยละ 52 ระบุว่าไม่มีงานหรือทางเลือกอื่น ร้อยละ 41 คิดว่าเป็นอาชีพ
ที่น่าลองและอยากเรียนรู้ และร้อยละ 39 มีความเห็นว่าเป็นอาชีพที่เหมาะกับวิถีชีวิตของตน ร้อยละ 3
ระบุว่าถูกบังคับ ร้อยละ 3.5 คิดว่าตนถูกล่อลวง ร้อยละ 21.5 ตอบว่าได้ข้อมูลเรื่องงานไม่ชัดเจน เช่น
นายหน้าบอกว่าจะได้งานเป็นพนักงานบริการในร้านอาหาร (ตาราง 2)
ข้อมูลจากการสำ�รวจเป็นการให้ภาพด้านกว้างเท่านัน้ เกีย่ วกับประเด็นการถูกล่อลวงเข้าประเทศโดยผ่าน
กระบวนการย้ายถิ่น การได้พูดคุยกับกรณีศึกษาโดยการยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลจะ พบว่า แรงงานสตรีพบกับ
ประสบการณ์ที่เลวร้ายสำ�หรับชีวิต เช่น สตรีจากลาวเล่าว่าลงเรือข้ามแม่น้ำ�มาประเทศไทยกับคนรู้จักที่เป็น
เพื่อนของพ่อ ไม่ได้คิดว่าจะถูกล่อลวง เมื่อถึงฝั่งไทยต้องเดินทางต่อ จำ�ได้ว่าเป็นเวลานานมาก ทราบภายหลัง
ว่าถูกขายให้กับเจ้าของซ่องราคาถูก ที่เปิดเป็นร้านอาหารด้วยในจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วงแรกต้องทำ�งานเป็น
พนักงานเสริฟอาหาร ภายหลังถูกบังคับให้ขายบริการ สถานบริการแห่งนีภ้ ายหลังถูกเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจเข้าตรวจค้น
และสั่งปิด พนักงานต้องแยกย้ายกันไปหางานในที่แห่งใหม่ ต่างจากแรงงานสตรีที่เต็มใจมาแสวงโชคฝั่งไทย
จะมีเรื่องราวที่ต่างไปจากผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับสถานการณ์ แรงงานสตรีหนึ่งในกรณีศึกษาจาก
24 ราย เล่าเหตุการณ์ที่ตนประสบดังนี้
“อายุ 30 กว่าแล้ว อยู่บ้านไม่มีงานทำ� ไม่มีเงิน ตัดสินใจยืมเงินน้าชาย 6,000 บาท เป็นค่ารถตู้
ข้ามมาฝั่งไทย เหลือเงินนิดเดียว นอกนั้นให้เจ้าของรถตู้ เดินเท้าจากบ้านเป็นวันเลย มารวม
กับคนอืน่ ทีท่ า่ ขีเ้ หล็ก อยากหาเงิน งานอะไรก็ได้ ตอนนีเ้ ป็นหมอนวด ได้คา่ แรง วันละ 100 - 200
บาท ไม่ค่อยมีแขก บางทีหลายวันไม่ได้เงินเลย เพราะไม่สวย อายุมากแก่ด้วย มีแฟนคนไทย
นานๆ ก็มาหา ไม่คอ่ ยให้เงินมาก มาทำ�งานเกือบปีแล้ว ยังไม่ได้กลับบ้านเพราะเก็บเงินไม่ได้เลย
ไม่เคยส่งเงินกลับเลย ยังเป็นหนี้ จะทำ�ไปก่อน ไม่รู้เหมือนกัน”
สตรีย้ายถิ่นชนเผ่าไทใหญ่จากพม่า
อิทธิพลด้านสือ่ นับว่าเป็นปัจจัยเสริมอย่างหนึง่ ทีส่ ตรียา้ ยถิน่ ต้องการมาหาประสบการณ์ในประเทศไทย
ต่างให้ข้อมูลว่ารู้จักประเทศไทยจากการดูข่าว ละคร และจินตนาการว่าน่าอยู่ คงจะมีงานให้ทำ�หลากหลาย
น่าจะมีโอกาสใช้ชีวิตที่สะดวกสบายเพราะดูทันสมัยทุกด้าน จากการพูดคุยกับสตรีลาวที่ให้บริการในร้าน
คาราโอเกะ ได้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตที่โลดโผนของเธอดังนี้
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“เคยทำ�งานฝั่งโน้น เป็นสาวคาราโอเกะ ก็ไม่น่าสนใจอะไร เหมือนกันทุกๆ วัน ดูทีวี คิดว่า
เมืองไทยสนุก น่าจะไม่เหมือนกัน ตัดสินใจมาทำ�ร้านอาหารทีห่ นองคายก่อน ย้ายไปหลายทีแ่ ล้ว
คิดว่าไม่เหมือนเมืองลาวจริงๆ คนไทยที่นี่เที่ยวกันเยอะ บาร์เปิดทั้งคืน สนุก ได้กินเหล้า ได้คุย
เจอคนหลายแบบ ช่วยทำ�ให้ลมื ปัญหาได้เหมือนกัน ผูห้ ญิงลาวถ้ามาเมืองไทยเขาเหมาหมดว่ามา
ขายตัวมาหาเงิน คิดว่าไม่เป็นแบบนี้นานหรอกเพราะอายุมากขึ้นทุกวัน ทำ �แบบนี้ทุกวันก็มี
เบื่อบ้าง อยากมีเงินไปเปิดร้านขายของเล็กๆ ที่บ้าน หรือเปิดร้านขายเสื้อผ้าก็ได้”
สตรีย้ายถิ่นจากลาว

ตาราง 2 ร้อยละของเหตุผลที่ประกอบอาชีพบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 คำ�ตอบ)
เหตุผล

ถูกบังคับ
ถูกล่อลวง
ถูกหลอก
ไม่มีงานอื่นให้เลือก
ต้องการมีรายได้
ต้องการเงินซื้อสิ่งของดีๆ
มีการศึกษาน้อยและไม่มีทางเลือก
เป็นอาชีพที่น่าสนใจ
ไม่ถือเรื่องการขายบริการ
อยากรู้/อยากลอง

% (N 200)
3.0
3.5
21.5
51.5
72.0
12.5
58.0
38.5
3.5
41.2

ที่มา: โครงการ HIV/AIDS Vulnerability of Human Trafficking Victims: A Case Study of
Female Migrant Workers from Lao PDR and Myanmar

การศึกษาครั้งนี้ได้สอบถามประชากรตัวอย่างเกี่ยวกับอายุเมื่อแรกเข้ามาเกี่ยวข้องกับอาชีพบริการ
ทางเพศ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีอายุเฉลีย่ 21.2 ปี กลุม่ ตัวอย่างจากลาวมีอายุเฉลีย่ ต่ำ�กว่ากลุม่ ตัวอย่างจากพม่า
แรงงานจากลาวร้อยละ 8 เข้าสู่อาชีพนี้เมื่ออายุต่ำ�กว่า 15 ปี และมีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นในกลุ่มตัวอย่างจาก
พม่า และพบว่า ร้อยละ 20.9 ของกลุ่มตัวอย่างมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้ซื้อบริการ ร้อยละ 26.5 ของกลุ่ม
ตัวอย่างไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นงานบริการทางเพศ และกลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดไม่เคยประกอบอาชีพนี้
ก่อนเข้าประเทศไทย (ตาราง 3)
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ตาราง 3 ร้อยละของประสบการณ์อาชีพบริการทางเพศจำ�แนกตามสัญชาติ
ประสบการณ์
อายุเฉลี่ย
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับผู้ซื้อบริการ
ไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นงานบริการทางเพศ
ไม่ได้ประกอบอาชีพบริการทางเพศก่อนเข้าประเทศไทย
อายุเมื่อประกอบอาชีพบริการ
<15
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 +
อายุเฉลี่ย
อายุต่ำ�สุด 12 ปี
อายุสูงสุด 38 ปี

ลาว
19.4
19.0
24.0
92.0

พม่า
21.9
21.2
26.9
98.3

รวม
21.2
20.9
26.5
97.5

8.0
52.0
28.0
12.0
19.4

1.1
40.8
36.2
15.5
5.2
1.2
21.9

2.0
42.2
35.2
15.1
4.5
1.0
20.9

ที่มา: โครงการ HIV/AIDS Vulnerability of Human Trafficking Victims: A Case Study of Female Migrant Workers from
Lao PDR and Myanmar

บทบาทของนายหน้าหางาน
แรงงานย้ายถิ่นสตรีมีทางเลือกไม่มากนัก หรือแทบไม่มีเลย ถ้าต้องการเข้ามาหางานทำ�ในประเทศไทย
โดยนายหน้าหางานจะมีเครือข่ายระหว่างกลุ่มคนไทยและชาวพม่า/ลาวที่ติดต่อผู้ที่ต้องการได้งานโดยตรง
และมีขอ้ ตกลงทีพ่ อใจด้วยกันทัง้ สองฝ่าย ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเป็นค่าเดินทางไว้จำ�นวนหนึง่ และนายหน้าเรียก
เก็บจากผู้ประกอบการโดยตรงวิธีการอื่นๆ ที่เป็นข้อตกลงระหว่างแรงงานและผู้เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของรถที่นำ�
เข้ า แรงงานผิ ด กฎหมาย นายหน้ า /เครื อ ข่ า ยมี วิ ธี ก ารตกลงค่ า ใช้ จ่ า ย เช่ น การเรี ย กเก็ บ ค่ า เดิ น ทาง
6,000 - 10,000 บาท สำ�หรับผู้ที่ที่อายุต่ำ�กว่า 20 ปี ต้องจ่ายไม่ต่ำ�กว่า 10,000 บาท เพราะนายหน้าอ้างว่า
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมกับเจ้าหน้าที่มากขึ้นทุกด่านตรวจ เนื่องจากผิดกฎหมาย ถ้าไม่จ่ายจะถูกข้อหาลักพา
บุคคลอายุต่ำ�กว่าที่กฎหมายกำ�หนด
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ระดับลึก พบว่า นายหน้าหางานจะรวมตัวกันเพื่อรับผู้โดยสารที่ท่าขี้เหล็ก
ประเทศพม่า เพื่ออำ�นวยความสะดวกผู้ที่ต้องการไปเสี่ยงโชคหางานทำ�ในประเทศไทย จะเป็นที่รู้กันในกลุ่ม
ผูย้ า้ ยถิน่ ทัง้ ชายหญิงว่ามีรถตูโ้ ดยสารคอยให้บริการโดยเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยในการเดินทางจากท่าขีเ้ หล็กถึงอำ�เภอ
แม่สาย ในอัตราทีจ่ ะตกลงกับนายหน้า มีกลุม่ นายหน้ารับช่วงอีกทอดหนึง่ เพือ่ ส่งต่อปลายทางทีต่ อ้ งการแรงงาน
ช่วงการเดินทางจะไม่แวะพักระหว่างทางเพราะต้องทำ�เวลา และเพือ่ ลดปัญหาต่างๆ หรือทำ�ให้ผา่ นด่านตรวจ
ได้ง่าย ส่วนมากจะเดินทางกลางคืน ด่านตรวจจะมีหลายด่านในฝั่งพม่ามากกว่าฝั่งไทยและนายหน้าต้องจ่าย
ค่าธรรมเนียมทุกด่านโดยไม่มีข้อยกเว้น
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จากการสนทนาระดับลึกกับกลุม่ ตัวอย่างทำ�ให้ทราบว่า แรงงานบางกลุม่ จะหยุดพักทีอ่ �ำ เภอแม่สายเพราะ
มีญาติหรือเพื่อนคอยอำ�นวยความสะดวกหางานทำ�ให้ ถ้าไม่ได้งานภายในระยะเวลาที่พอมีทุนเป็นค่าใช้จ่าย
เบือ้ งต้น จะต้องเดินทางต่อไปทีจ่ งั หวัดอืน่ ๆ เพือ่ หางานทำ� การเข้ามาหางานทำ�ในประเทศไทยอาจไม่ตอ้ งผ่าน
นายหน้าหางานเสมอไป แต่เป็นการติดตามเพื่อนบ้านหรือญาติที่มาหางานทำ�อยู่แล้ว “รุ่นพี่” จะไม่บอกข้อมูล
หรือรายละเอียดเกี่ยวกับงานมากนัก “รุ่นน้อง” ไม่กล้าถามรายละเอียดจาก “รุ่นพี่” เพราะเกรงว่าจะไม่ได้ตาม
รุ่นพี่เข้าประเทศไทย รับรู้แต่เพียงว่าเป็นงานที่มีรายได้ดีเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน
ของ “รุ่นพี่” ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นของฝากสำ�หรับครอบครัว เสื้อผ้าและการแต่งกาย ตลอดจน
การใช้จ่ายเงินเมี่อกลับมาเยี่ยมบ้าน
“เขาบอกแต่วา่ เป็นงานนวด รูเ้ ท่านัน้ คนทีน่ ไี้ ม่รหู้ รอกว่างานนีต้ อ้ งทำ�อะไรบ้าง ก็เข้าใจแบบเร็วๆ
ว่าไปทำ�งานนวดคน พ่อแม่หรือคนแก่ เขาก็ไม่ได้สนใจถามอะไร”
สตรีย้ายถิ่นไทใหญ่จากพม่า
“เพื่อนบ้านบอกว่ารายได้ดี ฟังจากเขาแล้ว ถ้าอยู่ที่นี่ ทำ�ทั้งปีก็ไม่ได้ ที่นี่ไม่มีงานอะไรให้ทำ�
ปลูกผักเอาไปขายที่ตลาดได้เงินนิดเดียว หมู่บ้านไม่เจริญ ไฟฟ้าไม่มีทุกวัน เปิดไฟไม่กี่ชั่วโมง
ไม่มีอะไรทำ� ก็นอน”
สตรีย้ายถิ่นชนเผ่าไทยใหญ่จากพม่า

การด�ำเนินชีวิตในประเทศไทย
อาชีพและการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นเงื่อนไขหลักที่มีผลต่อการดำ�รงชีวิตประจำ�วันของแรงงาน
ย้ายถิน่ อยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะอาชีพบริการซึง่ มีปญ
ั หามากกว่าหลายเท่าตัวเมือ่ เทียบกับอาชีพอืน่ ๆ จากการศึกษา
ครั้งนี้มีคำ�ถามเกี่ยวกับความรู้สึก/ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ในที่ทำ�งานว่าเป็นอุปสรรคต่อชีวิต
ประจำ�วันมากน้อยเพียงไร พบว่า กลุม่ ประชากรตัวอย่าง ร้อยละ 59 มีความเห็นว่าไม่มอี สิ ระในการใช้โทรศัพท์
ในเวลาทำ�งาน อันดับรองลงมา คือสิทธิ์ในการเลือกวันทำ�งาน คิดเป็นร้อยละ 9 จากการสัมภาษณ์ระดับลึก
พบว่า สถานประกอบการมีกฎเข้มงวดมากสำ�หรับการใช้โทรศัพท์มอื ถือขณะให้บริการลูกค้า มีการคาดโทษและ
ค่าปรับที่สูงหากได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่มาใช้บริการ
เนื่องจากผู้ประกอบการได้ผลประโยชน์จากส่วนแบ่งรายได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของอัตราการให้บริการ
จึงให้การดูแลความปลอดภัยของพนักงานอย่างทั่วถึงในกรณีที่ลูกค้าปฏิบัติไม่เหมาะสม เช่น เมาสุรา หรือ
มีการต่อรองเรื่องเวลาและการให้บริการ จะมี “กัปตัน” คอยดูแลเจรจาความกับลูกค้า อุปสรรคที่สำ�คัญคือ
การต้องระวังตัวเมื่ออยู่นอกสถานที่ทำ�งาน เพราะระแวงว่าจะเป็นเป้าสายตาหรือเป็นที่สังเกตว่าไม่ใช่คนไทย
จะไม่กล้าพูดกับใครเพราะพูดไทยไม่คล่อง เกรงว่าจะถูกกลัน่ แกล้งแจ้งตำ�รวจให้จบั กุมในข้อหาแรงงานต่างด้าว
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ไม่กล้าไปเที่ยวที่อื่นๆ ที่ไกลจากที่พักและที่ทำ�งาน การใช้ชีวิตจะเช่าบ้านอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจะรู้สึกปลอดภัย
และช่วยดูแลทุกข์สขุ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้ เจ้าของสถานประกอบการบางแห่ง จะเก็บหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำ�คัญ
ของพนักงานไว้เพื่อเป็นเงื่อนไขในการจ้างงาน เพราะนายหน้าได้ขอเบิกเงินล่วงหน้าเป็นค่าจัดหาพนักงาน
ดังนั้นพนักงานจะต้องทำ�งานใช้หนี้ โดยหักจากค่าบริการลูกค้า

ค่าจ้างแรงงานในสถานประกอบการ
การทำ�งานจะรวมถึงจำ�นวนวันทำ�งานต่อสัปดาห์ จำ�นวนวันหยุด/สัปดาห์/เดือน พนักงานทุกคนสามารถ
ทำ�งานได้ทุกวัน เพราะค่าแรงคิดตามชั่วโมงการทำ�งาน โดยเฉลี่ยแล้วจะให้บริการลูกค้า 4 คน/วัน (ตาราง 4)
หยุดงานได้ 1 วัน/สัปดาห์ แต่ขอลาป่วยได้ การจ่ายค่าแรงจะจ่ายทุก 10 วัน ผู้ซื้อบริการจ่ายค่าบริการขั้นต่ำ�
2 ชั่วโมง และสามารถต่อเวลาได้ตามราคาที่กำ�หนด ค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทการให้บริการ เช่น ให้บริการ
ทางเพศ อัตราค่าบริการ 1,300 - 1,700 บาท/2 ชั่วโมง บริการนวด 200 บาท/2 ชั่วโมง เจ้าของสถาน
ประกอบการหักรายได้ร้อยละ 50 โดยเฉลี่ยพนักงานจะมีรายได้ระหว่าง 9,000 - 10,000 บาท/เดือน การส่ง
เงินกลับครอบครัวเฉลี่ย 2,000 - 3,000 บาท/เดือน ค่าตอบแทนในแต่ละสถานประกอบการจะไม่เหมือนกัน
พนักงานบริการร้านคาราโอเกะ และโรงแรม จะมีค่าตัวสูงกว่าสถานอาบอบนวด หรือร้านอาหารที่มีพนักงาน
หญิงบริการ สถานบริการบางแห่งเรียกเก็บเงินพิเศษจากพนักงาน 1,000 บาท/เดือน โดยอ้างว่าเป็นค่าคุม้ ครอง
ที่ต้องจ่ายให้ตำ�รวจท้องที่ พนักงานบางรายมีรายได้ 30,000 - 40,000 บาท/เดือน (ตาราง 5)
ตาราง 4 ร้อยละของจำ�นวนลูกค้าที่ให้บริการต่อวันและการแบ่งค่าบริการกับนายจ้าง
จำ�แนกตามสัญชาติ
จำ�นวนลูกค้า/วัน
1
2
3
4
มากกว่า 4
เฉลี่ย 2.7
การแบ่งค่าบริการกับนายจ้าง
นายจ้างเก็บหมด
แบ่งครึ่งกับนายจ้าง
ได้น้อยกว่าครึ่ง

ลาว
(N=22)
4.5
40.9
22.7
18.3
13.6

พม่า
(N=175)
8.0
36.6
41.7
11.4
2.3

รวม
N=197)
7.6
37.1
39.6
12.2
3.5

(N=22)
0
63.6
36.4

(N=174)
0.7
17.9
81.4

(N=196)
0.5
23.0
76.5

ที่มา: โครงการ HIV/AIDS Vulnerability of Human Trafficking Victims: A Case Study of Female
Migrant Workers from Lao PDR and Myanmar

การค้ามนุษย์และการเผชิญหน้ากับความเสี่ยงด้านสุขภาพของแรงงานสตรีข้ามชาติ

209

ตาราง 5 ร้อยละของรายได้และการส่งเงินกลับบ้านต่อเดือนจำ�แนกตามสัญชาติ
รายได้
รายได้
2,000 - 5,000
5,001 - 10,000
10,001 - 30,000
มากกว่า 30,000
เฉลี่ย 9,144.10 บาท/เดือน
การส่งเงินกลับบ้านต่อเดือน
ไม่ได้ส่ง
< 1,000
1,001 - 3,000
3,001 - 5,000
5,001 - 7,000
7,001 - 9,000
มากกว่า 9,000
เฉลี่ย 2,849.1. บาท/เดือน

ลาว
(N=22)
40.9
40.9
9.1
9.1

พม่า
(N=173)
23.1
60.7
14.5
1.7

รวม
(N=195)
25.1
58.5
13.8
2.6

(N=25)
28.0
16.0
28.0
20.0
4.0
0.0
4.0

(N=175)
12.6
17.7
43.4
16.6
2.3
2.8
4.6

(N=200)
14.5
17.5
41.5
17.0
2.5
2.5
4.5

ทีม่ า: โครงการ HIV/AIDS Vulnerability of Human Trafficking Victims: A Case Study of Female Migrant
Workers from Lao PDR and Myanmar

ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์
จากฐานคิดการเชือ่ มโยงระหว่างการย้ายถิน่ การค้ามนุษย์ และแรงงานสตรีขา้ มชาติทเี่ ข้าสูก่ ระบวนการ
ค้าบริการทางเพศและความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ เอช ไอ วี/เอดส์ จะเห็นได้วา่ แรงงานสตรียา้ ยถิน่ มีขอ้ จำ�กัดหลาย
ด้านในการต่อต่อรองการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ทางเลือกที่มีข้อจำ�กัดนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากการประกอบอาชีพ
ในประเทศไทย บางรายต้อง “เตรียมตัว” สำ�หรับการมาเผชิญโชคในประเทศไทย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ระดับลึก กรณีศึกษาหญิงสาวจากพม่าที่ให้ข้อมูลว่า สตรีอายุน้อย การศึกษาน้อย ไม่มีทางเลือกมากนัก
เลือกทีจ่ ะตอบแทนหรือทำ�หน้าทีช่ ว่ ยเหลือครอบครัว แบบ “ทางลัด” ด้วยการขายความบริสทุ ธิใ์ ห้กบั นักเทีย่ ว
ชาย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าจีนฮ่อ สนนราคาอยู่ที่ 20,000 บาท ทางเลือกเช่นนี้กลายเป็น “เงื่อนไขที่รับ
ได้” ทั้งพ่อแม่และหญิงสาว เพราะ “รู้อยู่แล้วว่ามาเมืองไทยต้องทำ�งานอะไร เหมือนเตรียมตัวเตรียมใจ
แลกกับเงินที่จะให้พ่อแม่ เขาก็ไม่ได้ว่าหรือพูดอะไร” การปฏิบัติเช่นนี้คือ “ความเสี่ยง” ต่อการติดเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์อย่างชัดเจน
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ความเสี่ยง “ซ้ำ�สอง” เกิดขึ้นอีกเมื่อมาประกอบอาชีพในประเทศไทย ข้อมูลชี้ชัดว่า ร้อยละ 17
ไม่เคยใช้ถุงยางอนามัยกับลูกค้า ร้อยละ 21 ใช้เพียงบางครั้ง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสตรีพม่าและลาว พบว่า
กลุ่มสตรีลาวร้อยละ 74 และกลุ่มสตรีพม่าร้อยละ 60 ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับลูกค้า (ตาราง 6) จึงกล่าว
ได้ว่าประชากรทั้งสองกลุ่มยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
การศึกษาครั้งนี้วัดระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอชไอวี/เอดส์ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 83 เคยได้ยินเกี่ยวกับ
โรคเอชไอวี/เอดส์ ในการวัดระดับความรู้ประกอบด้วยชุดคำ�ถาม 10 ข้อ มีเกณฑ์การวัดระดับความรู้ แบ่งเป็น
3 ช่วง ดังนี้ ตอบคำ�ถามถูกต้อง ระหว่าง 0 - 3 จัดเป็นกลุ่มมีความรู้ต่ำ� ตอบคำ�ถามถูกต้อง 4 - 6 ข้อ จัดอยู่ใน
กลุม่ ความรูป้ านกลาง และตอบถูกต้องมากกว่า 7 ข้อ เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามรูม้ าก กลุม่ ประชากรตัวอย่าง ร้อยละ 28.6
ของผูต้ อบจากลาว และร้อยละ 34.7 ของผูต้ อบจากพม่า มีระดับความรูอ้ ยูใ่ นระดับสูง ส่วนระดับความรูท้ ต่ี �ำ่ นัน้
สัดส่วนของผู้ตอบจากพม่านั้นสูงกว่าผู้ตอบจากลาว (ตาราง 7)
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ระดับลึกสนับสนุนทัศนคติเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงที่ไม่ถูกต้อง
พนักงานนวดเหล่านีย้ อมรับว่ามีครู่ กั คนไทย และไม่ใช้ถงุ ยางอนามัย ดังนัน้ โอกาสเสีย่ งก็มไี ด้เช่นกัน จะเห็นได้วา่
ความตระหนักหรือความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเพศสัมพันธ์ทป่ี ลอดภัยในกลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพบริการยังมีชอ่ งว่าง
เพราะการทำ�ความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงขึ้นอยู่กับลักษณะคู่นอน หรือลักษณะความสัมพันธ์ที่คิดว่าเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่นอน ไม่ใช่กับลูกค้าที่มาซื้อบริการโดยไม่คำ�นึงว่าคู่นอนของตนอาจมีคู่นอนหลายคน
“มีแฟนคนไทยแต่นานๆ มาหา ไม่ได้ใช้ถุงยางอะไรหรอก เขามาหาบอกว่าคิดถึงมาก ไม่อยาก
ขัดใจเขา”’
สตรีย้ายถิ่นชนเผ่าไทใหญ่จากพม่า
“มีแฟนประจำ� ไม่ได้ใช้ทุกครั้ง อยู่บ้านเดียวกับเขา เชื่อใจกัน เพราะเราเป็นหมอนวด บริการ
นวดอย่างเดียว”’
สตรีย้ายถิ่นจากลาว
ตาราง 6 ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยกับลูกค้าจำ�แนกตามสัญชาติ
การใช้ถุงยางอนามัย
ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
เกือบทุกครั้ง
ประมาณ 50%
บางครั้ง
ไม่เคยใช้

ลาว
(N=19)
73.7
5.3
10.4
5.3
5.3

พม่า
(N=137)
59.9
8.0
10.9
2.9
18.3

รวม
(N=156)*
61.5
7.7
10.9
3.2
16.7

* เฉพาะผู้ที่ตอบว่ามีเพศสัมพันธ์กับลูกค้า
ที่มา: โครงการ HIV/AIDS Vulnerability of Human Trafficking Victims: A Case Study of Female
Migrant Workers from Lao PDR and Myanmar
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ตาราง 7 ร้อยละความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์จำ�แนกตามสัญชาติ
ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
เคยได้ยินเกี่ยวกับโรคเอดส์
เคย
ไม่เคย
ระดับความรู้
ต่ำ�
ปานกลาง
สูง

ลาว

พม่า

รวม

84.0
16.0

82.3
17.7

82.5
17.5

9.5
61.9
28.6

22.9
42.4
34.7

21.2
44.9
33.9

ที่มา: โครงการ HIV/AIDS Vulnerability of Human Trafficking Victims: A Case Study of Female
Migrant Workers from Lao PDR and Myanmar

อภิปรายและข้อเสนอแนะ
บทความนี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการศึกษาในกลุม่ ประชากรแรงงานสตรียา้ ยถิน่ ข้ามชาติจากลาวและพม่า
จำ�นวน 200 ราย อาจมีข้อจำ�กัดหลายด้านในการสะท้อนภาพใหญ่ของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน เพื่อชี้
ประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างการย้ายถิ่น การค้ามนุษย์และความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ ในกลุม่ แรงงานย้ายถิน่ สตรีในประเทศอนุภมู ภิ าคลุม่ น้�ำ โขงซึง่ เป็นสถานการณ์ทนี่ า่ เป็นห่วง ข้อค้นพบจาก
กลุ่มประชากรทั้งสองสัญชาติมีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง สตรีย้ายถิ่นจากลาวร้อยละ 4 มีอายุต่ำ�กว่า
15 ปี เปรียบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่มาจากพม่ามีเพียงร้อยละ 1.1 สตรีย้ายถิ่นจากลาวมีจำ�นวนพี่น้องใน
ครอบครัวมากกว่า ต้องให้บริการลูกค้าจำ�นวนเฉลี่ยต่อวันสูงกว่า ความแตกต่างเชิงค่านิยมที่ขายความบริสุทธิ์
ก่อนย้ายถิ่นมาหางานทำ�ในประเทศไทยไม่พบในข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ระดับลึกในกลุ่มสตรีย้ายถิ่นจาก
ลาว สำ�หรับความรูเ้ รือ่ งโรคเอดส์ไม่พบความแตกต่างกันมากนัก โดยเฉพาะความเชือ่ เรือ่ งการใช้ ถุงยางอนามัย
กับคนรักหรือแฟนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เพราะเชื่อว่าคนรักไม่มีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น อย่างไรก็ตามสตรี
ย้ายถิน่ จากพม่าทีไ่ ม่ใช้ถงุ ยางกับผูซ้ อื้ บริการ มีอตั ราร้อยละ 18.3 เปรียบเทียบกับสตรีลาวทีค่ ดิ ว่าไม่จ�ำ เป็นต้อง
ใช้มีเพียง ร้อยละ 5.3
ความจริงที่ต้องยอมรับประการหนึ่งคือ กระแสการย้ายถิ่นกระแสหลักคือประชากรวัยแรงงาน นัยยะนี้
มีผลต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบายระหว่างประเทศอย่างยิ่ง เพื่อชะลอปริมาณการย้ายถิ่นกระแสหลักนี้
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ตราบใดทีต่ ลาดแรงงานยังต้องการแรงงานราคาถูก ขบวนการค้ามนุษย์จะยังดำ�เนินต่อไป
เพียงแต่เปลีย่ นรูปแบบและวิธกี าร กล่าวคือจะมีลกั ษณะของการตกลงยินยอมในเงือ่ นไขทีพ่ อใจด้วยกันทัง้ นาย
หน้าและผูย้ า้ ยถิน่ โดยยินยอมเป็นหนีน้ ายหน้าสำ�หรับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย
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การต่อรองเพือ่ เลือกงานคงมีไม่มากนัก และในทีส่ ดุ แรงงานย้ายถิน่ สตรีคงหนีไม่พน้ การทำ�งานอาชีพบริการซึง่
เป็นอาชีพทีม่ คี วามต้องการสูงในตลาดผูบ้ ริโภค ผูค้ า้ บริการได้รบั ค่าตอบแทนทีส่ งู กว่าอาชีพอืน่ ๆ และสามารถ
ปลดหนีส้ นิ ได้เร็วกว่า การยอมจำ�นนต่อเงือ่ นไขทีเ่ ป็นข้อแลกเปลีย่ นเพือ่ แสวงหาโอกาสทีด่ กี ว่าในเชิงเศรษฐกิจ
และไม่มีในบ้านเกิดจึงเป็นเพียงทางเลือกเพียงทางเดียว
เหตุผลอีกประการหนึ่งที่เป็นปัญหาระดับมหภาคของอนุภูมิภาคนี้คือ การเติบโตอย่างรวดเร็วของเมือง
จุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจบริเวณรอยต่อชายแดนและเมืองขนาดใหญ่ เช่น แนวพรมแดนไทย - พม่า ที่มีระยะ
ทางประมาณ 2,400 กิโลเมตร และแนวพรมแดนไทย - ลาว ประมาณ 1,800 กิโลเมตร ทีเ่ อือ้ ต่อการกระจายตัว
ของแรงงานข้ามชาติจากเขตต้นทางมุง่ สูเ่ มืองศูนย์กลางปลายทางต่างๆ ทีเ่ ป็นตลาดแรงงานขนาดใหญ่ สามารถ
ดึงดูดแรงงานเข้าสู่เมืองศูนย์กลาง ที่มีปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาการค้ายาเสพติด การเติบโตอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ธุรกิจบริการทางเพศ และการระบาดของโรคเอชไอวี/เอดส์ (IOM, 2004, 2007).
บทความนี้ให้ความสำ�คัญกับมาตรการเชิงรุก เพื่อให้ความรู้และการเข้าถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ์
ในกลุ่มแรงงานสตรีย้ายถิ่นข้ามชาติในภาคการบริการทางเพศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าถึงยากและมีจำ�นวนที่ไม่มีสถิติ
ระบุที่ชัดเจน จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้ 2 ประเภท คือ กลุ่มที่
เข้ามาหางานทำ�เป็นครั้งแรกและกลุ่มที่เข้า - ออกประเทศไทยหลายครั้ง
ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ต่อ
การใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ซื้อบริการและคู่นอน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ย้ายถิ่นจากลาว
และพม่าซึง่ ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ เชือ้ สายไทใหญ่ สามารถสือ่ สารด้วยภาษาไทยได้ ดังนัน้ ต้องเน้นการตรวจสุขภาพ
ในสถานประกอบการ รวมถึงการให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพฤติกรรมเสีย่ งทีจ่ ะติดโรคจากการให้บริการทาง
เพศ ต้องกำ�หนดระบบการติดตามทีเ่ ข้มงวดต่อเนือ่ งเพือ่ สนับสนุนให้เจ้าของสถานประกอบการเห็นความสำ�คัญ
และร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพราะกลุ่มเสี่ยงนี้มีการย้ายสถานที่ทำ�งานบ่อยๆ
มาตรการการตรวจเลือดโดยความสมัครใจเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะลดการแพร่ระบาดของโรคได้ ดังนั้น
กิจกรรมการให้คำ�ปรึกษาก่อนการตรวจเลือดที่ต่อเนื่องและสามารถเข้าถึงได้ง่ายจึงมีความจำ�เป็นสำ�หรับ
การตระหนักรู้ และการปฎิบัติสำ�หรับแรงงานสตรีข้ามชาติผู้ประกอบอาชีพบริการทางเพศ
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สิ่งแวดล้อมเมืองกับสุขภาพจิต:
การวิเคราะห์ตัวแปรหลายระดับ
ในเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร

Urban Environment and Mental Health:
A Multi - level Analysis of Districts in Bangkok Metropolis

อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ Aphichat Chamratrithirong 1
กวิสรา พชรเบญจกุล Kavisara Pacharabenjakul 2

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มุ่งเน้นให้ตระหนักถึงความสำ�คัญของสิ่งแวดล้อมในเมืองที่มีต่อสุขภาพจิตในนัยยะของ “ความรู้สึกสบายใจ”
ด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูล 2 ระดับ คือระดับบุคคลและระดับเขต โดยใช้ขอ้ มูลระดับบุคคลจากผลการสำ�รวจ ภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ของสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติ และข้อมูลระดับเขตจากรายงานสถิติ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 ของ
สำ�นักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร ผลพบว่านอกจากการสนับสนุนจากครอบครัว ซึ่งเป็นสิ่งที่จำ�เป็นต่อการสร้าง
ความรูส้ กึ สบายใจของประชากรกรุงเทพมหานคร และปัจจัยระดับบุคคลอืน่ ๆ เช่น เพศ การศึกษา สภาพภาพสมรส และรายได้แล้ว
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมก็มีผลต่อสุขภาพจิตของประชากรด้วย ดังนี้คือ ความหนาแน่นของประชากรมีผลต่อความสบายใจของคนกลุ่ม
วัยทำ�งานที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำ�นวนวัดและจำ�นวนมัสยิด มีผลต่อสภาพจิตใจในกลุ่ม
ประชากรที่มีรายได้น้อยทั้งวัยทำ�งานและวัยสูงอายุ ขณะที่ปัจจัยด้านความเสี่ยงต่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเสียงและ
ฝุน่ ละออง กระทบต่อความรูส้ กึ สบายใจของประชากรกรุงเทพมหานครทีม่ รี ายได้ปานกลางขึน้ ไป ทัง้ วัยทำ�งานและวัยสูงอายุ ในกลุม่
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป การมีพื้นที่สีเขียวช่วยให้มีความสบายใจมากขึ้น ขณะที่การมีจำ�นวนโรงงานอุตสาหกรรมทำ�ให้มี
ความสบายใจน้อยลง

*

1
2

บทความนีเ้ ป็นผลงานส่วนหนึง่ ของโครงการรายงานสถานการณ์สขุ ภาพจิตประจำ�ปี ซึง่ สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับความสนับสนุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จากแผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นโครงการภายใต้
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract
This study aims to increase awareness of the importance of urban environment for mental health, reflected
by the expressed happy feeling or happiness among Bangkok residents, by analyzing two levels of data, individuals
and districts, in Bangkok Metropolis. Data at the individual level are taken from the Household Socio - Eeconomic
Survey, 2009 conducted by the National Statistical Office. Data at the district level are obtained from
Statistics 2009, reported by the Bureau of Strategy and Evaluation of Bangkok Metropolis. The study reveals that
apart from family support which is necessary for a happy feeling among the Bangkok population, and other
individual level factors such as sex, education, marital status and income, the following environmental factors also
have impacts on the mental health of the urban population. Environmental factors related to population, reflected by
population density, effect negatively and significantly the level of happiness among the working age population
who are not in the low income category, and among the elderly who have low incomes. The social environment,
including the number of Buddhist temples and the number of Mosques has an impact on the level of happiness
among the low income population of all ages. The factors related to risk of noise and dust pollution reduce the
level of happiness among the non-low income group of all ages. Among the elderly who are not in the low income
category, green areas increase the level of happiness, and contrastingly, the number of industries reduces the level
of happiness.
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ความส�ำคัญและวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ในการศึกษาทางสุขภาพในความหมายกว้างตามทีอ่ งค์กรอนามัยโลก (WHO, 2001) ได้ให้ค�ำ จำ�กัดความ
ไว้ว่าต้องคำ�นึงถึงการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างกาย จิต สังคม (Bio - Psycho - Social) (Engel, 1977)
โดยมีสมมติฐานว่าทั้งการเจ็บป่วยทางกายและความผิดปกติทางจิตไม่ได้มีสาเหตุใดเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้น
แต่จะเกิดขึ้นจากหลายๆ ปัจจัยที่เป็น ผลมาจาก กาย จิต สังคม ข้างต้นร่วมกัน เมื่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง
เสียสมดุลก็ย่อมที่จะทำ�ให้บุคคลมีสุขภาพที่ไม่ดี การคำ�นึงถึงปัจจัยดังกล่าวอาจเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานของ
“สุขภาพองค์รวม” (Holistic Health) ซึ่งองค์การอนามัยโลกบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าถูกกำ�หนดโดยปัจจัยสำ�คัญ
3 ด้าน ด้วยกัน ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ ปัจจัยระดับบุคคลคือ พฤติกรรมและบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยระดับ
สภาพแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และปัจจัยประการสุดท้าย ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับระบบบริการสุขภาพ
โดยทั่วไป มนุษย์จะให้ความสำ�คัญกับการเลือกเมืองที่มีสภาพแวดล้อมและสังคมที่ดี โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ คนวัยทำ�งาน คนส่วนใหญ่ตดั สินใจเลือกเมืองก่อนทีจ่ ะเลือกงาน เมืองทีน่ า่ อยูจ่ งึ เป็นปัจจัยสำ�คัญในการเลือก
ถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ องค์การอนามัยโลกได้ให้คำ�นิยามของคำ�ว่า “เมืองน่าอยู่” ไว้ว่าเป็นเมืองที่มีการ
สร้างสรรค์และปรับปรุงสิง่ แวดล้อมทัง้ กายภาพและสังคมอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ มีการขยายแหล่งทรัพยากรของ
ชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชนนัน้ มีสว่ นร่วม ช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการดำ�เนินชีวติ เพือ่ ให้ได้ศกั ยภาพหรือ
คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด (ไชยยันตร์ กัมปนาทแสนยากร, 2538) การอาศัยอยู่ในเมืองที่น่าอยู่ก็จะทำ�ให้มนุษย์
สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โอกาสที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตก็จะลดน้อยลง ดังเช่น
การศึกษาของ Freeman (1988) และ Lundberg (1996) ที่พบว่าสภาพของเมืองไม่ว่าจะเป็นมลพิษทาง
อากาศ เสียง และการอยู่อาศัยร่วมกันของคนจำ�นวนมากนั้นย่อมทำ�ให้บุคคลที่อาศัยอยู่มีสภาวะทางจิตใจที่
เปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดความซึมเศร้าและความวิตกกังวล รวมทั้งการอยู่อาศัยใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรม
ก็สามารถทำ�ให้คนที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นมีอาการซึมเศร้าได้เช่นกัน (Downey & Van Wiiligen, 2005)
นอกจากนีก้ ารสร้างธรรมชาติขนึ้ มาใหม่ภายในพืน้ ทีเ่ มืองก็จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตทีด่ ดี ว้ ยเช่นกัน (Douglas,
2005)
สำ�หรับประเทศไทย จากการศึกษาความเป็นเมืองของ ปราโมทย์ ประสาทกุล และคณะ (2550)
จะเห็นว่าประชากรเมืองตามความหมายที่พิจารณากิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกภาคเกษตรประกอบนั้นคิดเป็น
ร้อยละ 51 ของประชากรทัง้ หมด และการเพิม่ ขึน้ ของประชากรนัน้ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการเพิม่ ของประชากร
ในเขตเมือง ซึ่งเมืองที่ประชากรไทยจำ�เป็นต้องเลือกอาศัยอยู่มากที่สุด นั่นคือ “กรุงเทพมหานคร” ซึ่งมีอัตรา
ความเป็นเอกนคร (Primacy rate) สูงทีส่ ดุ ในประเทศไทย กล่าวคือมีประชากรมากกว่าประชากรในเมืองทีใ่ หญ่
รองลงมาอย่างนนทบุรีเป็นอัตราสูงสุด (Goldstein, 1971)
ด้วยเหตุผลนานัปการที่ประชากรไทยจากทั่วสารทิศตัดสินใจเดินทางเข้ามาฝังราก สร้างงานและ
สร้างเงินบนพืน้ ทีก่ ว่า 1,500 ตารางกิโลเมตรของกรุงเทพมหานครทีเ่ ป็นเมืองหลวงของประเทศไทย เมืองหลวง
แห่งนี้เป็นศูนย์กลางทั้งการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงิน การธนาคาร ธุรกิจ การสื่อสาร
การท่องเที่ยว รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ กรุงเทพมหานครจึงกำ�ลัง
ประสบปัญหาวิกฤตเมือง (Urban Crisis) การอาศัยอยูร่ ว่ มกันของคนจำ�นวนมากย่อมทีจ่ ะก่อให้เกิดปัญหาตาม
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มามากมายนานัปการ โดยเฉพาะสภาพความอ่อนแอของระบบนิเวศที่เปราะบางซึ่งสืบเนื่องมาจากการเร่งรีบ
พัฒนาเศรษฐกิจทีข่ าดการเอาจริงเอาจังกับระบบการผังเมืองและการบังคับใช้ จึงมีผลทำ�ให้ประชาชนทุกหย่อม
หญ้าใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต ตลอดจนการบริโภคอย่างไม่เหมาะสมและอาจไม่เป็นทีเ่ ป็นทางส่งผลให้
สิ่งแวดล้อมถูกทำ�ลายจนเสื่อมถอยทั้งสภาพ ปริมาณ คุณภาพ ก่อให้เกิดมลพิษในหลายด้านอีกด้วย
สิ่งแวดล้อมอันเลวร้ายของกรุงเทพมหานครที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการจราจร
มลภาวะทางเสียง มลพิษทางน้ำ�และอากาศ ไม่เพียงแต่กระทบต่อสุขภาพกายที่อาจเกิดโรคร้ายต่างๆ ที่จะ
สามารถคุกคามคนเมืองหลวงในกรุงเทพมหานครได้เท่านั้น แต่ยังจะมีปัญหาสุขภาพจิตอีกด้วย โดยเริ่มจาก
การมีอาการเครียด การศึกษาปัญหาสุขภาพจิตในภาวะแวดล้อมในเมืองของกรุงเทพมหานครจึงมีความจำ�เป็น
อย่างยิ่งตามแนวคิดสุขภาพองค์รวม เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างความตระหนักและการกำ�หนดแนวทางและ
นโยบายในการพัฒนาเมืองใหญ่เพื่อการเยียวยาคนเมืองต่อไป
เนื่องจากปัญหาสุขภาพจิตมีพื้นฐานสำ�คัญมาจากความเครียด การศึกษาในขั้นต้นจึงมุ่งเน้นพิจารณาที่
สภาวะทางจิตใจของประชากรในด้านความรู้สึกสบายใจ เนื่องจากความรู้สึกสบายใจนี้เป็นความรู้สึกเบื้องต้น
ที่สามารถนำ�ไปสู่การมีปัญหาทางสุขภาพจิตในกลุ่มโรคประสาท ได้แก่ โรคประสาทวิตกกังวลและโรคซึมเศร้า
(ดวงใจ กสานติกุล, 2542) ซึ่งความรู้สึกสบายใจเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกับมนุษย์มากที่สุดและสะท้อนภาพรวมของ
สภาพจิตใจของคนได้เป็นอย่างดี

ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่องความรู้สึกสบายใจของประชากรกรุงเทพมหานครนี้ ใช้ข้อมูลจากโครงการสำ�รวจสุขภาพ
จิตคนไทยดำ�เนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับแผนงานสร้างเสริม
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยการใช้ข้อมูลจากสำ�นักงานสถิติแห่งชาติในการสำ�รวจ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ที่ดำ�เนินการสำ�รวจข้อมูล 2 รอบ คือเดือนมกราคม เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 และเดือนมิถุนายน - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็นการสำ�รวจที่มีแผนการ
สุม่ ตัวอย่างให้ประชากรสามารถเป็นตัวแทนของประชากรระดับจังหวัดได้ ซึง่ สุม่ ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมิ โดยมีจงั หวัด
เป็นชัน้ ภูมิ ซึง่ มีทงั้ สิน้ 76 ชัน้ ภูมยิ อ่ ยตามลักษณะการปกครอง คือ ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล สำ�หรับ
ตัวอย่างขั้นที่หนึ่งนั้นเป็นชุมรุมอาคาร และหมู่บ้าน ส่วนตัวอย่างขั้นที่สองนั้นคือ ครัวเรือนส่วนบุคคล โดยให้
เจ้าที่ของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติไปสัมภาษณ์สมาชิกทุกคนของครัวเรือนตัวอย่างที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉะนั้น
ด้วยการสำ�รวจนี้จึงทำ�ให้ได้ประชากรที่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรกรุงเทพมาหนครที่มีอายุ 20 - 79 ปี
การศึกษาครัง้ นีม้ ขี อ้ จำ�กัดของข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมในเรือ่ งของจุดเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอันตรายด้านมลพิษทาง
อากาศและเสียง จึงทำ�ให้ต้องศึกษาข้อมูลเฉพาะ 32 เขต จากทั้งหมด 50 เขตในกรุงเทพมหานคร 18 เขตที่
ไม่ได้นำ�มาศึกษา คือ เขตตลิ่งชัน, เขตหนองแขม, เขตบางแค, เขตบางบอน, เขตภาษีเจริญ, เขตทุ่งครุ,
เขตบางกอกน้อย, เขตคลองสาน, เขตป้อมปรามศัตรูพา่ ย, เขตดุสติ , เขตพญาไท, เขตห้วยขวาง, เขตพระขโนง,
เขตดอนเมือง, เขตสายไหม, เขตสะพานสูง, เขตลาดกระบัง และเขตหนองจอก โดยมีจ�ำ นวนกรณีศึกษาใน
32 เขต คือ 2,703 คน
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นอกจากข้อมูลระดับบุคคล 2,703 คน จากการสำ�รวจของสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติแล้ว จากการทีอ่ งค์การ
อนามัยโลกได้ให้ความสำ�คัญตัวแปรระดับสิ่งแวดล้อมด้วย การศึกษานี้จึงใช้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งด้าน
ประชากร สังคม และมลพิษ ซึง่ เป็นข้อมูลจากรายงานสถิตใิ นเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 โดยการรวบรวม
ข้อมูลของสำ�นักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ร่วมด้วย
สำ�หรับตัวแปรที่ศึกษา ในด้านของความรู้สึกสบายใจที่เป็นตัวแปรตามนั้นวัดโดยให้ผู้ตอบประเมิน
ความรู้สึกของตนเองว่าอยู่ในระดับใดจาก 4 ระดับ คือ ไม่เลย (0 คะแนน) เล็กน้อย (1 คะแนน) มาก
(2 คะแนน) และมากที่สุด (3 คะแนน) จากคำ�ถามที่ว่า “ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ท่านรู้สึก
สบายใจในระดับใด” ซึ่งคำ�ถามนี้เป็นหนึ่งใน 15 ข้อคำ�ถามจากแบบสอบถามวัดสุขภาพจิตฉบับสั้นของ อภิชัย
มงคล และคณะ (2547) ที่ได้ผ่านการพัฒนาและทดสอบมาแล้วจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และถูกนำ�
มาใช้วัดสุขภาพจิตของคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยแบบสอบถามฉบับนี้ได้ถูกผนวกเข้ากับการสำ�รวจ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 การผนวกครั้งนี้เป็นการผนวกครั้งที่สอง แตกต่างจาก
ครั้งแรกที่ได้ผนวกเข้ากับการสำ�รวจทางสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 และได้มีการวิเคราะห์
คำ�ถามทั้ง 15 ข้อนี้ไว้ในรายงานสุขภาพจิตของอภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์ และคณะ (2553)
ปัจจัยกำ�หนดของการศึกษานี้มี 2 ระดับ คือ ระดับบุคคลและระดับเขต
ปัจจัยด้านบุคคล คือ คุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประชากรกรุงเทพมหานคร
ใน 32 เขต ซึ่งคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม มีดังนี้
ประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การเป็นหัวหน้าครัวเรือน และการได้รับความสนับสนุน
จากครอบครัว ที่เป็นการประเมินความรู้สึกของตนเองว่าอยู่ในระดับใดจาก 4 ระดับ คือ ไม่เลย (0 คะแนน)
เล็กน้อย (1 คะแนน) มาก (2 คะแนน) และมากที่สุด (3 คะแนน) จากคำ�ถามที่ว่า “ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
จนถึงปัจจุบัน เมื่อท่านป่วยหนักเชื่อว่าครอบครัวท่านจะดูแลท่านเป็นอย่างดี” ซึ่งคำ�ถามนี้เป็นหนึ่งใน 15 ข้อ
คำ�ถามจากแบบสอบถามวัดสุขภาพจิตฉบับสั้น
เศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อคน
สังคม ได้แก่ ระดับการศึกษา
คุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประชากรกรุงเทพมหานครใน 32 เขตข้างต้นได้ขอ้ มูล
มาจากการสำ�รวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552
ปัจจัยสิ่งแวดล้อม คือ ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมของ 32 เขตในกรุงเทพมหานคร โดยการรวบรวมของ
สำ�นักยุทธศาตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 ซึ่งตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย
สิ่งแวดล้อมทางประชากร ได้แก่
- 	 จำ�นวนประชากร ซึ่งเป็นข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552 จากกรมการปกครอง
- 	 ขนาดพื้นที่ โดยกองสำ�รวจและแผนที่ สำ�นักผังเมือง
- 	 จำ�นวนชุมชนแออัด จากกองการพัฒนาชุมชน สำ�นักพัฒนาสังคม
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- 	 จำ�นวนงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ 2552 จากสำ�นักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นตัวแปรที่สะท้อนให้เห็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชากรด้วย โดยเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำ�คัญว่าเป็นตัวกำ�หนดสุขภาพองค์รวมของประชากรด้วยเช่นกัน นอกจากนี้
ยังรวมถึงด้านอื่นๆ ด้วยที่เป็นการจัดการเพื่อการพัฒนาของเขตทั้งหมด เพื่อสะท้อนถึงคุณภาพของเขตที่จะมี
ผลต่อสภาพจิตใจ
สิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ จำ�นวนวัด จำ�นวนมัสยิด จำ�นวนศาลเจ้า และจำ�นวนโบสถ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จากสำ�นักงานเขต
สิ่งแวดล้อมทางมลพิษ ได้แก่
- 	 จำ�นวนจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายทางมลพิษด้านฝุ่นและเสียง ซึ่งเป็นสถานที่ที่กองจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง สำ�นักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ให้มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ทั้งปริมาณ
ฝุ่นรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) และการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณ
ริมถนนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีทั้งหมด 32 เขต (สำ�หรับอีก 18 เขต มีหน่วยงานอื่นภายใต้การควบคุมของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบในการตรวจวัดปริมาณฝุ่นและระดับเสียง)
- 	 จำ�นวนโรงงานอุตสาหกรรม จากศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
- 	 การมีพื้นที่สีเขียวในปริมาณมาก ซึ่งพื้นที่สีเขียวในที่นี้คือพื้นที่ที่ส�ำ นักผังเมืองกำ�หนดให้เป็นที่ดิน
ประเภทชนบทและเกษตรกรรม โดยกำ�หนดให้ใช้ประโยชน์เพือ่ เกษตรกรรมหรือเกีย่ วข้องกับเกษตรกรรม สถาบัน
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ พืน้ ทีส่ เี ขียวในทีน่ ยี้ งั รวมถึงทีด่ นิ ประเภท
ที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมด้วย
โดยการมีพื้นที่สีเขียวในปริมาณมากนี้ คือการมีปริมาณพื้นที่สีเขียวเกินกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดของเขต

การวิเคราะห์ข้อมูล
เนื่องด้วยการศึกษาความรู้สึกสบายใจของประชากรกรุงเทพมหานครเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ที่มุ่ง
ศึกษาปัจจัยพหุด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม กับสิ่งแวดล้อมของ 32 เขตในกรุงเทพหมหานครที่ส่งผล
ต่อความรูส้ กึ สบายใจของประชากร จึงนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ดว้ ยการวิเคราะห์สาเหตุหลายระดับแบบพหุเชิง
เส้นตรง (Multilevel linear regression analysis)

ผลการศึกษา
ลักษณะทางประชากร สังคมและเศรษฐกิจของประชากรกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร
จากกลุ่มตัวอย่างของประชากรอายุ 20 - 79 ปี เฉพาะ 32 เขตของกรุงเทพมหานครที่นำ�มาศึกษา
ครั้งนี้ มีจำ�นวนทั้งสิ้น 2,703 คน แบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 54 และเพศหญิงร้อยละ 46 ระดับการศึกษาของ
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ประชากรตัวอย่างค่อนข้างสูง คือมีประชากรมากถึงร้อยละ 30 ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และ
เกือบหนึ่งในสามของประชากรตัวอย่างจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา กว่าร้อยละ 60 ของประชากรตัวอย่าง
มีสถานภาพสมรส ประชากรตัวอย่างที่โสดมีประมาณร้อยละ 25 ขณะที่ประชากรตัวอย่างที่หม้าย หย่า หรือ
แยกกันอยู่โดยเปรียบเทียบมีมากพอสมควร คือกว่าร้อยละ 10 ประมาณกว่าครึ่งหนึ่งเล็กน้อยของประชากรที่
ศึกษานี้ไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือน ประชากรที่ศึกษาเหล่านี้ ส่วนใหญ่ทำ�งานเป็นลูกจ้างเอกชน (ร้อยละ 42)
กว่าหนึ่งในสี่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ส่วนน้อยเป็นลูกจ้างรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 8) ผู้ที่ไม่ได้ประกอบ
อาชีพมีเกือบร้อยละ 24
ดังตามความคาดหมาย ในกรุงเทพมหานคร อาชีพเกษตรกรแทบไม่มีเลย สำ�หรับการได้รับความ
สนับสนุนจากครอบครัวทีถ่ ามจากประชากรตัวอย่างในกรุงเทพมหานครเฉพาะ 32 เขต ซึง่ ได้แสดงไว้ในตาราง
1 ส่วนใหญ่ผู้ตอบจะตอบว่าได้รับความสนับสนุนจากครอบครัวมากที่สุด (ร้อยละ 53) ผู้ที่ตอบว่าได้รับความ
สนับสนุนจากครอบครัวมาก ก็มีมากเช่นกัน คือ ร้อยละ 42 ผู้ที่ตอบว่าไม่ได้รับความสนับสนุนจากครอบครัว
เลย หรือได้รับเล็กน้อย มีเพียงไม่ถึงร้อยละ 1 หรือร้อยละ 5 ตามลำ�ดับ คะแนนการได้รับความสนับสนุนจาก
ครอบครัว ได้ทำ�เช่นเดียวกับคำ�ตอบจากคำ�ถามความรู้สึกสบายใจที่กล่าวไว้ข้างต้น คะแนนเฉลี่ยคือ 2.47
คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน)
ตาราง 1 คุณลักษณะประชากร สังคม และเศรษฐกิจของประชากรกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร
(N = 2,703 คน)
คุณลักษณะประชากร
สังคม และเศรษฐกิจ

ร้อยละ

รายได้น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 5,389 บาท/เดือน
20 - 59 ปี
60 - 79 ปี

รายได้มากกว่า
5,389 บาท/เดือน
20 - 59 ปี
60 - 79 ปี

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ระดับการศึกษา
ต่ำ�กว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
รวม
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่

45.6
54.4
100.0

43.4
56.6
100.0

40.3
59.7
100.0

44.5
55.5
100.0

40.9
59.1
100.0

20.5
17.6
31.5
30.4
100.0

25.2
30.5
38.1
6.2
100.0

71.0
8.1
14.5
6.5
100.0

15.0
16.4
31.2
37.4
100.0

47.2
6.3
26.3
20.3
100.0

24.8
63.1
12.0

15.8
71.5
12.7

1.6
66.1
32.3

29.6
62.1
8.2

10.9
55.6
33.4
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ตาราง 1 (ต่อ)
คุณลักษณะประชากร
สังคม และเศรษฐกิจ
รวม
การเป็นหัวหน้าครัวเรือน
เป็น
ไม่เป็น
รวม
การประกอบอาชีพ
เกษตรกร
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างเอกชน
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รวม
การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว
ไม่เลย
เล็กน้อย
มาก
มากที่สุด
รวม
ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ
100.0

รายได้น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 5,389 บาท/เดือน
20 - 59 ปี
60 - 79 ปี
100.0
100.0

รายได้มากกว่า
5,389 บาท/เดือน
20 - 59 ปี
60 - 79 ปี
100.0
100.0

49.5
50.5
100.0

47.2
52.8
100.0

66.1
33.9
100.0

47.9
52.1
100.0

64.1
35.9
100.0

0.3
25.6
8.1
42.2
23.8
100.0

1.0
30.0
4.3
35.7
29.0
100.0

0.0
22.6
0.0
4.8
72.6
100.0

0.2
25.3
9.8
48.6
16.1
100.0

0.6
21.3
0.6
9.1
68.4
100.0

0.7
4.5
42.0
52.8
100.0
2.47

1.2
6.5
48.2
44.1
100.0
2.34

1.6
3.2
37.1
58.1
100.0
2.52

0.7
4.0
41.3
54.0
100.0
2.49

0.0
5.0
38.8
56.3
100.0
2.52

ที่มา: การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2552

ลักษณะทางประชากรสังคมและสิ่งแวดล้อมทางมลพิษในระดับเขตของกรุงเทพมหานคร
ในจำ�นวน 32 เขตที่ทำ�การศึกษาครั้งนี้ จำ�นวนประชากรที่มีในทะเบียนราษฎร์โดยเฉลี่ย ประมาณ
111,000 คน โดยมีเขตที่มีประชากรมากที่สุด คือ ประมาณ 186,000 คน และเขตที่มีประชากรน้อยที่สุด
โดยประมาณมีเพียง 29,000 คนเท่านั้น พื้นที่ของเขตต่างๆ ที่ศึกษาก็มีความแตกต่างกันมาก ตั้งแต่เขตที่เล็ก
เพียง 1.42 ตารางกิโลเมตร ไปจนถึงเขตใหญ่มี 120.69 ตารางกิโลเมตร โดยเฉลี่ย เขตหนึ่งมีพื้นที่ประมาณ
26.15 ตารางกิโลเมตร จำ�นวนชุมชนแออัดในแต่ละเขต ก็มีความแตกต่างกันมากเช่นกัน โดยเฉลี่ยเขตหนึ่ง
มีชมุ ชนแออัดประมาณ 16 แห่ง บางเขตไม่มเี ลย และบางเขตมีมากถึง 46 แห่ง การใช้จา่ ยของกรุงเทพมหานคร
ในเขตต่างๆ ก็ต่างกัน งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี โดยเฉลี่ยเขตละ 312 ล้านบาท บางเขตมีรายจ่ายเพียง
177 ล้านบาท เขตที่มีรายจ่ายมากที่สุดใน 32 เขตที่ศึกษาครั้งนี้มีถึง 488 ล้านบาท
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สำ�หรับสิ่งแวดล้อมทางสังคมใน 32 เขต ที่ศึกษาครั้งนี้ จะเห็นได้จากตาราง 2 ที่ พบว่า ว่าจำ�นวนวัด
โดยเฉลี่ยคือประมาณ 8 แห่งต่อเขต บางเขตไม่มีวัดเลย แต่บางเขตมีวัดมากที่สุดถึง 25 แห่ง สำ�หรับจำ�นวน
มัสยิด ศาลเจ้าและโบสถ์นั้นมีจำ�นวนน้อยลงมาตามลำ�ดับ คือมีมัสยิดและศาลเจ้า โดยเฉลี่ยประมาณ เขตละ
3 แห่ง ส่วนโบสถ์โดยเฉลี่ยแล้วมีเพียง 1 แห่งเท่านั้น เขตที่มีมัสยิดมากที่สุดมี มีมัสยิด 13 แห่ง เขตที่มี
ศาลเจ้ามากที่สุด มีศาลเจ้าอยู่ 24 แห่งด้วยกัน ส่วนเขตที่มีโบสถ์มากที่สุด มี 6 แห่ง
ข้อมูลที่สำ�คัญใน 32 เขตที่ศึกษา คือ ข้อมูลเกี่ยวกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อม (ดูรูปที่ 1 2 และ 3) คือ
มีจำ�นวนจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายทางมลพิษด้านฝุ่นและเสียงแตกต่างกัน เขตที่มีจุดเสี่ยงน้อยที่สุดคือ
มีจดุ เดียว และเขตทีม่ จี ดุ เสีย่ งทีอ่ าจเกิดอันตรายของมลพิษด้านฝุน่ และเสียงมากทีส่ ดุ มี 6 จุด นอกจากนีม้ ลพิษ
ทางสิ่งแวดล้อมที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งคือ จำ�นวนโรงงาน เขตหนึ่งๆ มีจำ�นวนโรงงาน ประมาณ 378 โรง
โดยเฉลี่ยเขตที่มีมากที่สุดมี 1,624 โรง และเขตที่มีน้อยที่สุดมี 54 โรง ประการสุดท้ายคือการมีพื้นที่สีเขียว
ในปริมาณมากหรือเกินร้อยละ 50 ของพื้นที่ โดยพิจารณาข้อมูลแผนที่ของสำ�นักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
ใน 32 เขตที่ศึกษานี้มีเพียงร้อยละ 13 เท่านั้น (หรือเพียง 4 เขต)
ตาราง 2 สิ่งแวดล้อมทางประชากร สังคม และมลพิษในระดับเขตของกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมทางประชากร
จำ�นวนประชากร (คน)
ขนาดพื้นที่ (ตร.กม.)
จำ�นวนชุมชนแออัด (แห่ง)
จำ�นวนงบประมาณรายจ่าย (ล้านบาท)
สิ่งแวดล้อมทางสังคม
จำ�นวนวัด (แห่ง)
จำ�นวนมัสยิด (แห่ง)
จำ�นวนศาลเจ้า (แห่ง)
จำ�นวนโบสถ์ (แห่ง)
มลพิษทางสิ่งแวดล้อม
จำ�นวนจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายทางมลพิษ
ด้านฝุ่นและเสียง (จุด)
จำ�นวนโรงงานอุตสาหกรรม (โรง)
การมีพื้นที่เขียวในปริมาณมาก

จำ�นวน
(เขต)
32
32
32
32

ค่าเฉลี่ย

SD

ค่าต่ำ�สุด

ค่าสูงสุด

110,956.78 38,091.13 29,283.00 185,901.00
120.69
1.42
27.75
26.15
46.00
0.00
13.11
16.00
487.50
176.88
66.48
311.90

32
32
32
32

7.84
3.09
2.94
1.28

6.54
3.75
5.86
1.63

0.00
0.00
0.00
0.00

25.00
13.00
24.00
6.00

32

1.91

1.35

1.00

6.00

32
32

378.44
0.13

330.45
0.34

54.00
0.00

1,624.00
1.00

ที่มา: สถิติ 2552, กรุงเทพมหานคร
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จุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายทางมลพิษด้านฝุ่นและเสียงจากแผนที่ในรูปที่ 1 จะเห็นว่าเขตที่อยู่ในพื้นที่
ทางรอบนอกของกรุงเทพมหานครจะมีจำ�นวนจุดเสี่ยงที่อาจเกินอันตรายทางมลพิษด้านฝุ่นและเสียงเพียงจุด
เดียวเท่านั้น แต่เขตที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นใจกลางของกรุงเทพมหานครจะมีจำ�นวนจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายทาง
มลพิษด้านฝุน่ และเสียงมากกว่า 2 จุด อย่างไรก็ตาม เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าเขตบางนาซึง่ เป็นเขตทีอ่ ยูด่ า้ นนอกของ
กรุงเทพมหานครกลับเป็นที่ ทีม่ จี ำ�นวนจุดเสีย่ งทีอ่ าจเกิดอันตรายทางมลพิษด้านฝุน่ และเสียงมากถึง 3 - 4 จุด
รูปที่ 1 แผนที่การกระจายของจำ�นวนจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายทางมลพิษด้านฝุ่นและเสียง
เฉพาะ 32 เขตของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552

ที่มา: โครงการรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจำ�ปี 2554

สำ�หรับเขตทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีร่ อบนอกของกรุงเทพมหานคร แม้จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากอันตรายทางมลพิษ
ด้านฝุน่ และเสียงมากนักเมือ่ เทียบกับเขตทีอ่ ยูบ่ ริเวณพืน้ ทีร่ อบในของกรุงเทพมหานคร แต่จากแผนทีใ่ นรูปที่ 2
จะเห็นว่าบริเวณพืน้ ทีร่ อบนอกของกรุงเทพมหานครนีจ้ ะมีการตัง้ อยูข่ องโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 400 แห่ง
ขึ้นไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดมลพิษด้านก๊าซและสารเคมีต่างๆ รวมทั้งเสียงของเครื่องจักรที่กำ�ลังทำ�งานจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณข้างเคียงก็เป็นได้
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รูปที่ 2 แผนทีก่ ารกระจายของจำ�นวนโรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะ 32 เขตของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552

ที่มา: โครงการรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจำ�ปี 2554

อย่างไรก็ตาม แม้พื้นที่บริเวณด้านนอกของกรุงเทพมหานครจะมีจำ�นวนโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่
จำ�นวนมาก แต่เขตที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครก็ถูกกำ�หนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งมีการใช้
ประโยชน์ของที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมเท่านั้น (รูปที่ 3)
รูปที่ 3 แผนที่การกระจายของการมีพื้นที่สีเขียวในปริมาณมากเฉพาะ 32 เขตของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2552

ที่มา: โครงการรายงานสถานการณ์สุขภาพจิตประจำ�ปี 2554
สิ่งแวดล้อมเมืองกับสุขภาพจิต : การวิเคราะห์ตัวแปรหลายระดับในเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร
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ความรู้สึกสบายใจ
ความรู้สึกสบายใจของประชากรตัวอย่างในกรุงเทพมหานครใน 32 เขตที่ศึกษาครั้งนี้เป็นการตอบ
โดยการประเมินความรู้สึกของประชากรเอง ซึ่งเป็นภาพสะท้อนภาวะทางสุขภาพจิตของประชากรในขณะนั้น
ได้เป็นอย่างดีจากการสัมภาษณ์ พบว่า (ตาราง 3) ประชากรอายุ 20 - 79 ปี ส่วนใหญ่มีความรู้สึกสบายใจ
มากที่สุด ประชากรที่อาจมีปัญหาทางสภาวะของจิตใจหรือการขาดความสุขอยู่บ้าง มีประมาณร้อยละ 21
คือตอบว่ามีความรู้สึกสบายใจเล็กน้อย ประชากรที่น่าจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตโดยตรงคือผู้ที่ตอบว่า ไม่รู้สึก
สบายใจเลย ซึ่งมีอยู่เพียงร้อยละ 2 เท่านั้น คะแนนเฉลี่ยของความรู้สึกสบายใจเท่ากับ 1.86 คะแนน
(จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) ถือว่าคะแนนน้อยกว่าทั่วประเทศและน้อยกว่าภูมิภาคอื่นๆ ด้วย
ตาราง 3 ความรู้สึกสบายใจและการได้รับความสนับสนุนจากครอบครัว
ของประชากรกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานคร (N = 2,703 คน)
ตัวแปร

ไม่เลย
2.3

ความรู้สึกสบายใจ
เล็กน้อย
มาก
21.4
64.2

มากที่สุด
12.0

รวม / ค่าเฉลี่ย
100.0/1.86

เพศ
ชาย
หญิง

2.2
2.2

21.9
20.4

63.3
65.7

12.5
11.7

100.0/1.85
100.0/1.87

20 - 59 ปี
60 - 79 ปี

2.4
1.0

21.5
18.1

64.9
63.1

11.2
17.8

100.0/1.84
100.0/1.98

อายุ

ที่มา: การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์สาเหตุหลายระดับแบบพหุเชิงเส้นตรง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาครัง้ นี้ (ตาราง 4) เป็นการวิเคราะห์สาเหตุหลายระดับแบบพหุเชิงเส้นตรง
(Multilevel linear regression analysis) ในประชากรอายุระหว่าง 20 - 79 ปี จำ�นวน 2,703 คน ที่อยู่ในเขต
ต่างๆ 32 เขตของกรุงเทพมหานคร จึงเป็นการวิเคราะห์ใน 2 ระดับ คือ ระดับบุคคล และระดับเขต โดยมี
ตัวแปรตามในระดับบุคคลที่ต้องการศึกษา คือความรู้สึกสบายใจของประชากรตัวอย่าง ซึ่งเป็นการวัดในระดับ
คะแนนดังทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น การวิเคราะห์รว่ มกันระหว่างปัจจัยบุคคลและปัจจัยสิง่ แวดล้อมจะทำ�ให้สามารถ
แยกแยะผลของความรู้สึกสบายใจของประชากรจากปัจจัยบุคคลและปัจจัยสิ่งแวดล้อมจากกันได้
การศึกษานี้คำ�นึงถึงความหลากหลายของรูปแบบชีวิตที่เป็น ผลจากช่วงวัยและรายได้ที่ต่างกัน จึงนำ�
ช่วงวัยและรายได้มาจัดกลุ่มการวิเคราะห์ความรู้สึกสบายใจของประชากรกรุงเทพมหานครออกเป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มประชากรกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี ที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ
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5,389 บาทต่อเดือน (ประชากรกรุงเทพมหานครวัยทำ�งานที่มีรายได้น้อย) กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มประชากร
กรุงเทพมหานครทีม่ อี ายุระหว่าง 20 - 59 ปี และมีรายได้มากกว่า 5,389 บาทต่อเดือน (ประชากรกรุงเทพมหานคร
วัยทำ�งานที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป) กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มประชากรกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 60 - 79 ปี
ที่มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,389 บาทต่อเดือน (ประชากรกรุงเทพมหานครวัยสูงอายุที่มีรายได้น้อย)
และกลุ่มที่ 4 คือกลุ่มประชากรกรุงเทพมหานครที่อายุระหว่าง 60 - 79 ปี และมีรายได้มากกว่า 5,389 บาท
ต่อเดือน (ประชากรกรุงเทพมหานครวัยสูงอายุที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป) โดยการแบ่งระดับรายได้นี้กำ�หนด
ให้กลุ่มที่มีรายได้ต่ำ�กว่าหรือเท่ากับ Quintile ที่ 1 เป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อย และกลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่ Quintile
ที่ 2 ขึ้นไปเป็นกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป
สำ�หรับปัจจัยระดับบุคคลทีม่ ผี ลต่อความรูส้ กึ สบายใจของประชากรกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกัน
ในกลุ่มประชากรทั้ง 4 กลุ่ม โดยประชากรสูงอายุเพศชายที่ไม่ได้มีรายได้น้อยจะมีความรู้สึกสบายใจน้อยกว่า
ประชากรสูงอายุเพศหญิงที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป ขณะที่ประชากรสูงอายุสถานภาพโสดที่มีรายได้น้อย
จะมีความรู้สึกสบายใจน้อยกว่าประชากรสูงอายุสถานภาพหม้าย หรือหย่า หรือแยกกันอยู่ที่มีรายได้น้อย
ส่วนรายได้นั้นมีความสำ�คัญกับความรู้สึกสบายใจของประชากรวัยทำ�งานทั้งกลุ่มที่มีรายได้น้อยและกลุ่มที่มี
รายได้ปานกลางขึ้นไป
ในด้ า นการศึ ก ษาที่ มี ผ ลต่ อ ความรู้ สึ ก สบายใจของประชากรกรุ ง เทพมหานครเพี ย ง 3 กลุ่ ม คื อ
กลุ่มประชากรวัยทำ�งานที่มีรายได้น้อย ประชากรวัยทำ�งานที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป และประชากรวัยสูงอายุ
ที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป โดยประชากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าจะมีความรู้สึกสบายใจกว่า
ประชากรที่การศึกษาต่ำ�กว่าประถม ซึ่งการสนับสนุนจากครอบครัวเป็นสิ่งพื้นฐานของบุคคลที่มีความจำ�เป็น
ต่อความรู้สึกสบายใจของประชากรกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็นประชากรในกลุ่มใดก็ตาม
เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย ระดั บ เขตที่ มี ผ ลต่ อ ความรู้ สึ ก สบายใจของประชากรกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า
สิ่งแวดล้อมด้านประชากรมีผลกระทบต่อประชากรวัยทำ�งานที่ไม่ใช่ผู้ที่มีรายได้น้อย และประชากรวัยสูงอายุที่
มีรายได้นอ้ ย ในด้านของจำ�นวนประชากรทีแ่ สดงถึงความหนาแน่นของเขตมีผลต่อคุณภาพชีวติ และสภาพจิตใจ
ของประชากรที่อยู่อาศัยในเขตนั้นๆ ในระดับหนึ่ง โดยความหนาแน่นของประชากร (ได้ควบคุมตัวแปรขนาด
พื้นที่ของเขตในสมการแล้ว) นี้มีผลทำ�ให้สภาพจิตใจกลุ่มอายุวัยทำ�งาน คือ 20 - 59 ปี ที่มีรายได้ปานกลาง
ขึ้นไปแย่ลง อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.01 ขณะที่ประชากรสูงอายุที่รายได้น้อยกลับรู้สึก
สบายใจมากขึน้ เมือ่ กรุงเทพมหานครมีจ�ำ นวนประชากรเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับน้อยกว่า 0.05
อย่างไรก็ตามสภาพจิตใจของประชากรสูงอายุที่มีรายได้น้อยจะได้รับผลกระทบจากสภาพความแออัด
ของการอยู่อาศัยในชุมชนแออัด อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากประชากร
สูงอายุที่มีรายได้น้อยอาจไม่มีทางเลือกมากนักจึงอาจเป็นไปได้ว่าต้องอยู่อาศัยใกล้กับชุมชนดังกล่าวต่อไป
รวมทั้งสภาพร่างกายที่ไม่อาจเอื้ออำ�นวยต่อการเดินทางเพราะอายุมากแล้ว ทำ�ให้ได้รับผลกระทบจากชุมชน
แออัดและสภาพละแวกบ้านที่กระทบต่อสภาวะทางกายภาพและจิตใจได้ ส่วนประชากรตัวอย่างที่อยู่ใน
วัยทำ�งานมีรายได้น้อยหรือผู้ที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป และกลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป
อาจไม่ได้รับผลกระทบจากจำ�นวนชุมชนแออัด เพราะสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยมีที่อยู่อาศัยแยกออกไป หรือ
มีสภาพที่ตั้งของที่อยู่อาศัยที่ต้องตัดขาดจากชุมชนเหล่านี้ได้
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ประชากรและสังคม 2554

0.187

0.140
0.101
0.079

0.052
0.043
-0.035

-

-1.244 *
-0.256
-0.227

0.231
0.434
0.353

-

0.612
0.212
0.213

0.342
0.253
0.391

0.036

-0.016
-0.022
0.025

-0.029
0.023
0.089 +

0.098
0.098
0.152

0.069
0.028
0.322 *

0.053

0.047
0.050
0.032

0.049
0.045
0.046

0.280
0.031
0.010
0.000

1.170***
0.013
-0.008
0.000

17.400
0.177
0.511
0.004

0.630
0.079
0.026
0.000

0.858
0.054
-0.022
0.000

-24.791
0.199
0.710
-0.005

20 - 59 ปี
Estimate
S.E.
1,934
32
3639.9

0.443

-0.033
-0.074
0.107

-0.005
0.081
0.222 *

0.840
-0.162*
0.006
0.000

0.348

0.121
0.084
0.076

0.142
0.086
0.099

5.644
0.081
0.166
0.001

60 - 79 ปี
Estimate
S.E.
329
32
761.6

* ค่า Random Effects จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อได้นำ�ตัวแปรระดับบุคคลบางตัวที่ไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติในการวิเคราะห์ของประชากรกลุ่มนี้ออก พบว่า จำ�นวนวัดยังคงมีนัยสำ�คัญทางสถิติเพียงแต่ลดระดับความ
สำ�คัญลงเหลือ 0.1 ขณะที่ไม่พบความสัมพันธ์ของจำ�นวนประชากรและจำ�นวนชุมชนแออัดกับความรู้สึกสบายใจ และมีจำ�นวนมัสยิดเพิ่มเข้ามามีนัยสำ�คัญทางสถิติในทางบวก ดังตาราง 5 ในภาคผนวก

Fixed Effects
Constant
ชาย
อายุ
อายุกำ�ลังสอง
การศึกษา (อ้างอิง: ต่ำ�กว่าประถมศึกษา)
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สถานภาพสมรส (อ้างอิง: หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่)
โสด
สมรส
การเป็นหัวหน้าครัวเรือน
อาชีพ (อ้างอิง: ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเกษตรกร)
ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ

จำ�นวนประชากร
จำ�นวนเขต
- 2Log likelihood

ปัจจัย

รายได้มากกว่า
5,389 บาท/เดือน

รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ
5,389 บาท/เดือน
20 - 59 ปี
60 - 79 ปี1
Estimate
S.E.
Estimate
S.E.
374
66
31
21
887.5
258.1

ตาราง 4 การวิเคราะห์สาเหตุหลายระดับแบบพหุเชิงเส้นตรง (Multilevel linear regression analysis) ของความรู้สึกสบายใจที่เป็นผลจากปัจจัย
ระดับบุคคลและปัจจัยสิ่งแวดล้อมระดับเขตด้านประชากร สังคม และมลพิษ ของประชากรกลุ่มตัวอย่างกรุงเทพมหานครใน 32 เขต
อายุระหว่าง 20 - 79 ปี จำ�นวน 2,703 คน พ.ศ. 2552 จำ�แนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและกลุ่มอายุ
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ปัจจัย

รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ
5,389 บาท/เดือน
20 - 59 ปี
60 - 79 ปี1
Estimate
S.E.
Estimate
S.E.
-0.080
0.178
-0.055
0.085
0.135
0.212
0.915 **
0.087
1.255
0.813
+
0.135
0.341 *** 0.270
0.264
-0.037
0.054
1.194 * 0.649
-0.000
0.312
-0.015
0.011
0.005
0.005
-0.032 * 0.014
-0.000
0.005
-0.000
0.000
-0.016
0.000
0.061 * 0.025
+
0.013
0.019
0.034
0.032
0.015
0.017
0.018
0.060
0.005
0.018
0.017
0.079
-0.041
0.040
0.102
0.094
0.053
0.054
-0.501
0.459
-0.008
0.199
0.834
0.607
0.337
0.192
0.069
0.000
0.000
0.601
0.023
0.592
0.065
0.116
0.579

0.028
0.009

20 - 59 ปี
Estimate
S.E.
0.025
0.034
0.050
0.044
0.014 ** 0.005
0.263 *** 0.023
-0.442** 0.156
0.000
0.003
0.000
0.003
0.000 ** 0.000
0.008
0.007
-0.002
0.009
-0.009
0.008
0.016
0.020
-0.055 *
0.026
-0.251 *
0.103
0.001
0.182
0.121
0.569

60 - 79 ปี
Estimate
-0.028
0.038
0.006
0.249 ***
-0.018
-0.007
-0.006
0.000
0.004
-0.008
-0.006
-0.011
-0.016
-0.363 +
0.659 *

รายได้มากกว่า
5,389 บาท/เดือน

0.085
0.024

S.E.
0.129
0.087
0.015
0.057
0.277
0.005
0.004
0.000
0.011
0.014
0.015
0.030
0.047
0.186
0.308

ที่มา: การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 และ สถิติ 2552, กรุงเทพมหานคร

* ค่า Random Effects จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อได้นำ�ตัวแปรระดับบุคคลบางตัวที่ไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติในการวิเคราะห์ของประชากรกลุ่มนี้ออก พบว่า จำ�นวนวัดยังคงมีนัยสำ�คัญทางสถิติเพียงแต่ลดระดับความ
สำ�คัญลงเหลือ 0.1 ขณะที่ไม่พบความสัมพันธ์ของจำ�นวนประชากรและจำ�นวนชุมชนแออัดกับความรู้สึกสบายใจ และมีจำ�นวนมัสยิดเพิ่มเข้ามามีนัยสำ�คัญทางสถิติในทางบวก ดังตาราง 5 ในภาคผนวก

+

มีระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ < 0.1, *มีระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ < 0.05, **มีระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ < 0.01, ***มีระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ < 0.001

ลูกจ้างเอกชน
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รายได้ต่อ 10,000 บาทเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน
การสนับสนุนจากครอบครัว
จำ�นวนประชากรต่อ 100,000 คน
ขนาดพื้นที่
จำ�นวนชุมชนแออัด
จำ�นวนงบประมาณรายจ่าย
จำ�นวนวัด
จำ�นวนมัสยิด
จำ�นวนศาลเจ้า
จำ�นวนโบสถ์
จำ�นวนจุดเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายด้านฝุ่นและเสียง
จำ�นวนโรงงานอุตสาหกรรมต่อ 1,000 โรง
การมีพื้นที่สีเขียวในปริมาณมาก
Random Effects
Constant (Variance)
Residual (Variance)

ตาราง 4 (ต่อ)

สำ�หรับจำ�นวนงบประมาณรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบในทางบวกต่อคุณภาพชีวิต ทำ�ให้มีความรู้สึก
สบายใจขึ้น จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า เป็นจริงในกลุ่มวัยทำ�งานที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป อาจกล่าวได้ว่า
กลุม่ นีเ้ ป็นผู้รับผลการพัฒนาและผลการดำ�เนินงานของกรุงเทพมหานครโดยตรง ความสัมพันธ์จึงอยู่ในระดับ
นัยสำ�คัญทางสถิติที่สูงมากคือน้อยกว่า 0.01 ขณะที่ผู้สูงอายุ ประโยชน์จากการพัฒนาและงบดำ�เนินงานของ
กรุงเทพมหานครไม่มีนัยสำ�คัญกับความสุขและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุแต่อย่างใด ในทำ�นองเดียวกัน รายจ่าย
ของกรุงเทพมหานครมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้สูง แต่ไม่มีผลแต่อย่างใดกับผู้มีรายได้ต�่ำ ข้อค้นพบนี้
ชี้ให้เห็นว่าโครงการพัฒนาและการดำ�เนินการของกรุงเทพมหานครมีผลดีเฉพาะผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกว่า
และอยูใ่ นวัยทำ�งาน ซึง่ การพัฒนาทีด่ นี นั้ ควรคำ�นึงถึงการกระจายสูป่ ระชากรทุกคน อย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะ
งบประมาณ ซึ่งเมื่อพิจารณาตามสุขภาพองค์รวมแล้ว การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาที่มีความ
สำ�คัญอย่างหนึ่ง นั่นคือ การพิจารณาถึงระบบบริการสุขภาพที่ทั่วถึง ทั้งในแง่ของสถานบริการทางสุขภาพ
บุคลากร และการเข้าถึงบริการของประชากรในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานคร
ในด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม พบว่า มีผลต่อความรู้สึกสบายใจของประชากรกรุงเทพมหานครที่มี
รายได้น้อย ทั้งวัยทำ�งานและวัยสูงอายุ ซึ่งจำ�นวนมัสยิดมีผลทางบวกต่อประชากรวัยทำ�งานที่มีรายได้น้อยแต่
มีนยั สำ�คัญทางสถิตเิ พียง แค่ระดับน้อยกว่า 0.1 เท่านัน้ ทัง้ นีจ้ ำ�เป็นทีจ่ ะต้องได้รบั การศึกษาเพิม่ เติมเพือ่ ยืนยัน
ผลดังกล่าวอีกต่อไป ขณะที่จำ�นวน วัดในแต่ละเขตมีผลในทางบวกต่อสภาพจิตใจของประชากรเช่นกัน
แต่เฉพาะกลุ่มประชากรผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเท่านั้น โดยมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05 อย่างไร
ก็ตาม การมีศาสนสถานทัง้ มัสยิดและวัดในเขตก็เป็นสิง่ แวดล้อม ทีด่ อี ย่างหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้ประชากรมีความผ่อน
คลายและรักษาจิตใจตามคำ�สอนของศาสนาทำ�ให้มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
ซึ่งอาจไม่สามารถจัดสถานที่ผ่อนคลายที่อาจต้องมีรายจ่ายได้จึงสามารถอาศัยเขตวัด ให้มีส่วนช่วยต่อสุขภาพ
จิตของประชากรสูงอายุที่รายได้น้อยเหล่านี้ได้ หรือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้ใส่บาตรพระ
ในเวลาเช้า ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าทำ�ให้จิตใจดีขึ้นได้เช่นกัน
เมื่อพิจารณามลพิษทางสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อความสบายใจของประชากร พบว่า
โรงงาน อุตสาหกรรมมีผลลบต่อความรู้สึกสบายใจของประชากรมีรายได้ปานกลางขึ้นไปทั้งวัยทำ�งานและวัย
สูงอายุ การที่ความ สัมพันธ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย อาจเป็นไปได้ว่ามีผลเนื่องมาจากกลุ่ม
มีรายได้น้อยเหล่านี้เองที่ทำ�งาน อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจากมีโอกาสเป็นไปได้ เพราะ Quintile
ที่ 1 ของกลุ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อคนเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งมีโอกาสที่กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็น
ผูท้ ที่ �ำ งานในโรงงานมากกว่ากลุม่ อืน่ โดยอาจมีความเคยชิน และไม่ได้มองว่าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นข้อจำ�กัด
ของชีวิตความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย ผู้มีรายได้น้อยเหล่านี้สามารถ ใช้บริบทของความเป็นอยู่แบบวิถีชีวิต
คนโรงงานได้ เช่น ค่าครองชีพที่ถูกและการมีเครือข่ายผู้ทำ�งานในโรงงาน ซึ่ง เป็นผลในทางบวกกับวิถีชีวิตของ
ผู้มีรายได้น้อยเหล่านี้ได้ การศึกษาเรื่องดังกล่าวในรายละเอียดด้านสภาพจิตใจของผู้ที่ทำ �งานโรงงานเพิ่มขึ้น
จึงจำ�เป็นเพือ่ การยืนยันข้อพิจารณาดังกล่าวให้ชดั เจน รวมทัง้ การพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของโรงงานด้วย
เช่น ขนาด สถานที่ประกอบการ ประเภทของธุรกิจภายในโรงงาน เป็นต้น
สำ�หรับปัจจัยสำ�คัญอีกปัจจัยหนึง่ คือ มลภาวะของสิง่ แวดล้อม ซึง่ มีตวั ชีว้ ดั คือ จำ�นวนจุดเสีย่ งทีอ่ าจเกิด
อันตราย จากฝุ่นและเสียง เขตที่มีจุดเสี่ยงของมลภาวะเหล่านี้มากย่อมทำ�ให้สภาวะทางจิตใจย่ำ�แย่ลง
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ผลการวิเคราะห์ พบว่า มี ผลกระทบจากมลภาวะนี้ต่อสภาพทางจิตใจของประชากรในกลุ่มอายุ 20 - 59 ปี
ซึ่งเป็นวัยทำ�งานที่มีรายได้มากกว่า 5,389 บาทต่อเดือน วัยนี้เป็นวัยที่ต้องเผชิญกับสภาวะทางมลพิษเหล่านี้
มาก ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ตามท้องถนนและเขตที่ทำ�งาน หรือเขตเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ เป็นเขตที่มีปัญหาทั้งฝุ่น
ละอองจากท้องถนนและเสียงจากการจราจร รวมทั้งจากการงาน ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ที่พบ
ดังกล่าวมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05
นอกจากนี้การมีพื้นที่สีเขียวเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลทางบวก จากการศึกษา พบว่า
การมีพื้นที่ สีเขียวในปริมาณมากในเขตสามารถทำ�ให้ความรู้สึกสบายใจมีมากขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้
มากกว่า 5,389 บาทต่อเดือน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงชี้ให้
เห็นว่าการมีพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี และเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุมีความจำ�เป็นอย่างมากต่อสุขภาพจิต
ของผู้สูงอายุที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างไม่รีบร้อนและมีการดำ�เนินวิถีชีวิตตามวิถีของธรรมชาติ

สรุป
การดำ�เนินชีวิตของคนเราจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับ สิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่เหล่านี้ การดำ�เนิน
ชีวิตอย่างเป็นสุขจึงจำ�เป็นที่จะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยและใช้ชีวิต การศึกษานี้จึงมุ่งเน้นให้
ตระหนักเห็นความสำ�คัญของสิ่งแวดล้อมในเมืองที่มีต่อสุขภาพจิตในนัยยะของ “ความรู้สึกสบายใจ” ด้วยการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล 2 ระดับ คือระดับบุคคลและระดับเขต โดยใช้ขอ้ มูลระดับบุคคลจากผลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ และข้อมูลระดับเขตจากรายงานสถิติในเขต
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2552 ของสำ�นักยุทธศาสตร์และประเมิน ผล กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการศึกษา
พบว่า นอกจากการสนับสนุนจากครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่จำ�เป็นต่อการสร้างความรู้สึกสบายใจของประชากร
กรุงเทพมหานคร และปัจจัย ระดับบุคคลอื่นๆ เช่น เพศ การศึกษา สภาพภาพสมรส และรายได้แล้ว ปัจจัย
สิ่งแวดล้อมก็มีผลต่อสุขภาพจิตของประชากรดังนี้
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางด้านประชากร คือความหนาแน่นของประชากรมีผลต่อความสบายใจของคนกลุ่ม
วัยทำ�งานที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ส่วนสิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ จำ�นวน
วัด และจำ�นวนมัสยิด มีผลต่อสภาพจิตใจในกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยทั้งวัยทำ�งานและวัยสูงอายุ ขณะที่
ปัจจัยด้านความเสี่ยงต่อมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเสียงและฝุ่นละอองกระทบต่อความรู้สึกสบายใจของ
ประชากรกรุงเทพมหานครทีม่ รี ายได้ปานกลางขึน้ ไปทัง้ วัยทำ�งานและวัยสูงอายุ ในกลุม่ ผูส้ งู อายุทมี่ รี ายได้ปาน
กลางขึ้นไป การมีพื้นที่สีเขียวช่วยให้มีความสบายใจมากขึ้น และในทางตรงกันข้าม การมีจำ �นวนโรงงาน
อุตสาหกรรมทำ�ให้มีความสบายใจน้อยลง
สำ�หรับประชากรภายใต้ชายคากรุงเทพมหานคร จากการศึกษาข้างต้นเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
สภาวะทาง จิตใจในด้านความรูส้ กึ สบายใจนัน้ มีทงั้ ความแออัดของประชากรจากจำ�นวนทีเ่ พิม่ ขึน้ และมีแนวโน้ม
ที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง หรือความหนาแน่นจากการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยจนมีสภาพกลายเป็นชุมชนแออัด
ผลจากการดำ�เนินโครงการเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครที่มีต่อประชากร กระทั่งศาสนสถานที่เป็นสถานที่
แห่งการปฏิบัติธรรมตามหลักคำ�สอนของศาสนา ที่แม้จะดูขัดกับกิจกรรมในวิถีของชีวิตยุคใหม่แต่ก็ยังคงเป็น

สิ่งแวดล้อมเมืองกับสุขภาพจิต : การวิเคราะห์ตัวแปรหลายระดับในเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร
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สถานที่ที่พึ่งทางใจให้กับคนที่มีทุกข์ได้เฉกเช่นเดียวกับในอดีต โรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นตัวการที่ทำ �ให้เกิด
มลภาวะทางสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็นพิษทัง้ มลพิษทางน้ำ� มลพิษทางอากาศ มลพิษ ทางเสียงและมลพิษจากของเสีย
อันตราย ซึง่ การมีโรงงานตัง้ อยูใ่ นชุมชนย่อมทีจ่ ะก่อให้เกิดปัญหาแม้เพียงเล็กน้อยแต่กก็ ระทบกับชีวติ ความเป็น
อยู่ของประชากรที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้น ดังนั้นจึงควรมีการจัดแยกพื้นที่สำ�หรับการจัดตั้งโรงงานโดยเฉพาะ
การศึกษานี้พิสูจน์ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อที่จะได้แก้ไขกันต่อไป
นอกจากนี้ปริมาณความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศที่ระดับพื้น ผิวบนถนนของกรุงเทพมหานครที่
สูงขึ้นถึงระดับอันตราย โดยเฉพาะบริเวณที่มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองและเสียงโดยกลุ่มงานเฝ้าระวัง
มลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานคร สาเหตุหนึ่งเป็นผลจากรถยนต์จำ�นวนมาก แออัดอยู่บนเครือข่ายถนน
ที่มีอยู่ไม่เพียงพอของกรุงเทพมหานครจึงเกิดสภาพการจราจรที่ติดขัด จนกลายเป็นภาพชินชาที่มีลักษณะ
จำ�เพาะของมหานครแห่งนีเ้ ลยก็วา่ ได้ ขณะเดียวกันยังก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงในระดับทีเ่ กินค่ามาตรฐาน คือ
ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ อีกด้วย และการสร้างดุลยภาพในเชิงนิเวศตามธรรมชาติด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่
เป็นอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่จะทำ�ให้ประชากรกรุงเทพมหานครมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ พร้อมกับซึมซับ
ความงามจากธรรมชาติ เพือ่ รับเอาความสุขเข้าไปหล่อเลีย้ งจิตใจทีต่ อ้ งทนรับสภาพของภาวะทีบ่ บี คัน้ ทัง้ หลาย
ในสังคมเมือง
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมข้างต้นที่มีต่อความรู้สึกสบายใจของประชากรกรุงเทพมหานครจะมีความ
แตกต่างกันไปเมื่อประชากรมีช่วงวัยและฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจที่เป็น
ตัวกำ�หนด สถานภาพทางสังคม และช่วงวัยทีจ่ �ำ กัดศักยภาพทางด้านร่างกายของบุคคล จึงทำ�ให้รปู แบบวิถกี าร
ดำ�เนินชีวิตของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน จึงรับและตอบสนองต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน
ด้วย โดยภาพรวมแล้ว เมือ่ ควบคุมและวิเคราะห์สถานภาพต่างๆ เหล่านีแ้ ล้วเราพบว่า ตัวแปรด้านสิง่ แวดล้อม
ที่หลากหลายในระดับเขตมีผลในทางลบต่อสภาวะทางจิตใจของคนในกรุงเทพมหานครตามที่เราคาดหมาย
สอดคล้องไปในทางเดียวกันทั้งหมด การศึกษานี้จึงมีส่วนได้สร้างให้เกิดความตระหนักและการเห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมเมือง ซึ่งจะนำ�ไปสู่การพัฒนาด้านการวางผังเมืองและสรรค์สร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมือง
น่าอยู่ตอบสนองทุกรูปแบบชีวิตที่อาศัยอยู่ภายใต้มหานครแห่งนี้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่เข้มแข็งและยั่งยืน
ตลอดไป
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความแตกต่างด้านสุขภาพจิตของสถานภาพของผู้หญิงและผู้ชายในครัวเรือน
โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิโครงการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ของสำ�นักงานสถิติแห่งชาติ โดยผู้ให้ข้อมูล
เป็นประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำ�นวน 81,018 คน ผลการศึกษาพบว่า บางสถานภาพของเพศหญิงในครัวเรือนมีสถานะ
ด้านสุขภาพจิตด้อยกว่าเพศชาย คือ หัวหน้าครัวเรือนหญิงมีคะแนนสุขภาพจิตด้อยกว่าสามี ภรรยาหัวหน้าครัวเรือนมีคะแนน
สุขภาพจิตด้อยกว่าหัวหน้าครัวเรือน และบุตรสะใภ้มีคะแนนสุขภาพจิตด้อยกว่าบุตรเขย นอกจากนั้น ยังพบว่าการศึกษา อาชีพ
ความเป็นเมืองและชนบท มีผลต่อสุขภาพจิตเช่นกัน แม้ว่าข้อค้นพบนี้จะสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องอำ�นาจด้านเศรษฐกิจของ
ผูห้ ญิงของ Blumberg อย่างไรก็ตามแนวคิดดังกล่าว สามารถอธิบายได้กบั ผูห้ ญิงทีเ่ ป็นหัวหน้าครัวเรือน ภรรยาของหัวหน้าครัวเรือน
และผู้หญิงที่เข้ามาเป็นสะใภ้ในครัวเรือนเท่านั้น ดังนั้นจึงควรเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว โดยประชาสัมพันธ์ให้สังคมไทย
เข้าใจในบทบาทของสตรีทงั้ ด้านบทบาทครอบครัวและการทำ�งาน รวมทัง้ ชุมชน ส่งเสริมให้ผชู้ ายมีบทบาทของงานในบ้านให้มากขึน้
นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรหาแนวทางเพิ่มโอกาสในการศึกษาที่สูงขึ้นและการมีอาชีพที่มั่นคง
ให้กับประชาชน

Abstract
This paper examines the effects of gender on mental health among household members. The study employs
the data set of the 2009 Household Socio - Economic Survey (SES) that contains 81,018 persons aged 15 years
old and over. It was found that some females in Thai families get lower scores for mental health than males: female
heads of households have average score on a mental health index below their husbands, wives of household heads
get lower average scores on a mental health index than do household heads, and daughters in law have average
score on a mental health index beneath that for sons in law. Although the results are consistent with Blumberg’s
women’s economic power approach, it can explain only phenomena of female household heads, wives of household
heads, and daughters in law of household heads. In addition, education, occupation and urban/rural factors have
an influence on mental health. Therefore, findings suggest that a) Thai society should receive information concerning
dual women’s roles; b) communities and families should encourage men to have more responsibilities in domestic
tasks; and c) government units or Local Administration should support increased opportunities in secure occupations
and high levels of education.
1
2
3

อาจารย์ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

1. บทน�ำ
สังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากอดีตไปมาก มีความซับซ้อนและการแข่งขันมากขึ้น
ความเป็นปัจเจกบุคคลมีสงู ขึน้ ความอบอุน่ ในครอบครัวลดลงซึง่ เห็นได้จากการหย่าร้างทีม่ มี ากขึน้ สถานการณ์
ความรุนแรงที่เพิ่มสูงขึ้น ในสภาวะดังกล่าวนี้ ทำ�ให้การดำ�รงชีวิตของประชากรให้มีความสุขเป็นเรื่องที่
ยากลำ�บาก เพราะต้องดิ้นรนและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นสุขภาพของจิตใจ
จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในโลกปัจจุบัน
ครอบครัวเป็นสังคมระดับเล็กที่มนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อกัน ที่จะเสริมสร้างและหนุนเสริมให้มนุษย์
สามารถออกไปเผชิญกับสภาพแวดล้อมภายนอกได้ และการทีค่ รอบครัวจะสามารถหนุนเสริมให้มนุษย์แข็งแกร่ง
ได้นนั้ ความสัมพันธ์ในครอบครัวต้องเข้มแข็ง และสมาชิกในครอบครัวต้องมีสขุ ภาพจิตดีเสียก่อน ดังเช่นองค์การ
อนามัยโลกได้ให้ความหมายของสุขภาพจิต ว่าเป็นภาวะของความอยูด่ มี สี ขุ (well - being) ทีจ่ ะสามารถจัดการ
ความเครียดในชีวิตอันอาจจะเกิดจากการทำ�งานหรือความเป็นอยู่ในชุมชนของแต่ละบุคคล (WHO, 2009).
นอกจากความสัมพันธ์กันในครอบครัวที่มีต่อสุขภาพจิตแล้ว เพศภาวะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในด้าน
สุขภาพจิตด้วย การคาดประมาณเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นสาเหตุอันดับสองของโลกที่ทำ�ให้เกิดความพิการ
พบว่า โรคซึมเศร้าเกิดขึ้นกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเป็นสองเท่า โดยปัจจัยที่มีความเกี่ยวพันกับบทบาทหญิงชาย
คือ สถานภาพและบทบาททางเศรษฐกิจและสังคม ลำ�ดับของสังคม การเข้าถึงทรัพยากรและการรักษาที่
ถูกต้อง ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย (WHO, no date)
การศึกษานี้มีคำ�ถามการวิจัย 2 ประเด็นคือ หนึ่ง เพศภาวะมีผลต่อสุขภาพจิตในบริบทของสังคมไทย
จริงหรือไม่ และสอง สถานภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวของผู้หญิงและผู้ชาย ส่งผลต่อสุขภาพจิตหรือไม่

2. แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรม
ความเหลือ่ มล้�ำ ด้านเพศในด้านเศรษฐกิจ เป็นแนวคิดหนึง่ ทีก่ ล่าวถึงการแบ่งแยกด้านเพศภาวะ (gender
stratification) ที่ชี้ว่า สตรีผู้เป็นแม่บ้านมักถูกจัดกลุ่มว่าเป็นผู้ที่ไม่อยู่ในแรงงาน แต่ในความเป็นจริงแม่บ้าน
เป็นผู้ที่ทำ�งานโดยไม่มีค่าจ้างอยู่ในบ้าน (Hartmann, 1981 อ้างใน Collins, 1988) นอกจากนี้นักสตรีนิยม
ได้อ้างถึงสาเหตุหลักที่มีการแบ่งแยกเพศภาวะในด้านเศรษฐกิจเนื่องมาจากระบบที่เรียกว่า “ผู้ชายเป็นใหญ่”
(patriarchy หรือ patriarchal domination) ซึ่งเป็นระบบสังคมที่ให้ความสำ�คัญกับผู้ชายโดยมีอำ�นาจ
ในครอบครัวและสังคม และทรัพย์สมบัติของครอบครัวหรือมรดกถ่ายทอดไปสู่ลูกชาย (Mitchell, 1971)
ยิ่งกว่านั้น Blumberg นักสังคมวิทยาของสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนวคิดเรื่องอำ�นาจด้านเศรษฐกิจของ
ผูห้ ญิง (women’s economic power) โดยอธิบายถึง การเข้าถึงทรัพยากรด้านเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกันระหว่าง
หญิงและชายมีผลต่อความรู้สึกด้านอิสรภาพ ถ้าหากผู้หญิงมีอำ�นาจทางด้านเศรษฐกิจเท่าใด ก็ยิ่งรู้สึกถึง
อิสรภาพในการดำ�รงชีวิตมากขึ้นเท่านั้น โดยเงื่อนไขที่ท�ำ ให้ผู้หญิงมีอำ�นาจด้านเศรษฐกิจอยู่ 3 ประการ คือ
หนึ่ง ระบบเครือญาติ สอง การเข้าไปมีส่วนร่วมในแรงงาน และสาม อำ�นาจผู้ชายในสังคมชุมชน (patriarchy)
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สำ�หรับระบบเครือญาตินั้น Blumberg อธิบายความหมายว่าเป็นระบบการแต่งงานที่ฝ่ายชายย้ายเข้าบ้าน
ฝ่ายหญิง (matrilocality) สามารถส่งเสริมให้ผหู้ ญิงมีอ�ำ นาจทางเศรษฐกิจมากกว่าระบบการแต่งงานทีฝ่ า่ ยหญิง
ย้ายเข้าบ้านฝ่ายชาย (patrilocality) (Blumberg, 1984 อ้างใน Collins, 1988)
ในระบบวัฒนธรรมเกษตรดั้งเดิมของไทย สำ�นวน “ผัวหาบเมียคอน” ได้ถูกนำ�มาใช้กับความสัมพันธ์
ระหว่างสามีและภรรยาในการทำ�งาน นัน่ คือ การทำ�งานของผูห้ ญิงและผูช้ ายค่อนข้างเท่าเทียมและส่งเสริมกัน
และกัน แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่นำ�เทคโนโลยีมาใช้ทดแทนแรงงานมนุษย์
สถานภาพการทำ�งานของผู้หญิงก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ผู้ชายยังคงทำ�งานนอกบ้านเนื่องจากสังคมกำ�หนดให้
ผู้ชายเป็นเพศที่สามารถใช้เทคโนโลยี่ทันสมัยได้ แต่ผู้หญิงส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะสตรีในครอบครัวที่อาศัยอยู่กับ
ญาติฝ่ายสามีก็ถูกจำ�กัดทำ�งานในพื้นที่ในบ้านซึ่งเป็นงานที่ไม่สามารถคิดเป็นมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้ (ธงชัย
ศรีเมือง, 2545)
สำ�หรับกรณีทผี่ หู้ ญิงอีกส่วนทีอ่ อกไปทำ�งานนอกบ้าน ขณะทีส่ งั คมทีเ่ ป็นแบบ “ผูช้ ายเป็นใหญ่” ก็ยงั คาด
หวังให้ภาระงานบ้านหรืองานในบ้านของผูห้ ญิงต้องไม่บกพร่องด้วย (กาญจนา แก้วเทพ, 2535) หากเป็นสตรี
ทำ�งานระดับบริหาร สามารถแก้ปญ
ั หาในเรือ่ งหน้าทีก่ ารเลีย้ งดูบตุ ร โดยให้ญาติผใู้ หญ่ (เช่น ยาย ย่า) ช่วยเลีย้ ง
หรือสามารถส่งไปสถานรับเลี้ยงเด็กช่วยดูแลได้ (จรรยา เศรษฐบุตร และ อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, 2542) หรือ
แม้แต่สตรีที่ออกไปทำ�งานนอกบ้านทั้งในภาคธุรกิจ เอกชน รัฐวิสาหกิจ และราชการ พบว่า ส่วนใหญ่มีอำ�นาจ
ในการตัดสินใจเท่าเทียมกับสามี อย่างไรก็ตาม สตรีที่ออกไปทำ�งานนอกบ้านเหล่านี้ก็ยังตระหนักว่าตนเอง
ก็ยังต้องพึ่งพาสามีในด้านเศรษฐกิจด้วย (กัลยา ผ่องเมฆินทร์, 2534)
นอกจากแนวคิดเรื่องอำ�นาจทางเศรษฐกิจแล้ว ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
ความสุข และความพึงพอใจในชีวิต ดังนี้
การศึกษาหนึ่งในแคนาดาที่เกี่ยวข้องกับการทำ�งานของผู้หญิงกับความพึงพอใจในชีวิต พบว่า ผู้หญิง
ทีท่ �ำ งานมีความพึงพอใจในชีวติ มากกว่าผูห้ ญิงทีไ่ ม่ได้ทำ�งาน แต่ในทางตรงข้ามสามีของผูห้ ญิงทีท่ �ำ งานมีความ
พึงพอใจในชีวิตน้อยกว่าสามีของผู้หญิงไม่ได้ท�ำ งาน สิ่งที่อธิบายในการศึกษานี้คือสถานการณ์การทำ�งานของ
สตรีที่ทำ�งานสองอย่างในเวลาเดียวกันคือ การทำ�งานนอกบ้านและในบ้านด้วย ทำ�ให้สามีของผู้หญิงที่ทำ�งาน
มีความกดดันในชีวิตมากกว่าสามีของผู้หญิงที่ทำ�งานในบ้านอย่างเดียว (Burke & Weir, 1976) การศึกษา
หนึ่งของไทย ซึ่งเป็นการศึกษาในกลุ่มสตรีระดับผู้บริหาร รายงานว่าสามีให้การสนับสนุนการทำ�งานนอกบ้าน
ของภรรยา โดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าภรรยาจะต้องมีหน้าที่ของความเป็นแม่ที่สมบูรณ์ทุกประการ ดังนั้นความขัด
แย้งในครอบครัวจึงน้อยลง (จรรยา เศรษฐบุตร และ อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์, 2542)
โดยทัว่ ไปปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมก็มผี ลกระทบต่อความเป็นอยูแ่ ละสุขภาพจิตของประชากรทัว่ ไป
เช่นกัน การศึกษาสถานการณ์สุขภาพคนไทยในปี พ.ศ. 2552 พบว่า ผู้ที่มีอาชีพที่ไม่มั่นคง เช่น รับจ้างทั่วไป/
กรรมกร มีความเสีย่ งด้านสุขภาพจิตสูงกว่าผูท้ มี่ อี าชีพมัน่ คง เช่น ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างเอกชน
เกษตรกร นอกจากนี้การศึกษานี้ยัง พบว่า ในทุกๆ ภาคของประเทศไทย ประชากรที่มีวิถีชีวิตเชิงเศรษฐกิจ
ต่ำ�ที่สุด หรือยากจนที่สุดเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่ากลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ (อภิชาติ จำ�รัสฤทธิรงค์
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และคณะ, 2553) อย่างไรก็ตาม การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีและชัยนาท ไม่สามารถสรุปได้ถึงความสัมพันธ์
ระหว่ า งรายได้ กั บ ความสุ ข แต่ สิ่ ง ที่ ก ารศึ ก ษาในทั้ ง สองจั ง หวั ด พบคื อ ผู้ ที่ มี จำ� นวนทรั พ ย์ สิ น ครั ว เรื อ น
ในครอบครองน้อยกว่าเพื่อนบ้านมีระดับความสุขสูงกว่าผู้ที่มีจ�ำ นวนทรัพย์สินในครัวเรือนมากกว่าเพื่อนบ้าน
(Gray, et al., 2008) นอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้ว สถานภาพการศึกษามีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิตเช่นกัน
วัยรุ่นที่ไม่ได้เรียนหนังสือในปัจจุบันมีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่าวัยรุ่นที่กำ �ลังเรียน
(อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ และคณะ, 2553) ผูส้ งู อายุทมี่ รี ะดับการศึกษายิง่ สูง การประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต
ยิ่งน้อยลง (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, 2553)
เขตที่อยู่อาศัย เป็นอีกปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาพจิต ภาวะความเป็นเมืองก็เป็นปัจจัยหนึ่งของ
ความเครียด เนื่องจากสถานการณ์ของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ทำ�ให้บางครั้งความสามารถในการปรับตัวยัง
ไม่ดีพอ ทำ�ให้เกิดภาวะความเครียด ความเป็นเมืองมีสูงขึ้นทำ�ให้คนในเมืองปรับตัวได้ยากกว่าในชนบท ดังนั้น
คนเมืองมักมีความเครียดสูงกว่าในชนบท (ปรีชา อุปโยคิน, มปป.)

3. วัตถุประสงค์การศึกษา
จากคำ�ถามการวิจัยและแนวคิดทฤษฎี ทำ�ให้การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อตรวจสอบความ
แตกต่างด้านสุขภาพจิตของสถานภาพของผู้หญิงและผู้ชายในครัวเรือน

4. แหล่งข้อมูล เครื่องมือวัดในการศึกษา และสถิติที่ใช้ในการศึกษา
4.1 แหล่งข้อมูล ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552 ของสำ�นักงาน
สถิติแห่งชาติ ซึ่งเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2552 โดยผู้ให้ข้อมูลเป็นประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น 81,018 คน
4.2 เครือ่ งมือวัดในการศึกษา ตัวแปรตามของการศึกษาครัง้ นีค้ อื ดัชนีชวี้ ดั สุขภาพจิตคนไทยฉบับสัน้
15 ข้อ ซึง่ นายแพทย์อภิชยั มงคล และคณะ (2552) ได้ทำ�การลดข้อคำ�ถามมาจากดัชนีชวี้ ดั สุขภาพจิตคนไทย
ฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อ โดยชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อนี้ประกอบด้วย 4 โดเมน ได้แก่ โดเมนที่
1 คือ สภาพจิตใจ (mental state) มี 13 ข้อย่อย, โดเมนที่ 2 คือ สมรรถภาพของจิตใจ (mental capacity)
มี 15 ข้อย่อย, โดเมนที่ 3 คือ คุณภาพจิตใจ (mental quality) มี 15 ข้อย่อย และโดเมนที่ 4 คือ ปัจจัย
สนับสนุน (supporting factors) มี 12 ข้อย่อย (ดูรายละเอียด ภาคผนวก 1) การพิจารณาลดข้อคำ�ถาม
จาก 55 ข้อ เป็น 15 ข้อ ใช้วธิ กี ารประชุมผูท้ รงคุณวุฒริ ว่ มกับทีป่ รึกษาซึง่ เป็นนักสถิติ ประกอบกับการพิจารณา
ค่า factor loading ในรายการคำ�ถามจากทั้งหมด และ Eligenvalues ซึ่งเป็นที่บอกน้ำ�หนักของแต่ละข้อย่อย
ว่ามีน้ำ�หนักต่อภาพรวมของแต่ละโดเมนหรือไม่
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ในที่สุด ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ ยังคงมี 4 โดเมน คือ โดเมนที่ 1 ได้แก่ สภาพจิตใจ
มี 5 ข้อย่อย, โดเมนที่ 2 คือ สมรรถภาพของจิตใจ มี 3 ข้อย่อย, โดเมนที่ 3 คือ คุณภาพจิตใจ มี 4 ข้อย่อย
และโดเมนที่ 4 คือ ปัจจัยสนับสนุน มี 3 ข้อย่อย (ดูรายละเอียด ภาคผนวก 2) คำ�ถามทั้ง 15 ข้อ มีคะแนน
เต็ม 3 คะแนน จากการทดสอบคำ�ถามในดัชนีวัดสุขภาพจิตฉบับสั้น (15 ข้อ) นายแพทย์อภิชัย มงคล และ
คณะ (2552) ได้จัดกลุ่มคะแนน เป็น 3 กลุ่ม คือ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป (35 - 45 คะแนน) สุขภาพจิต
เท่ากับคนทั่วไป (28 - 34 คะแนน) และสุขภาพจิตต่ำ�กว่าคนทั่วไป (27 คะแนนหรือน้อยกว่า)
4.3 สถิติที่ใช้ในการศึกษา เนื่องจากการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความแตกต่างด้าน
สุขภาพจิตของสถานภาพของผูห้ ญิงและผูช้ ายในครัวเรือน ดังนัน้ สถิตทิ นี่ ำ�มาใช้ในการศึกษานีค้ อื การวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA - Analysis of Variance) ซึง่ เป็นเทคนิควิธกี ารทางสถิตใิ นการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปที่เป็นอิสระกัน โดยใช้ F - test ในการพิจารณาถึงความ
แตกต่าง และเมื่อพบความแตกต่างแล้ว จะทำ�การวิเคราะห์จำ�แนกพหุ (MCA - Multiple Classification
analysis) ซึ่งเป็นเทคนิควิธีการทางสถิติในการตรวจสอบกลุ่มย่อยของตัวแปรอิสระแต่ละตัวว่ามีผลอย่างไร
ต่อตัวแปรตาม และตรวจสอบลักษณะผสม (combinations) ของตัวแปรอิสระหลายๆ ตัวว่ามีผลอย่างไรต่อ
ตัวแปรตาม

5. ผลการวิจัย
5.1. ลักษณะข้อมูลทั่วไป
ตาราง 1 แสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ ในเรื่องของสุขภาพจิต ได้แบ่งตามคะแนน
ที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบโดยคณะวิจัยจากกรมสุขภาพจิต (อภิชัย มงคล และคณะ, 2552) เป็น 3 กลุ่ม
คะแนน ดังที่กล่าวในหัวข้อ 4.2 คือ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป (ดี) สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป (ปกติ) และ
สุขภาพจิตต่ำ�กว่าคนทั่วไป (เสี่ยง) พบว่า มีถึง 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างมีสุขภาพจิตดี และอีกครึ่งหนึ่งอยู่ใน
ระดับปกติ มีเพียงร้อยละ 13 ทีส่ ขุ ภาพจิตอยูใ่ นระดับทีเ่ สีย่ ง โดยคะแนนเฉลีย่ ของสุขภาพจิตอยูท่ ี่ 33 คะแนน
ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ สำ�หรับอายุของกลุ่มตัวอย่างนั้น ประมาณ 2 ใน 3 อยู่ในช่วงวัยทำ�งาน (25 - 59 ปี)
ส่วนการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างนี้ พบว่าเกินครึ่งหนึ่งมีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำ�กว่า อีก 1 ใน 3
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้ร้อยละ 63.3 ของกลุ่มตัวอย่าง มีรายได้ต่ำ�กว่า 20,000 บาท
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานี้ดำ�รงชีวิตโดยมีอาชีพต่างๆ กระจายกันไป เช่น ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ และลูกจ้าง
เอกชน มีประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของตัวอย่าง ทำ�การเกษตรอีก 1 ใน 5 ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีเพียงร้อยละ
7 และไม่ได้ประกอบอาชีพอีกร้อยละ 26 พื้นที่อยู่อาศัยนั้น อาศัยอยู่ในเขตชนบทประมาณร้อยละ 70
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ตาราง 1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง พิจารณาตามลักษณะทั่วไป
ตัวแปร

ร้อยละ

จำ�นวน

ดัชนีสุขภาพจิต
(Mean = 33.09, S.D = 5.177, Min = 1, Max = 45)
เสีย่ ง (27 คะแนน หรือต่�ำ กว่า) 12.8 10,394
ปกติ (28 - 34 คะแนน)
49.5 40,143
ดี (35 คะแนน หรือสูงกว่า)
37.6 30,482
รวม
100.0 81,019
อายุ
15 - 24
19.9 16,083
25 - 59
65.6 53,159
60 ปีขึ้นไป
14.5 11,778
รวม
100.0 81,019
ระดับการศึกษา
ต่ำ�กว่าประถม
34.3 27,751
ประถมศึกษา
20.9 16,953
มัธยมศึกษา
32.3 26,196
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
12.5 10,119
รวม
100.0 81,019

ตัวแปร

ร้อยละ

จำ�นวน

<10,000
10,000 - 19,999
20,000 - 29,999
30,000 - 39,999
40,000 - 49,999
รวม
อาชีพ
เกษตรกร
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ลูกจ้างรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างเอกชน
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
รวม
เขตที่อยู่อาศัย
เมือง
ชนบท
รวม

30.8
33.3
15.6
7.7
4.3
100.0

24,939
26,964
12,635
6,206
3,464
81,019

19.0
6.6
24.0
24.1
26.2
100.0

15,418
5,352
19,459
19,523
21,267
81,019

31.9
68.1
100.0

25,875
55,174
81,019

รายได้

ที่มา: การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

ตาราง 2 แสดงโครงสร้างของครอบครัวโดยพิจารณาจากสถานภาพในครัวเรือนที่มีความสัมพันธ์กับ
หัวหน้าครัวเรือน พบว่า มีเพียง 1 ใน 4 ของผู้หญิงเป็นหัวหน้าครัวเรือน แต่ขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ ร้อยละ 40
เป็นคู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน นอกจากนี้ตาราง 3 สามารถชี้ให้เห็นว่าครอบครัวไทยนั้น ลูกสาวมักอยู่
ในบ้านพ่อแม่เมื่อสมรสแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับลูกชาย (ร้อยละ 64.7 และร้อยละ 35.3 ตามลำ �ดับ)
เมื่อเป็นเช่นนี้ สัดส่วนของบุตรเขยจึงสูงกว่าบุตรสะใภ้ (ร้อยละ 52.5 และร้อยละ 47.5 ตามลำ�ดับ) ซึ่งอาจ
หมายความว่า สังคมไทยมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นแบบ “แต่งเขยเข้าบ้าน” มากกว่า “แต่งสะใภ้เข้าบ้าน” ขณะทีล่ กู ชาย
ที่ยังไม่สมรสอยู่ในครัวเรือนมีสัดส่วนสูงกว่าลูกสาวที่ยังไม่สมรส (ร้อยละ 59.7 และร้อยละ 40.3 ตามลำ�ดับ)

240

ประชากรและสังคม 2554

ตาราง 2 ร้อยละของตัวอย่าง พิจารณาตามโครงสร้างสถานภาพในครัวเรือนและเพศ
สถานภาพในครัวเรือน
หัวหน้าครัวเรือน
สามี/ภรรยา
บุตรที่ยังไม่ได้สมรส
บุตรที่สมรสแล้ว
บุตรเขย บุตรสะใภ้
บุตรของบุตร
บิดามารดา
ญาติ ผู้อาศัย คนรับใช้
รวม

ชาย

หญิง

จำ�นวน

57.2
6.4
17.5
5.9
5.3
3.2
0.7
3.9
100.0

25.4
40.1
11.1
10.2
4.5
2.1
2.3
4.2
100.0

33,108
19,186
11,524
6,588
3,952
2,154
1,254
3,252
81,018

ที่มา: การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

ตาราง 3 ร้อยละของตัวอย่างที่มีสถานภาพเป็นบุตร และบุตรเขย/สะใภ้ พิจารณาตามเพศ
สถานภาพในครัวเรือน
บุตรที่ยังไม่ได้สมรส
บุตรที่สมรสแล้ว
บุตรเขย บุตรสะใภ้

ชาย
59.7
35.3
52.5

หญิง
40.3
64.7
47.5

รวม

จำ�นวน

100.0
100.0
100.0

11,524
6,588
3,951

ที่มา: การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552

5.2. การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร: บทบาทชายหญิง สถานภาพในครัวเรือน
ที่มีผลต่อสุขภาพจิต
ตาราง 4 แสดงค่าสถิติ (F) ของการวิเคราะห์ด้วยการผันแปร (ANOVA analysis) ของปัจจัยต่างๆ ที่มี
ต่อสุขภาพจิตของสมาชิกครัวเรือน โดยเป็นการเปรียบเทียบปัจจัยทีม่ ผี ลต่อสุขภาพจิตระหว่างหัวหน้า/สมาชิก
ครัวเรือนทีเ่ ป็นชายกับหัวหน้า/สมาชิกครัวเรือนทีเ่ ป็นหญิง พบว่า ปัจจัยสถานภาพในครัวเรือนมีผลต่อสุขภาพ
จิตอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ในการเปรียบเทียบระหว่างหัวหน้าครัวเรือนชายและภรรยา หัวหน้าครัวเรือนหญิง
และสามี บุตรเขยและบุตรสะใภ้ หลานชายและหลานสาว และเมือ่ สังเกตในตาราง 5 พบว่า ผูห้ ญิงทีม่ สี ถานภาพ
ครัวเรือนบางสถานะมีคะแนนเฉลีย่ สุขภาพจิตด้อยกว่าผูช้ าย ไม่วา่ จะเป็นภรรยาของหัวหน้าครัวเรือนมีคะแนน
สุขภาพจิตด้อยกว่าหัวหน้าครัวเรือน หัวหน้าครัวเรือนหญิงมีคะแนนสุขภาพจิตด้อยกว่าสามี บุตรสะใภ้มคี ะแนน
สุขภาพจิตด้อยกว่าบุตรเขย

เพศภาวะและสุขภาพจิตในครัวเรือนไทย

241

ในทางตรงกันข้าม หลานสาวกลับมีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าหลานชาย นอกจากนี้ในตาราง 4 สามารถ
สังเกตได้ว่า ไม่พบความแตกต่างของคะแนนสุขภาพจิตระหว่างบุตรชายและหญิงที่ไม่ได้สมรส และระหว่าง
บุตรชายและหญิงที่สมรส นั่นแสดงว่า สถานภาพของความเป็นบุตรของหัวหน้าครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นลูกหญิง
หรือลูกชาย หรือไม่วา่ จะแต่งงานหรือโสด ไม่ใช่ปจั จัยสำ�คัญทีจ่ ะส่งผลต่อสุขภาพจิต เช่นเดียวกับความเป็นหญิง
หรือชายของผู้เป็นบิดาและมารดาของหัวหน้าครัวเรือนไม่ใช่ปัจจัยสำ�คัญสำ�หรับสุขภาพจิต ซึ่งอาจสะท้อน
ให้ เ ห็ นว่ า บุ ต รและพ่ อ แม่ ข องหั ว หน้ า ครั ว เรื อ น ไม่ มี ค วามกดดั น ในด้ า นเพศที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ภ รรยา
หัวหน้าครัวเรือน หัวหน้าครัวเรือนหญิง และบุตรสะใภ้ ซึ่งมีสถานภาพเป็นทั้งแม่และภรรยา น่าที่จะเป็นผู้ที่มี
ความกดดันมากกว่าสมาชิกคนอื่นๆ
เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างด้านสุขภาพจิตของผู้หญิงผู้ที่ทำ�งานกับไม่ทำ�งานของหัวหน้าครัวเรือนหญิง
ภรรยาของหัวหน้าครัวเรือน และบุตรสะใภ้ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลจากเพศภาวะ ตาราง 6 แสดงให้เห็นว่า หัวหน้า
ครัวเรือนหญิง และภรรยาของหัวหน้าครัวเรือนผู้ที่ไม่ท�ำ งานมีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าผู้ที่ท�ำ งานอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ ขณะที่บุตรสะใภ้ผู้ที่ไม่ทำ�งานมีคะแนนสุขภาพจิตด้อยกว่าผู้ที่ทำ�งานอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
นัน่ แสดงให้เห็นว่า หัวหน้าครัวเรือนหญิง หรือภรรยาของหัวหน้าครัวเรือนเป็นสถานภาพทีต่ อ้ งรับผิดชอบสมาชิก
ในครัวเรือน กอปรกับความเป็นเพศหญิงซึ่งเป็นเพศที่คำ�นึงถึงผู้อื่นอยู่เสมอ (Elsenberg, et al., 1988
อ้างจาก Piliavin & Hong - Wen, 1990) ดังนั้นเมื่อเธอเหล่านั้นต้องทำ�งานไปด้วย และต้องดูแลความเป็น
อยู่ของสมาชิกอื่นไปด้วย ก็ยิ่งทำ�ให้สุขภาพจิตด้อยกว่าหัวหน้าครัวเรือนหญิง หรือภรรยาของหัวหน้าครัวเรือน
ที่ไม่ต้องทำ�งาน เนื่องจากสังคมยังกำ�หนดว่า ภาระงานบ้านจะต้องไม่บกพร่องอย่างเด็ดขาดหากผู้หญิงเหล่านี้
ต้องออกไปทำ�งานนอกบ้าน (กาญจนา แก้วเทพ, 2535) ส่วนบุตรสะใภ้นั้นสถานภาพในครัวเรือนไม่ต้องดูแล
ความเป็นอยู่ของสมาชิกอื่นมากเท่าหัวหน้าครัวเรือนหญิง ผลการศึกษานี้จึงพบว่า สะใภ้ที่มีงานทำ �และ
มีรายได้จึงมีสุขภาพจิตดีกว่าสะใภ้ที่ไม่มีงานทำ� ดังนั้นในสังคมไทยที่ผู้หญิงเป็นหัวหน้าครัวเรือนนั้น แม้เข้าถึง
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ แต่ตอ้ งมีภาระรับผิดชอบเอาใจใส่สมาชิกครัวเรือนคนอืน่ จึงทำ�ให้มสี ขุ ภาพจิตด้อยกว่า
ผู้หญิงทำ�งานที่มิใช่หัวหน้าครัวเรือน
จากตาราง 4 และ 5 ยังแสดงให้เห็นว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน อาชีพที่แตกต่างกัน และเขตที่อยู่
อาศัยที่แตกต่างกัน มีผลต่อคะแนนสุขภาพจิต นั่นคือ ยิ่งการศึกษาสูงขึ้นคะแนนสุขภาพจิตยิ่งเพิ่มขึ้นในทุกคู่
ทีม่ กี ารเปรียบเทียบกัน (ยกเว้นคูข่ องบิดาและมารดาของหัวหน้าครัวเรือน) ส่วนอาชีพลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
และเกษตรกร เป็นอาชีพที่พบว่า น่าจะมีสุขภาพจิตสูงกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ในทุกคู่ที่มีการเปรียบเทียบ (ยกเว้น
คู่หลานชายและหลานสาว และบิดาและมารดาหัวหน้าครัวเรือน และสุดท้าย ผู้ที่อาศัยในเขตชนบทเกือบ
ทุกคู่ที่เปรียบเทียบ (ยกเว้น บิดามารดาของหัวหน้าครัวเรือน) มีคะแนนสุขภาพจิตสูงกว่าผู้อาศัยในเมือง
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85.979***

434.732*** 363.545***

164.351***
18.602***

165.841***

154.371***

180.017***

182.426***

อายุ

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน

Main Effects

สถานภาพในครัวเรือน (A: B)

ระดับการศึกษา

การประกอบอาชีพ

พื้นที่อยู่อาศัย

Model

หมายเหตุ ***P<.001 ** P<.01 *P<.05
ที่มา: การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552.

84.075***

4.118*

51.172***

48.538***

97.798***

56.864***

45.568***

263.764*** 206.521***

25.46***

51.817***

6.176***

37.133***

1.115

21.55***

76.478***

14.773***

43.051***

22.505***

5.547*

10.657***

40.306***

0.339

20.286***

54.16***

8.344**

32.488***

19.61***

6.592*

3.197*

7.063***

45.794***

14.158***

4.375*

81.332***

44.145***

7.24***

4.154*

2.182

17.425***

10.26**

8.053***

6.631*

0.543

3.583*

บุตรชายไม่ได้ บุตรชายสมรส
หัวหน้าครัว
บุตรเขย (A) หลานชาย (A)
(A)
สมรส (A)
เรือนหญิง (A)
: บุตรสาวไม่ได้ : บุตรสาว : บุตรสะใภ้ (B) : หลานสาว (B)
: สามี (B)
สมรส (B)
สมรส (B)

Covariates

แหล่งของความผันแปร

หัวหน้าครัว
เรือนชาย (A)
: ภรรยา (B)

2.958**

0.14

1.479

2.556

0.022

1.399

19.884***

0.003

9.975***

บิดา (A)
: มารดา (B)

ตาราง 4 ค่า F และ Significant level ในการวิเคราะห์การแปรปรวน (ANOVA Analysis) ของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อสุขภาพจิต

12.036***

4.502*

3.146*

28.069***

1.056

14.495***

1.757

0.124

0.973

คนอืน่ ชาย (A)
: คนอืน่
หญิง (B)
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32.13
33.36
31.72
32.44
32.91
34.01
33.41
32.32
33.19
31.39
32.25
32.45
32.23

33.38
33.16
32.68
33.33
33.62
35.04
33.92
33.54
33.94
32.31
32.78
33.55
32.74

33.60
32.84

33.23
33.60
33.96
33.08
33.48

32.55
32.59
33.46
34.20

33.34
33.44

33.15
32.77

33.54
33.14
33.49
32.60
32.70

31.29
32.63
33.34
34.29

33.12
33.05

33.55
32.99

33.09
33.63
34.19
33.60
33.24

32.60
33.37
33.43
34.37

34.03
32.80

33.19
32.66

33.14
33.53
33.95
33.56
32.80

27.41
32.88
33.25
33.30

32.79
33.49

32.79
32.67

32.92
33.18
28.88
32.78
32.72

32.60
33.57
34.50
33.60

32.79
32.73

32.64
32.22

32.00
32.33
33.84
32.32
32.52

30.90
31.79
32.70
34.04

32.53
32.34

บุตรชาย
บุตรชายไม่ได้
บุตรเขย (A)
หัวหน้าครัว
หลานชาย (A)
บิดา (A)
คนอื่นชาย (A)
สมรส (A)
สมรส (A)
: บุตร
เรือนหญิง (A)
: หลานสาว (B) : มารดา (B) : คนอื่นหญิง (B)
: บุตรสาวไม่ได้ : บุตรสาวสมรส
สะใภ้ (B)
: สามี (B)
(B)
สมรส (B)

ที่มา: การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552.

สถานภาพในครัวเรือน
A
B
ระดับการศึกษา
ต่ำ�กว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
การประกอบอาชีพ
เกษตรกร
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างเอกชน
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
พื้นที่อยู่อาศัย
ชนบท
เมือง

ตัวแปร

หัวหน้า
ครัวเรือน
ชาย (A)
: ภรรยา (B)

ตาราง 5 Adjusted Independent Deviation (AD) ในการวิเคราะห์การจำ�แนกพหุ (MCA) ของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อสุขภาพจิต

ตาราง 6 ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนสุขภาพจิต โดยเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ทำ�งานและ
ไม่ได้ทำ�งาน ของหัวหน้าครัวเรือนหญิง ภรรยาหัวหน้าครัวเรือน และบุตรสะใภ้ของหัวหน้าครัวเรือน
สถานภาพในครัวเรือน
หัวหน้าครัวเรือนหญิง
ภรรยาหัวหน้าครัวเรือน
บุตรสะใภ้

ค่าเฉลี่ยคะแนนสุขภาพจิต
ไม่ทำ�งาน
ทำ�งาน
32.8
31.9
33.5
32.9
31.6
32.9

t

df

Significance
(2 - tailed)

5.92
6.91
- 4.347

10,587
16,672
1,874

0.000
0.000
0.000

ที่มา: การสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี พ.ศ. 2522

6. สรุป อภิปราย และข้อเสนอเชิงนโยบาย
6.1 สรุป และอภิปราย
ข้อมูลจากลักษณะทัว่ ไปในเรือ่ งโครงสร้างครัวเรือนไทย พบว่า สัดส่วนของผูห้ ญิงทีเ่ ป็นหัวหน้าครัวเรือน
ในปี 2552 มีประมาณ 1 ใน 4 หรือ ร้อยละ 25 ของผู้หญิงที่อยู่ในครัวเรือน ข้อค้นพบนี้ทำ�ให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของหัวหน้าครัวเรือนหญิงที่เพิ่มขึ้นในครัวเรือนไทย เนื่องจาก ในปี พ.ศ. 2543
พบหัวหน้าครัวเรือนหญิงมีเพียงร้อยละ 20 (ข้อมูลสำ�มะโนประชากรและครัวเรือน พ.ศ. 2543 ของสำ�นักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ) ข้อมูลลักษณะโครงสร้างครัวเรือนของการศึกษานีท้ นี่ า่ สนใจยังพบอีกว่า มีสดั ส่วนสูงของลูกสาว
ที่สมรสยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่เมื่อเปรียบเทียบกับลูกชายที่สมรส สะท้อนให้เห็นว่า ครัวเรือนไทยยังคงเป็นแบบ
“แต่งเขยเข้าบ้าน” (Matrilocality) มากกว่าแบบ “แต่งสะใภ้เข้าบ้าน” (Patrilocality)
ในการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านสุขภาพจิตของสถานภาพของผู้หญิงและผู้ชายในครัวเรือน พบว่า
เพศหญิงทีอ่ ยูใ่ นครัวเรือนบางสถานภาพมีคะแนนเฉลีย่ สุขภาพจิตด้อยกว่าผูช้ าย ไม่วา่ จะเป็นภรรยาของหัวหน้า
ครัวเรือนมีคะแนนสุขภาพจิตด้อยกว่าหัวหน้าครัวเรือน หัวหน้าครัวเรือนหญิงมีคะแนนสุขภาพจิตด้อยกว่าสามี
และบุตรสะใภ้มีคะแนนสุขภาพจิตด้อยกว่าบุตรเขย ข้อค้นพบนี้น่าจะสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องอำ�นาจ
ด้านเศรษฐกิจของผู้หญิง (women’s economic power) ของ Blumberg ซึ่งอธิบายถึง การเข้าถึงทรัพยากร
ด้านเศรษฐกิจที่แตกต่างกันระหว่างหญิงและชายมีผลต่อความรู้สึกด้านอิสรภาพ โดยมีเงื่อนไขในด้านระบบ
เครือญาติ สอง การเข้าไปมีส่วนร่วมในแรงงาน และสาม อำ�นาจผู้ชายในสังคมชุมชน หรือสังคม “ผู้ชาย
เป็นใหญ่” อย่างไรก็ตามแนวคิดเรือ่ งอำ�นาจด้านเศรษฐกิจของผูห้ ญิง อธิบายได้กบั ผูห้ ญิงทีเ่ ป็นหัวหน้าครัวเรือน
ภรรยาของหัวหน้าครัวเรือน และผู้หญิงที่เข้ามาเป็นสะใภ้ในครัวเรือน เท่านั้น
สำ�หรับผู้หญิงที่มีสถานภาพเป็นบุตรของหัวหน้าครัวเรือน ไม่ว่าจะเป็นโสดหรือแต่งงานที่ยังอยู่ใน
ครัวเรือนกับพ่อแม่ของตนเอง ไม่พบว่ามีความแตกต่างจากบุตรชายในด้านสุขภาพจิต เนือ่ งจากครอบครัวไทย
ในปัจจุบนั สถานภาพของลูกชายและลูกสาวไม่มคี วามแตกต่างกัน เห็นได้จากช่องว่างทีล่ ดลงของความแตกต่าง
ด้านการศึกษาระหว่างเด็กผูห้ ญิงกับเด็กผูช้ าย พ่อแม่ให้โอกาสลูกสาวได้เข้าเรียนหนังสือในระดับทีส่ งู ขึน้ ไม่ตา่ ง
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จากให้โอกาสลูกชาย (Pattaravanich, et al., 2005) ประกอบกับการได้รับการศึกษามากขึ้นทำ�ให้ลด
ความเสีย่ งด้านสุขภาพจิตลง (อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ และคณะ, 2553) ดังนัน้ จึงเป็นไปได้ทลี่ กู สาวและลูกชาย
ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่ยังมีพ่อแม่ของตนเองอาศัยอยู่จึงมีระดับสุขภาพจิตไม่แตกต่างกัน
นอกเหนือจากประเด็นเพศภาวะท่ามกลางสถานภาพสมาชิกในครัวเรือนแล้ว ปัจจัยด้านการศึกษา อาชีพ
และเขตทีอ่ ยูอ่ าศัย มีผลต่อสุขภาพจิต ยิง่ การศึกษาสูงขึน้ คะแนนสุขภาพจิตยิง่ เพิม่ ขึน้ ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ
และเกษตรกร เป็นอาชีพที่พบว่า น่าจะมีสุขภาพจิตสูงกว่ากลุ่มอาชีพอื่น และผู้ที่อาศัยในเขตชนบท มีคะแนน
สุขภาพจิตสูงกว่าผู้อาศัยในเมือง

6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ในครอบครัว
6.2.1 หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ สตรี และครอบครัว เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ควรเร่งส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้สังคมไทยเข้าใจ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของสังคมใน
เรื่องบทบาทของสตรีให้ดีขึ้นเท่ากับผู้ชาย ไม่ว่าจะเป็นบทบาทในครอบครัวและบทบาทในการทำ�งาน
6.2.2 ชุมชน และสถาบันครอบครัวควรร่วมมือกันส่งเสริมและเพิ่มบทบาทชายในครัวเรือน
ในเรื่องการช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว ทั้งในด้านงานบ้านและการดูแลสมาชิกในครอบครัวให้มากขึ้น
6.2.3 หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรหาแนวทาง
เพิม่ โอกาสให้ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาสทัง้ ด้านการศึกษา อาชีพทีม่ คี วามมัน่ คง ได้มโี อกาสได้รบั การศึกษาเพิม่ ขึน้
และอาชีพที่มั่นคงมากขึ้น
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย ฉบับสมบูรณ์ 55 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย 4 โดเมนดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

โดเมนที่ 1 สภาพจิตใจ (13 ข้อ)
ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต
ท่านรู้สึกสบายใจ
ท่านรู้สึกสดชื่นเบิกบานใจ
ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีความสุขสงบ
(ความสงบในจิตใจ)
ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง
ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์
ท่านรู้สึกกังวลใจ
ท่านรู้สึกเศร้าโดยไม่ทราบสาเหตุ
ท่านรู้สึกโกรธหงุดหงิดง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุ
ท่านต้องไปรับการรักษาพยาบาลเสมอๆ
เพื่อให้สามารถดำ�เนินชีวิตและทำ�งานได้
ท่านเป็นโรคเรื้อรัง
ท่านรู้สึกกังวลและทุกข์ทรมานใจเกี่ยวกับ
การเจ็บป่วยของท่าน

โดเมนที่ 2 สมรรถภาพทางจิตใจ (15 ข้อ)

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ท่านพอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ากับบุคคลอื่น
ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนบ้าน
ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
ท่านคิดว่าท่านมีความเป็นอยู่และฐานะทางสังคม
ตามที่ท่านได้คาดหวังไว้
ท่านรู้สึกประสบความสำ�เร็จและความก้าวหน้าในชีวิต
ท่านรู้สึกพึงพอใจกับฐานะความเป็นอยู่ของท่าน
ท่านเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่แก้ไขได้
ท่านสามารถทำ�ใจยอมรับได้สำ�หรับปัญหา
ที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)

22. ท่านมั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้
เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น
23. ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในชีวิต
24. ท่านแก้ปัญหาที่ขัดแย้งได้
25. ท่านรู้สึกหงุดหงิด ถ้าสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
26. ท่านหงุดหงิดโมโหง่ายถ้าท่านถูกวิพากษ์วิจารณ์
27. ท่านรู้สึกหงุดหงิดกังวลใจกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ
ที่เกิดขึ้นเสมอ
28. ท่านรู้สึกกังวลใจกับเรื่องทุกเรื่องที่มากระทบตัวท่าน
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โดเมนที่ 3 คุณภาพจิตใจ (15 ข้อ)
29. ท่านรู้สึกยินดีกับความสำ�เร็จของคนอื่น
30. ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์
31. ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
32. ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
33. ท่านเสียสละแรงกายหรือทรัพย์สิน
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน
34. หากมีสถานการณ์ที่คับขันเสี่ยงภัย
ท่านพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือร่วมกับผู้อื่น
35. ท่านพึงพอใจกับความสามารถของตนเอง
36. ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง
37. ท่านรู้สึกว่าท่านมีคุณค่าต่อครอบครัว
38. ท่านมีสิ่งยึดเหนี่ยวสูงสุดในจิตใจที่ทำ�ให้จิตใจมั่นคง
ในการดำ�เนินชีวิต
39. ท่านมีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเผชิญกับความยุ่งยาก
ท่านมีสิ่งยึดเหนี่ยวสูงสุดในจิตใจ
40. ท่านเคยประสบกับความยุ่งยากและสิ่งยึดเหนี่ยว
สูงสุดในจิตใจช่วยให้ท่านผ่านพ้นไปได้
41. ท่านต้องการทำ�บางสิ่งที่ใหม่ในทางที่ดีขึ้นกว่า
ที่เป็นอยู่เดิม
42. ท่านมีความสุขกับการริ่เริมงานใหม่ๆ
และมุ่งมั่นที่จะทำ�ให้สำ�เร็จ
43. ท่านมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ในทางที่ดี

โดเมนที่ 4 ปัจจัยสนับสนุน (12 ข้อ)

44. ท่านมีเพื่อนหรือคนอื่นๆ ในสังคม
คอยช่วยเหลือท่านในยามที่ท่านต้องการ
45. ท่านได้รับความช่วยเหลือตามที่ท่านต้องการ
จากเพื่อนหรือคนอื่นๆ ในสังคม
46. ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
47. หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่า
ครอบครัวจะดูแลท่านเป็นอย่างดี
48. ท่านปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือ
จากครอบครัวเสมอเมื่อท่านมีปัญหา
49. สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน
50. ท่านมั่นใจว่าชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่มีความปลอดภัย
ต่อท่าน
51. ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในทรัพย์สิน
เมื่ออาศัยอยู่ในชุมชนนี้
52. มีหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน
ที่ท่านสามารถไปใช้บริการได้
53. มีหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้านสามารถให้บริการได้
เมื่อท่านต้องการ
54. เมื่อท่านหรือญาติเจ็บป่วยสามารถไปใช้บริการจาก
หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน
55. เมื่อท่านเดือดร้อนจะมีองค์กรในชุมชน
(เช่น มูลนิธิ ชมรม สมาคม วัด สุเหร่า ฯลฯ)
มาช่วยเหลือดูแลท่าน

คำ�ตอบของแต่ละคำ�ถามมีตัวเลือก ดังนี้ 0. ไม่เลย 1. เล็กน้อย 2. มาก 3. มากที่สุด

เพศภาวะและสุขภาพจิตในครัวเรือนไทย
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ภาคผนวก 2.
ภาคผนวก 2 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย ฉบับสั้น 15 ข้อโดยแบ่งออกเป็น 4 โดเมน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

โดเมนที่ 1 สภาพจิตใจ (5 ข้อ)
ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต
ท่านรู้สึกสบายใจ
ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
ท่านรู้สึกผิดหวังในตัวเอง
ท่านรู้สึกว่าชีวิตของท่านมีแต่ความทุกข์

9.
10.
11.
12.

โดเมนที่ 3 คุณภาพจิตใจ (4 ข้อ)
ท่านรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์
ท่านรู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหา
ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส
ท่านรู้สึกภูมิใจในตนเอง

6.
7.
8.

13.
14.
15.

โดเมนที่ 2 สมรรถภาพทางจิตใจ (3 ข้อ)
ท่านสามารถทำ�ใจยอมรับได้สำ�หรับปัญหา
ที่ยากจะแก้ไข (เมื่อมีปัญหา)
ท่านมั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้
เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรงเกิดขึ้น
ท่านมั่นใจที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรง
ที่เกิดขึ้นในชีวิต
โดเมนที่ 4 ปัจจัยสนับสนุน (3 ข้อ)
ท่านรู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว
หากท่านป่วยหนัก ท่านเชื่อว่าครอบครัว
จะดูแลท่านเป็นอย่างดี
สมาชิกในครอบครัวมีความรักและผูกพันต่อกัน

คำ�ตอบของแต่ละคำ�ถามมีตัวเลือก ดังนี้ 0. ไม่เลย 1. เล็กน้อย 2. มาก 3. มากที่สุด
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ส่วนที่ 4
จุดเปลี่ยนประชากรกับการพัฒนา

แรงงานสูงวัยและการคาดการณ์
ผลกระทบจากการขยายกำ�หนดเกษียณอายุ
Ageing Workers and Estimated Impacts
of the Retirement Age Extension in Thailand

เฉลิมพล แจ่มจันทร์ Chalermpol Chamchan 1
สวรัย บุณยมานนท์ Sawarai Boonyamanond 2

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคาดประมาณผลกระทบจากแนวคิดการขยายกำ�หนดเกษียณอายุ ที่จะมีต่อกำ�ลังแรงงาน
ของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานสูงวัย ในภาคการจ้างงานที่เป็นทางการหรือการจ้างงานในระบบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยกำ�หนดที่มีอิทธิพลต่อสถานภาพการทำ�งานของประชากรไทย ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ใน 3 กลุ่มสถานภาพ
ซึง่ ได้แก่ ก) การทำ�งานในระบบ ภาครัฐและภาคเอกชน ข) การทำ�งานนอกระบบในภาคการเกษตร แรงงานในครัวเรือน การประกอบ
ธุรกิจและการค้าส่วนตัว และ ค) การไม่ได้ท�ำ งาน ผลจากการวิเคราะห์ถูกนำ�มาใช้ในการคาดประมาณตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
จากการศึกษาโดยใช้ข้อมูลการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับการฉายภาพประชากร
ของสถาบันวิจยั ประชากรและสังคม โดยการกำ�หนดให้ก�ำ หนดเกษียณอายุทเี่ ป็นทางการของประเทศไทย ขยายเพิม่ ขึน้ ปีละ 1 ปีอายุ
จากอายุ 60 ปี ใน พ.ศ. 2552 เป็นอายุ 65 ปี ใน พ.ศ. 2557 ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2557 จากการ
คาดประมาณ พบว่า การขยายกำ�หนดเกษียณอายุตามข้อกำ�หนดดังกล่าว จะสามารถเพิม่ หรือในอีกนัยหนึง่ คงจำ�นวนแรงงานสูงวัย
ในช่วงอายุ 50 ปีขนึ้ ไป ให้อยูใ่ นภาคการจ้างงานทีเ่ ป็นทางการหรือการจ้างงานในระบบ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ได้มากถึงประมาณ
2.1 - 2.4 ล้านคน

Abstract
This study aims to estimate impacts that the retirement-age extension proposal would have on the country’s
labour force. The focus is on aging workers with formal employment both in public and private sectors. The study
starts with an analysis of factors determining the working status of the Thai population aged 50 years up. Working
status is categorised into a) working in the formal sector, either public or private, b) working in the informal sector
and, c) not working. Findings on the determining factors for working status are, in the next step, employed in
estimation of the impacts -- the main study objective. By using data from Household Socio - Economic Survey and
the Population Projection, and with the assumption that the retirement age is extended by one year each year, rising
from 60 years of age in 2010 to 65 years of age in 2014, it is forecasted that the number of ageing workers in the
country would increase. The labor force would retain in formal employment, either in the public or private sector,
around 2.1-2.4 million workers in the five years 2010-2014.
1
2

อาจารย์ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ความน�ำและกรอบแนวคิด
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” จากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรสูงอายุเป็นประมาณ
ร้อยละ 10 ของจำ�นวนประชากรทั้งหมด ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2547 - 2548 เป็นต้นมา การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไป
ตามลักษณะของการเปลี่ยนผ่านประชากร (demographic transition) ที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำ�ลังเกิดขึ้นใน
หลายประเทศ โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว และกลุม่ ประเทศกำ�ลังพัฒนาทีม่ รี ายได้ระดับปานกลาง
รวมถึงประเทศไทย ผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากรโดยรวม
การปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหลายๆ
มิตภิ ายใต้พลวัตของการพัฒนา ทำ�ให้อายุคาดเฉลีย่ (life expectancy) ของประชากรภายในประเทศมีแนวโน้ม
ยืนยาวขึน้ ในขณะทีอ่ ตั ราเกิดของเด็กในหญิงวัยเจริญพันธุ์ (fertility rate) กลับอยูใ่ นระดับทีต่ ่ำ�ลง ซึง่ เป็นสาเหตุ
สำ�คัญที่ทำ�ให้โครงสร้างประชากรเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสัดส่วนประชากรสูงอายุที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรในวัยเด็กและประชากรในวัยทำ�งาน
ปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ประเทศไทยกำ�หนดเกณฑ์หรือนิยามของ “ผู้สูงอายุ”
ไว้ที่อายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อันเป็นเกณฑ์อายุเดียวกันที่ใช้ในการกำ�หนด “การเกษียณอายุ” ของ
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบางหน่วยงานและองค์กรในภาคเอกชน จากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรทีก่ ล่าวข้างต้น ใน พ.ศ. 2553 ทำ�ให้มสี ดั ส่วนประชากรผูส้ งู อายุคดิ เป็นประมาณร้อยละ 12
ของจำ�นวนประชากรทั้งประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในช่วงอีก 10 ปีข้างหน้า อย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อประเทศในหลายๆ ด้านทั้งในระดับจุลภาคและระดับ
มหภาค อาทิ อัตราการพึ่งพิง (dependency ratio) ของประชากรสูงอายุต่อประชากรวัยแรงงานที่สูงขึ้น โดย
ในระหว่าง พ.ศ. 2537 - 2550 อัตราการพึ่งพิงวัยสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.7 เป็นร้อยละ 16.0
(สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) สัดส่วนกำ�ลังแรงงาน (labor force) ในประเทศที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ย่อม
จะกระทบต่อภาคการผลิตและภาคการลงทุนของประเทศ การเพิม่ ขึน้ ของความต้องการต่อบริการและสวัสดิการ
สาธารณะของประชากรสูงอายุ โดยเฉพาะในด้านบริการสุขภาพและการดูแลระยะยาว ในขณะทีค่ วามสามารถ
ในการจัดเก็บภาษีของภาครัฐกลับลดลง โดยเฉพาะจากภาษีบนฐานรายได้
จากอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวและสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น สะท้อนซึ่งศักยภาพในการทำ�งานและดูแลตนเอง
ที่ดีมากขึ้นของประชากรวัย 60 ปีขึ้นไปในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับประชากรในวัยเดียวกัน เมื่อ 40 - 50 ปีที่ผ่าน
มา ทำ�ให้ประเด็นเกีย่ วกับความเป็นไปได้ และผลกระทบทีจ่ ะเกิดตามมาจากข้อเสนอในการกำ�หนดเกณฑ์นยิ าม
ใหม่ของผู้สูงอายุ โดยการขยายเกณฑ์อายุใหม่เป็นที่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา
ว่าพัฒนวงศ์, 2553) อันเป็นเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการนิยามประชากรผู้สูงอายุในหลายประเทศพัฒนาแล้ว
รวมถึงการเลื่อน “กำ�หนดเกษียณอายุ” ไปเป็นที่เกณฑ์อายุเดียวกัน กล่าวคือ ขยายช่วงอายุในการทำ�งาน
ของประชากรสูงวัยให้อยูใ่ นกำ�ลังแรงงานและภาคการผลิตไปอีก 5 ปี เป็นประเด็นการศึกษาทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
เป็นอย่างมากจากสาธารณะ
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ในประเด็นหลังนี้ เนื่องจากกำ�ลังแรงงานส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 62.3 ของประเทศไทย จากกำ�ลังแรงงาน
ทั้งสิ้น 38.7 ล้านคน (สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) อยู่ในภาคที่ไม่เป็นทางการหรือนอกระบบ (informal
sector) รวมถึงลักษณะการจ้างงานในระบบ (formal sector) ภาคเอกชน ไม่ได้มขี อ้ บังคับทีเ่ ป็นมาตรฐาน หรือ
ระบุกำ�หนดเกษียณอายุที่ชัดเจนว่าเป็นที่อายุเท่าใด ทำ�ให้ “กำ�หนดเกษียณอายุ” ที่กล่าวถึง มักหมายความถึง
“กำ�หนดเกษียณอายุราชการ” ของข้าราชการและลูกจ้างในภาครัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างไรก็ตาม
หากมีการเลื่อนหรือขยายกำ�หนดเกษียณอายุราชการจากที่อายุ 60 ปี ไปเป็นที่อายุ 65 ปี ผลสืบเนื่องที่เกิด
ย่อมกระทบต่อการจ้างงาน ตลาด และกำ�ลังแรงงานโดยรวมของประเทศ มิใช่เพียงในภาครัฐหรือภาคราชการ
ดังนั้น การตั้งคำ�ถามและการดำ�เนินการศึกษาผลกระทบเบื้องต้นที่จะเกิดขึ้น จึงเป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญและ
จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจในเชิงข้อกำ�หนดและ
นโยบายต่อไป
จากเหตุผลข้างต้น การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินและคาดประมาณผลกระทบเบื้องต้น
จากการขยายกำ�หนดเกษียณอายุ (หากมีการดำ�เนินการ) ที่จะมีต่อสภาพการทำ�งานของประชากรกลุ่มอายุ
50 ปี ขึ้นไปในประเทศ โดยทำ�การศึกษาปัจจัยกำ�หนดที่มีผลต่อการตัดสินใจทำ�งานของกลุ่มแรงงานสูงวัย
ในภาคที่เป็นทางการและภาคที่ไม่เป็นทางการ โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 1
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา (conceptual framework)

ณ ก�ำหนด
เกษียณอายุเดิมที่ 60 ปี

เกษียณอายุเป็น
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2. วิธีการศึกษา
จากกรอบแนวคิดในรูปที่ 1 วิธีการศึกษา ประกอบด้วย การศึกษาใน 2 ขั้นตอน ได้แก่

ขั้นที่ 1 การศึกษาปัจจัยก�ำหนดสถานภาพการท�ำงานของประชากรกลุ่มอายุ 50 ปี ขึ้นไป
ในขัน้ นี้ การวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติก (Multinomial Logistic Regression) จะถูกนำ�มาประยุกต์
ใช้ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อสถานภาพในการทำ�งานของประชากรในกลุ่ม
อายุ 50 ปีขึ้นไป โดย “สถานภาพในการทำ�งาน” ถูกกำ�หนดเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม (categorical variables)
ใน 3 กลุ่มสถานภาพด้วยกัน คือ “ทำ�งานในระบบ” “ทำ�งานนอกระบบ” และ “ไม่ทำ�งาน” ในการศึกษานี้
การทำ�งานในระบบ หมายถึง การทำ�งานหรือการเป็นลูกจ้างในภาครัฐและลูกจ้างในภาคเอกชน และการทำ�งาน
นอกระบบ หมายถึง การทำ�งานในลักษณะการทำ�ธุรกิจหรือการค้าส่วนตัว รวมถึงกลุ่มแรงงานในครอบครัว
โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม
ส่วน “ปัจจัยกำ�หนด” ที่คาดว่าจะส่งผลต่อสถานภาพในการทำ�งานของประชากรกลุ่มนี้ ประกอบด้วย
ปัจจัยส่วนบุคคล (เขตที่อยู่อาศัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรส) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (ระดับ
เศรษฐานะของครัวเรือน กลุ่มทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน) ปัจจัยด้านการอยู่อาศัย (สถานภาพในครัวเรือน
การครอบครองที่อยู่อาศัย การอาศัยอยู่ร่วมกับสมาชิกครัวเรือนคนอื่น หรือ (co - residence)) และปัจจัยทาง
สุขภาพ (การมีความพิการ ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น)
การวิเคราะห์ในส่วนนี้ ใช้ขอ้ มูลจากการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน โดยสำ�นักงานสถิติ
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 ซึ่งการวิเคราะห์ ณ 3 จุดเวลานี้ เป็นไปเพื่อศึกษาให้ทราบ
ถึงแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของอิทธิพลจากปัจจัยกำ �หนดแต่ละปัจจัย ที่มีต่อสถานภาพการทำ �งาน
ของกลุ่มประชากรในช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ผลจากการวิเคราะห์การถดถอย
พหุโลจิสติกจะถูกนำ�มาใช้ ในการหาความน่าจะเป็นคาดประมาณเกี่ยวกับสถานภาพการทำ�งาน (estimated
probability for response category) ของประชากรที่ศึกษาในแต่ละกลุ่มอายุย่อย ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มอายุ
50 - 54 ปี กลุ่มอายุ 55 - 59 ปี กลุ่มอายุ 60 - 64 ปี กลุ่มอายุ 65 - 69 ปี กลุ่มอายุ 70 - 75 ปี และ กลุ่มอายุ
75 ปีขึ้นไป เพื่อนำ�ไปใช้ในการศึกษาขั้นที่สองต่อไป

ขั้นที่ 2 การคาดการณ์ผลกระทบเบื้องต้นจากการขยายก�ำหนดเกษียณอายุเป็น 65 ปี ต่อการท�ำงาน
ของแรงงานสูงวัย (อายุ 50 - 74 ปี)
ความน่าจะเป็นคาดประมาณเกีย่ วกับสถานภาพการทำ�งาน ของประชากรอายุ 50 ปีขนึ้ ไป ทีไ่ ด้จากการ
ศึกษาในขัน้ ที่ 1 ใน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 จะถูกนำ�มาใช้ในการคาดประมาณจำ�นวนแรงงาน
สูงวัยที่จะยังคงทำ�งานอยู่ทั้งในระบบและนอกระบบ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี หรือระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2557
ภายใต้ 2 สถานการณ์ คือ 1) สถานการณ์ทกี่ �ำ หนดเกษียณอายุยงั คงเดิมทีเ่ กณฑ์อายุ 60 ปี และ 2) สถานการณ์
สมมติ ที่กำ�หนดเกษียณอายุถูกขยายออกไปเป็นที่เกณฑ์อายุ 65 ปี โดยเป็นการขยายแบบค่อยเป็นค่อยไป
ปีละ 1 ปีอายุ ตั้งแต่ 60 ปี เป็น 61 ปี จนถึง 65 ปี ตามลำ�ดับ ในระยะเวลา 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2557
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โดยความแตกต่างของผลการคาดประมาณจำ�นวนแรงงานสูงวัยภายใต้สองสถานการณ์ขา้ งต้น สามารถพิจารณา
ได้เป็น ผลกระทบเบื้องต้นที่เกิดจากการขยายกำ�หนดเกษียณอายุที่มีต่อสถานภาพการทำ�งานของประชากร
ในกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในกำ�ลังแรงงานและภาคการจ้างงานของประเทศด้วยเช่นกัน
การคาดประมาณจำ�นวนแรงงานสูงวัยในการศึกษานี้ ใช้ขอ้ มูลผลการคาดประมาณจำ�นวนประชากรไทย
กลุม่ อายุ 50 - 74 ปี จากการฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548 - 2568 โดยสถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2549) ดังแสดงในตาราง 1 เป็นฐานในการคาดประมาณ
ตาราง 1 การคาดประมาณจำ�นวนประชากรไทยอายุ 50 - 74 ปี พ.ศ. 2553 - 2557
จำ�แนกตามกลุ่มอายุ
หน่วย: พันคน
กลุ่มอายุ/พ.ศ.
50 - 54 ปี
55 - 59 ปี
60 - 64 ปี
65 - 69 ปี
70 - 74 ปี

2553
4,291.7
3,338.4
2,465.4
1,867.1
1,452.4

2554
4,405.1
3,497.5
2,577.7
1,917.0
1,478.1

2555
4,498.7
3,659.7
2,700.7
1,976.0
1,499.6

2556
4,576.2
3,818.6
2,832.8
2,045.5
1,521.2

2557
4,643.6
3,965.9
2,972.5
2,126.1
1,547.8

ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549

3. ผลการศึกษา
ตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติก (Multinomial Logistic Regression) สถานภาพ
การทำ�งานของประชากรไทยกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป ใน พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2542 ตามลำ�ดับ
โดยมี กลุ่มสถานภาพ “ไม่ทำ�งาน” เป็นกลุ่มอ้างอิง (categorical reference) ของตัวแปรตาม หรือสถานภาพ
การทำ�งาน จากข้อจำ�กัดความแตกต่างของข้อมูลตัวแปรที่มีการสำ�รวจในแต่ละปี ทำ�ให้ต้องตัดตัวแปรกำ�หนด
ปัจจัยทางด้านสุขภาพซึ่งมีการจัดเก็บเฉพาะในการสำ�รวจ พ.ศ. 2552 ออกจากการวิเคราะห์การถดถอย
พหุโลจิสติก
ตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยกำ�หนดทุกตัวในสมการการวิเคราะห์ ในเกือบทุกปีที่ทำ�การศึกษา
มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อ สถานภาพการทำ�งานของประชากรในวัย 50 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
โดยจากการทดสอบค่า Model Chi - square สมการการวิเคราะห์ที่ได้จากการถดถอยพหุโลจิสติกโดยรวม
มีนัยสำ�คัญทางสถิติโดยมีค่า Nagelkerke pseudo R2 อยู่ระหว่าง 0.59 - 0.64
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เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล เมื่อเทียบกับสถานภาพอ้างอิง คือ “ไม่ทำ�งาน” พบว่า ประชากรที่อาศัยนอก
เขตเทศบาลมีแนวโน้มทีจ่ ะทำ�งาน มากกว่าประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตเทศบาล โดยเฉพาะการทำ�งานนอกระบบ
ซึ่งความแตกต่างนี้มีทิศทางลดต่ำ�ลงทีละน้อยในแต่ละช่วงปีที่ทำ�การวิเคราะห์ ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะทำ�งาน
มากกว่าเพศหญิงโดยเฉพาะการทำ�งานในระบบ ซึ่งใน พ.ศ. 2552 มีแนวโน้มที่สูงกว่าถึงประมาณ 3 เท่า
ในด้านอายุผลการวิเคราะห์เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ คือ กลุ่มอายุที่ต่ำ�กว่าโดยเฉพาะในช่วงอายุ 50 - 59 ปี
มีแนวโน้มในการทำ�งานที่มากกว่ากลุ่มอายุที่สูงขึ้น โดยเฉพาะการทำ�งานในระบบซึ่งมีการกำ�หนดเกษียณอายุ
ไว้ที่อายุ 60 ปี ส่วนการทำ�งานนอกระบบนั้น ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการกำ�หนดเกษียณอายุไว้อย่างชัดเจน แต่ขึ้นอยู่
กับศักยภาพในการทำ�งาน ความพร้อมและความต้องการในการที่จะทำ�งานของแรงงานมากกว่า ระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น พบว่า เพิ่มแนวโน้มหรือโอกาสในการทำ�งานในระบบของประชากรกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป
แต่กลับลดแนวโน้มในการทำ�งานนอกระบบ ประชากรที่มีสถานภาพสมรสแต่งงานแล้วมีแนวโน้มที่จะยังคง
ทำ�งานอยู่ทั้งในระบบและนอกระบบสูงกว่ากลุ่มประชากรที่มีสถานภาพโสด และเป็นหม้าย หย่า หรือ
แยกทาง ตามลำ�ดับ
เกี่ยวกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เมื่อเทียบกับสถานภาพอ้างอิง คือ “ไม่ทำ�งาน” พบว่า ประชากรอายุ
50 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีเศรษฐานะสูง มีแนวโน้มที่จะทำ�งานนอกระบบต่ำ�กว่าประชากรในครัวเรือนที่
มีเศรษฐานะที่ต่ำ� แต่กลับมีแนวโน้มที่จะทำ�งานในระบบที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของแนวโน้มนี้
ใน พ.ศ. 2552 พบว่า มีนัยสำ�คัญเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่จนที่สุดและกลุ่มที่รวยที่สุดเท่านั้น ใน
ด้านปัจจัยกลุม่ ทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน พบว่า ประชากรจากครัวเรือนเกษตรกรรมและประมง ครัวเรือน
ค้าขายและประกอบธุรกิจส่วนตัวมีแนวโน้มหรือโอกาสทีจ่ ะทำ�งานนอกระบบสูงกว่า เมือ่ เทียบกับประชากรจาก
ครัวเรือนประเภทอื่น ในขณะที่ประชากรจากครัวเรือนแรงงานและลูกจ้าง รวมถึงครัวเรือนวิชาชีพมีแนวโน้ม
หรือโอกาสที่จะทำ�งานในระบบสูงกว่า
เกี่ยวกับปัจจัยด้านการอยู่อาศัย เมื่อเทียบกับสถานภาพอ้างอิง คือ “ไม่ทำ�งาน” พบว่า ประชากรอายุ
50 ปีขนึ้ ไป ทีม่ สี ถานภาพเป็นหัวหน้าในครัวเรือน มีแนวโน้มหรือโอกาสทีจ่ ะทำ�งานทัง้ ในระบบและนอกระบบ
ที่สูงกว่าประชากรที่ไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนถึง 2 เท่ากว่า การอยู่เพียงลำ�พังคนเดียวในครัวเรือนก็เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่ง ที่เพิ่มแนวโน้มในการทำ�งานของประชากรในวัยนี้ โดยเฉพาะการทำ�งานในระบบ ในปัจจัยด้าน
การครอบครองที่อยู่อาศัยของครัวเรือน พบว่า ประชากรที่อยู่ในครัวเรือนซึ่งเป็นเจ้าของทั้งบ้านและที่ดิน
ที่อยู่อาศัย มีแนวโน้มที่จะทำ�งานในระบบน้อยกว่า เมื่อเทียบกับประชากรที่ครัวเรือนไม่มีบ้านหรือที่ดิน
เป็นของตนเอง แต่กลับมีแนวโน้มในการทำ�งานนอกระบบที่สูงกว่า
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติก
สถานภาพการทำ�งานของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป พ.ศ. 2552, 2547 และ 2542
กลุ่มอ้างอิงของสถานภาพการทำ�งาน:
“ไม่ทำ�งาน”
ปัจจัยกำ�หนดสถานภาพการทำ�งาน

เขตที่อยู่อาศัย
เพศ

กลุ่มอายุ

ระดับการศึกษา

สถานภาพ
การสมรส
ระดับเศรษฐานะ
ของครัวเรือน
(ตามระดับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อ
การบริโภค
ต่อหัว)

กลุ่มทาง
เศรษฐสังคม
ของครัวเรือน

“ทำ�งานในระบบ”
“ทำ�งานนอกระบบ”
2552
2547
2542
2552
2547
2542
Exp (B) Exp (B) Exp (B) Exp (B) Exp (B) Exp (B)
0.63
0.62
0.60
0.54
0.49
0.39

ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล (อ้างอิง)
ชาย
3.02
2.29
3.62
หญิง (อ้างอิง)
50 - 54 ปี
115.01 169.21 265.35
55 - 59 ปี
48.62 103.24 157.52
60 - 64 ปี
13.15 26.96 30.86
65 - 69 ปี
7.07
10.71 13.42
70 - 74 ปี
2.65
6.55
5.31
75 ปี ขึ้นไป (อ้างอิง)
ไม่ได้ศึกษา
0.28
0.31
0.41
ประถมศึกษา
0.31
0.37
0.29
มัธยมศึกษา
0.42
0.52
0.47
สูงกว่ามัธยมศึกษา (อ้างอิง)
โสด
1.29
1.51
(1.43)
แต่งงาน
1.73
2.06
1.74
หม้าย หย่า แยก (อ้างอิง)
Q 1 (จนที่สุด)
0.77
1.81
(1.14)
Q2
(1.05)
1.67
1.41
Q3
(1.08)
1.52
(1.18)
Q4
(0.93)
1.36
(0.93)
Q5 (รวยที่สุด) (อ้างอิง)
เกษตรกรรมและประมง
2.03
1.30
(0.79)
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
2.29
1.69
(0.88)
วิชาชีพ
8.34
6.10
7.96
แรงงานและลูกจ้าง
14.19
9.99
8.11
ไม่ดำ�เนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ (อ้างอิง)

1.69

1.37

1.61

42.91
24.72
11.62
6.50
3.50

35.53
25.30
11.30
5.81
2.53

55.60

1.64
2.65
1.46

1.54
2.47
1.41

1.39
2.95

1.41
3.05

3.05

1.46
1.54
1.46
1.15

1.83
1.92
1.85
1.73

1.60

5.31
6.54
1.46
1.37

5.16
6.62
1.17
1.48

31.09
10.93
6.20

1.97
6.61
8.62
3.93

3.77

1.49
1.55
1.41
4.69
5.98
2.39

1.27
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ตาราง 2 (ต่อ)
กลุ่มอ้างอิงของสถานภาพการทำ�งาน:
“ไม่ทำ�งาน”
ปัจจัยกำ�หนดสถานภาพการทำ�งาน

สถานภาพใน หัวหน้าครัวเรือน
ครัวเรือน ไม่ใช่หวั หน้าครัวเรือน (อ้างอิง)
การครอบครอง เป็นเจ้าของที่ดินและบ้าน
ที่อยู่อาศัยของ ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน
ครัวเรือน และบ้าน (อ้างอิง)
การอยู่อาศัยร่วม อาศัยอยู่คนเดียว
กับสมาชิกใน ไม่ได้อาศัยอยู่คนเดียว
ครัวเรือน (อ้างอิง)
Model Chi - square (sig.)
Nagelkerke Pseudo - R square
จำ�นวนตัวอย่าง (n of sample): คน
จำ�นวนประชากร (N of population): พันคน

“ทำ�งานในระบบ”
“ทำ�งานนอกระบบ”
2552
2547
2542
2552
2547
2542
Exp (B) Exp (B) Exp (B) Exp (B) Exp (B) Exp (B)
2.16
2.36
2.21
2.13
2.42
2.53
0.79

0.63

(0.92)

1.33

1.33

1.72

2.99

4.90

5.51

1.54

1.69

1.39

0.000 0.000 0.000
0.622 0.591 0.638
41,125 28,353 6,115
18,419 13,743 12,468

หมายเหตุ: 1) ตัวแปรตาม ซึ่งเป็นตัวแปรเชิงกลุ่ม (categorical variable) คือ “สถานภาพการทำ�งาน” ซึ่งแบ่งออกเป็น ก) ทำ�งาน
ในระบบ, ข) ทำ�งานนอกระบบ และ ค) ไม่ทำ�งาน
2) กลุ่มสถานภาพ “ไม่ทำ�งาน” เป็นกลุ่มอ้างอิง (categorical reference) ของตัวแปรตาม
3) ค่า Exp (B) หรือ Odd ratio ที่แสดงในวงเล็บ ( ) พบว่า ไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติ ณ ระดับ 5%
ที่มา: คำ�นวณจากการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 .

		
ตามทีก่ ล่าวไว้แล้วในส่วนของวิธกี ารศึกษา การวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิสติกของสถานภาพการทำ�งาน
ในกลุม่ ประชากรอายุ 50 ปีขนึ้ ไป มีวตั ถุประสงค์เพือ่ นำ�สมการการวิเคราะห์ทไี่ ด้มาใช้ในการหาความน่าจะเป็น
คาดประมาณ (estimated probability) ของสถานภาพการทำ�งานของประชากรในวัยนี้ ในแต่ละช่วงอายุหรือ
กลุ่มอายุ เพื่อประเมินผลกระทบจากการขยายกำ�หนดเกษียณอายุที่จะมีต่อสภาพการทำ�งานและการจ้างงาน
ของแรงงานสูงวัยในภาพรวม ความน่าจะเป็นคาดประมาณของสถานภาพการทำ�งานแต่ละกลุม่ ของประชากร
อายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งได้จากสมการการวิเคราะห์ที่ได้แสดงผลค่า Exp (B) ในตาราง 2 สามารถแสดง จำ�แนก
ตามกลุ่มอายุ และโดยเปรียบเทียบ 3 ปีที่ทำ�การวิเคราะห์ในตาราง 3
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ตาราง 3 ความน่าจะเป็นคาดประมาณของสถานภาพการทำ�งาน ของประชากรอายุ 50 ปีขึ้นไป
จำ�แนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2552, 2547 และ 2542
กลุ่มอายุ
50 - 54 ปี
55 - 59 ปี
60 - 64 ปี
65 - 69 ปี
70 - 74 ปี
75 ปี ขึ้นไป

“ทำ�งานในระบบ”
2552
0.27
0.18
0.09
0.06
0.03
0.01

2547
0.27
0.21
0.11
0.07
0.05
0.01

2542
0.23
0.20
0.09
0.06
0.03
0.01

“ทำ�งานนอกระบบ”
2552
0.61
0.62
0.54
0.44
0.31
0.11

2547
0.61
0.62
0.55
0.43
0.27
0.12

2542
0.64
0.60
0.50
0.40
0.18
0.08

“ไม่ทำ�งาน”
2552
0.11
0.20
0.37
0.50
0.66
0.88

2547
0.12
0.17
0.34
0.50
0.68
0.87

2542
0.13
0.20
0.41
0.54
0.79
0.91

ที่มา: คำ�นวณจากสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552.

จากการเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลา 10 ปี ดังตารางข้างต้น ทำ�ให้พบข้อสังเกตหนึง่ ว่า ความน่าจะเป็น
คาดประมาณของสถานภาพการทำ�งานของประชากรอายุ 50 ปีขนึ้ ไป มีรปู แบบและสัดส่วนความน่าจะเป็นใน
แต่ละกลุม่ อายุ ต่อการมีสถานภาพการทำ�งานในระบบ การทำ�งานนอกระบบ และ การไม่ได้ทำ�งาน ทีค่ อ่ นข้าง
คงที่ ไม่แตกต่างกันมากนักในแต่ละช่วงเวลา ยกตัวอย่างเช่น ใน พ.ศ. 2552 กลุ่มประชากรอายุ 50 - 54 ปี
และอายุ 55 - 59 ปี พบว่า มีความน่าจะเป็นของการทำ�งานในระบบ: ทำ�งานนอกระบบ: ไม่ได้ทำ�งาน อยู่ที่
0.27: 0.61: 0.11 และ 0.18: 0.62: 0.20 ตามลำ�ดับ ซึ่งสัดส่วนทั้งสองนี้ไม่แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปมาก
นักเมือ่ พิจารณาสัดส่วนความน่าจะเป็นทีไ่ ด้จากการคาดประมาณใน พ.ศ. 2547 และ 2542 ในประชากรกลุม่
อายุเดียวกัน ดังนั้น ในการวิเคราะห์และประเมิน ผลกระทบจากการขยายกำ �หนดเกษียณอายุ แบบแผน
ความน่าจะเป็นของสถานภาพการทำ�งานใน พ.ศ. 2552 เพียงปีเดียว ซึ่งเป็นปีล่าสุด สามารถที่จะถูกนำ�มาใช้
เป็นค่าตัวแทน (proxy) ในส่วนของการศึกษานี้ต่อไปได้อย่างเหมาะสม
เมื่อนำ�ค่าความน่าจะเป็นคาดประมาณที่ได้จากการวิเคราะห์ใน พ.ศ. 2552 มาแสดงในลักษณะ
กราฟเส้นตามปีอายุของกลุ่มประชากร ดังแสดงในรูปที่ 2 ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งที่พบ คือ ลักษณะ
การหักงอลง (kink) ของเส้นกราฟความน่าจะเป็นของ “การทำ�งานในระบบ” ในช่วงอายุ 54 - 55 ปี และ
อายุ 59 - 60 ปี ซึ่งคาดการณ์ได้ว่า น่าจะเป็นผลมาจากกำ�หนดเกษียณอายุราชการของหน่วยงานภาครัฐที่
กำ�หนดไว้ในปัจจุบันที่อายุ 60 ปีบริบูรณ์ และลักษณะการเกษียณอายุของลูกจ้างในภาคเอกชน ทั้งในลักษณะ
ที่เป็นการออกจากงานโดยสมัครใจของลูกจ้าง และการเกษียณตามนโยบายการจ้างงานของหน่วยงานหรือ
นายจ้างในภาคเอกชน ที่ในหลายกรณีหรือโดยส่วนใหญ่ มักอยู่ในช่วงอายุประมาณ 55 - 60 ปี การลดลง
ในร้อยละที่สูงของความน่าจะเป็นในการทำ�งานในระบบ ทำ�ให้เกิดการเพิ่มขึ้นในความน่าจะเป็นของการ
“ไม่ทำ�งาน” ของประชากรในช่วงอายุดังกล่าวในร้อยละที่สูง
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เมื่อพิจารณาเส้นกราฟความน่าจะเป็นของ “การทำ�งานนอกระบบ” ซึ่งไม่มีการกำ�หนดเกษียณอายุที่
ชัดเจนหรือเป็นมาตรฐาน และโดยส่วนใหญ่การตัดสินใจในการทำ�งานมักขึน้ อยูก่ บั ศักยภาพและความต้องการ
ทำ�งานของตัวบุคคลหรือแรงงานเอง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์หรือปัจจัยด้านอายุเป็นหลัก เช่น งานในภาค
เกษตรกรรม การประกอบธุรกิจและการค้าส่วนตัว จะเห็นได้วา่ มีความน่าจะเป็นของการทำ�งานทีค่ อ่ นข้างคงที่
ตลอดช่วงอายุ 50 - 60 ปี และค่อยๆ ลดต่ำ�ลงในลักษณะความชันที่ค่อนข้างคงที่เรื่อยๆ จนถึงอายุประมาณ
70 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ค่อนข้างมากแล้ว ทำ�ให้แรงงานสูงวัยส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะหยุดทำ�งานเพิ่มมากขึ้น
ลักษณะการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของความน่าจะเป็นของการทำ�งานนอกระบบในกลุ่มประชากร
อายุ 50 ปีขึ้นไปนี้ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยข้อสังเกตที่สนับสนุนว่า ลักษณะการหักงอลงของเส้นความน่าจะเป็น
ของการทำ�งานในระบบของประชากรกลุ่มวัยเดียวกันที่พบ น่าจะเป็น ผลมาจากกำ�หนดเกษียณอายุราชการ
ที่อายุ 60 ปี และลักษณะการหยุดจ้างหรือเกษียณการทำ�งานของแรงงานในภาคเอกชนที่ได้กล่าวไปในข้างต้น
รูปที่ 3 ความน่าจะเป็น คาดประมาณของสถานภาพการทำ�งานของประชากรอายุ 50 - 74 ปี
พ.ศ. 2552

ความนาจะเปนคาดประมาณของสถานการณการทำงาน
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0.00

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
อายุ (ป)
ทํางานในระบบ

ทํางานนอกระบบ

ไมไดทำงาน

ที่มา: คำ�นวณจากการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552.

ในขัน้ ทีส่ องของการศึกษาเพือ่ คาดการณ์ผลกระทบเบือ้ งต้นจากการขยายกำ�หนดเกษียณอายุเป็น 65 ปี
ต่อการทำ�งานของแรงงานสูงวัย (อายุ 50 - 74 ปี) ความน่าจะเป็นคาดประมาณเกี่ยวกับสถานภาพการทำ�งาน
ของประชากรอายุ 50 ปี ขึ้นไป ที่ได้จากการศึกษาปัจจัยกำ�หนดสถานภาพการทำ�งานในส่วนก่อนหน้านี้
จะถูกนำ�มาใช้รว่ มกับข้อมูลการคาดประมาณจำ�นวนประชากร พ.ศ. 2553 - 2557 ทีไ่ ด้แสดงไปแล้วในตาราง 1
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จากข้อสังเกตทีส่ ดั ส่วนความน่าจะเป็นของสถานภาพการทำ�งานแต่ละกลุม่ ทัง้ การทำ�งานในระบบ การ
ทำ�งานนอกระบบ และการไม่ทำ�งานของประชากรในกลุม่ นี้ มีลกั ษณะทีค่ อ่ นข้างคงทีไ่ ม่เปลีย่ นแปลงมากนักใน
ช่วงเวลา 10 ปีทผี่ า่ นมา ทำ�ให้การคาดประมาณจำ�นวนแรงงานสูงวัย ภายใต้สถานการณ์ทกี่ ำ�หนดเกษียณอายุ
ยังคงเดิมทีเ่ กณ์อายุ 60 ปี ถูกคำ�นวณบนฐานข้อมูลความน่าจะเป็นของสถานภาพการทำ�งานทีค่ งทีต่ ลอดระยะ
เวลา 5 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2557 โดยใช้ข้อมูลความน่าจะเป็นคาดประมาณ ใน พ.ศ. 2552 เป็นตัวแทน
ภายใต้สถานการณ์สมมติ ทีก่ �ำ หนดเกษียณอายุถกู ขยายออกไปเป็นทีเ่ กณฑ์อายุ 65 ปี โดยเป็นการขยาย
แบบค่อยเป็นค่อยไป ปีละ 1 ปีอายุ ตัง้ แต่ 60 ปี เป็น 61 ปี จนถึง 65 ปี ตามลำ�ดับ ในระยะเวลา 5 ปี ระหว่าง
พ.ศ. 2553 - 2557 การคาดประมาณจำ�นวนแรงงานสูงวัยจะถูกคำ�นวณบนฐานข้อมูลความน่าจะเป็นคาด
ประมาณของสถานภาพการทำ�งานใน พ.ศ. 2552 ที่ล่าช้าลงไปทีละ 1 ช่วงปีอายุ กล่าวคือ ใน พ.ศ. 2557
ความน่าจะเป็นคาดประมาณของสถานภาพการทำ�งานของประชากรอายุ 65 ปี จะมีคา่ เท่ากับความน่าจะเป็น
คาดประมาณของประชากรอายุ 60 ปี ใน พ.ศ. 2552
จากการที่กำ�หนดเกษียณอายุมีแนวโน้มที่จะกระทบความน่าจะเป็นในการทำ�งานของประชากรในวัย
50 ปีขึ้นไป ในลักษณะของการทำ�งานในระบบมากกว่าการทำ�งานนอกระบบ ทำ�ให้การคาดประมาณจำ�นวน
แรงงานสูงวัยเพือ่ ประเมินความแตกต่างภายใต้ 2 สถานการณ์นี้ พิจารณาเฉพาะในส่วนของการทำ�งานในระบบ
เท่านัน้ โดยมีสมมติฐานว่าการทำ�งานนอกระบบของประชากรในวัยนี้ ไม่ได้รบั ผลกระทบจากการขยายกำ�หนด
เกษียณอายุที่เกิดขึ้น
จากข้อกำ�หนดข้างต้น ความน่าจะเป็นคาดประมาณของสถานภาพการทำ�งานในระบบ ของประชากร
อายุ 50 - 74 ปี ที่ใช้ในการคาดประมาณจำ�นวนแรงงานสูงวัยภายใต้ 2 สถานการณ์ แสดงได้ใน ตาราง 4
ตาราง 4 ความน่าจะเป็นคาดประมาณของสถานภาพการทำ�งานในระบบของประชากร
อายุ 50 - 74 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2553 -  2557 จำ�แนกตามกลุ่มอายุ ภายใต้สองสถานการณ์การศึกษา
สถานการณ์ศึกษา
กลุ่มอายุ/ปี
50 - 54 ปี
55 - 59 ปี
60 - 64 ปี
65 - 69 ปี
70 - 74 ปี

สถานการณ์ฐาน
(กำ�หนดเกษียณอายุที่ 60 ปี)
2553 - 2557
0.27
0.18
0.09
0.06
0.03

สถานการณ์สมมติ (กำ�หนดเกษียณอายุที่ 65 ปี)
2553
0.28
0.20
0.12
0.07
0.04

2554
0.28
0.22
0.14
0.07
0.04

2555
0.28
0.24
0.16
0.08
0.05

2556
0.28
0.26
0.18
0.08
0.05

2557
0.28
0.27
0.19
0.11
0.06

ที่มา: คำ�นวณจากการสำ�รวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2552.

แรงงานสูงวัยและการคาดการณ์ผลกระทบจากการขยายกำ�หนดเกษียณอายุ
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จากการคาดประมาณจำ�นวนประชากรในกลุ่มอายุ 50 - 74 ปี ในตาราง 1 และความน่าจะเป็นคาด
ประมาณของสถานภาพการทำ�งานในระบบของประชากรอายุ 50 - 74 ปี ในตาราง 4 ผลการคาดประมาณ
จำ�นวนแรงงานสูงวัย (ในระบบ) ภายใต้สองสถานการณ์การศึกษา และความแตกต่างของจำ�นวนแรงงานสูงวัย
ทีค่ าดประมาณได้ ซึง่ สามารถกล่าวได้วา่ เป็นผลกระทบเบือ้ งต้นจากการขยายกำ�หนดเกษียณอายุ จากที่ 60 ปี
เป็น 65 ปี ที่มีต่อสถานภาพการทำ�งานของแรงงานสูงวัยไทย ในช่วงเวลา 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ถึง
พ.ศ. 2557 เป็นดังแสดงในตาราง 5
ตาราง 5 การคาดประมาณจำ�นวนแรงงานสูงวัย (ในระบบ)
และผลกระทบจากการขยายกำ�หนดเกษียณอายุ ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2557
(1) จำ�นวนแรงงานสูงวัย (ในระบบ) ภายใต้สถานการณ์เดิม (กำ�หนดเกษียณอายุที่ 60 ปี)
กลุ่มอายุ/ปี
2553
2554
2555
2556
2557
50 - 54 ปี
1,176,718 1,207,810 1,233,474 1,254,723 1,273,203
55 - 59 ปี
617,375 646,798 676,793 706,179 733,419
60 - 64 ปี
221,886 231,993 243,063 254,952 267,525
65 - 69 ปี
110,435 113,387 116,876 120,987 125,754
70 - 74 ปี
42,102
42,847
43,470
44,096
44,867
(2) จำ�นวนแรงงานสูงวัย (ในระบบ) ภายใต้สถานการณ์สมมติ (ขยายกำ�หนดเกษียณอายุเป็น 65 ปี)*
กลุ่มอายุ/ปี
2553
2554
2555
2556
2557
50 - 54 ปี
1,188,012 1,233,750 1,265,040 1,282,645 1,300,208
55 - 59 ปี
683,784 779,505 880,998 989,317 1,089,360
60 - 64 ปี
304,532 366,465 432,955 509,182 551,026
65 - 69 ปี
126,127 137,547 160,018 172,207 233,530
70 - 74 ปี
53,980
62,129
71,917
81,520
91,629
*ขยายแบบค่อยเป็นค่อยไป ปีละ 1 ปีอายุ ตั้งแต่ 60 ปี จนถึง 65 ปี ตามลำ�ดับ ในระยะเวลา 5 ปี
(3) ผลกระทบจากการขยายเกษียณอายุที่มีต่อจำ�นวนแรงงานสูงวัย (ในระบบ) ที่เพิ่มขึ้น
2553

2554

2555

2556

2557

รวม 5 ปี
(2553 - 2557)

11,294
66,409
82,646
15,692
11,878
187,920
160,350

25,939
132,708
134,472
24,161
19,282
336,562
293,120

31,566
204,205
189,892
43,141
28,447
497,252
425,663

27,922
283,138
254,230
51,220
37,424
653,935
565,290

27,005
355,940
283,501
107,776
46,762
820,984
666,446

2,496,652
2,110,867

กลุ่มอายุ/ปี
50 - 54 ปี
55 - 59 ปี
60 - 64 ปี
65 - 69 ปี
70 - 74 ปี
รวม (50 - 74 ปี)
รวม (50 - 64 ปี)
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แม้โดยหลักการแล้ว การกำ�หนดเกษียณอายุในประเทศไทยจะครอบคลุม หรือบังคับใช้อย่างชัดเจนเป็น
มาตรฐานเพียงการทำ�งานในภาครัฐหรือภาคราชการเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติ มีความเป็นไปได้ที่การขยาย
กำ�หนดเกษียณอายุที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานของประเทศ ย่อมจะส่งผลกระทบในทางใดทางหนึ่งต่อการเลื่อน
เกษียณอายุในภาคการจ้างงานเอกชน ซึ่งไม่มีกำ�หนดเกษียณอายุที่เป็นเกณฑ์ชัดเจนด้วยเช่นกัน จากผลการ
คาดการณ์ในตาราง 5 การขยายกำ�หนดเกษียณอายุในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สมมติขึ้น
ในการศึกษานี้ พบว่า จะส่งผลกระทบในเบือ้ งต้นต่อจำ�นวนแรงงานสูงวัยทีจ่ ะคงอยูใ่ นตลาดการจ้างงาน ทีเ่ ป็น
แรงงานในระบบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 2.1  - 2.4 ล้านคน ในระยะเวลา 5 ปี หรือ
ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2557 ซึ่งเป็นช่วงปีที่กำ�หนดให้กำ�หนดเกษียณอายุถูกขยาย ปีละ 1 ปีอายุ ตั้งแต่ 60 ปี
จนเป็น 65 ปี ตามลำ�ดับ

4. สรุปและอภิปรายผล
จากการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างประชากร และสถานการณ์การเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” ของประเทศไทย
ประเด็นเกีย่ วกับทิศทางและแนวโน้มของสถานการณ์ ผลกระทบในแง่มมุ ต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ทัง้ ในทางเศรษฐกิจ
และสังคม จากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนประชากรสูงอายุอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวทางในการปรับตัวเพื่อรับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงนี้ นับเป็นหัวข้อและคำ�ถามวิจัย ที่ได้รับความสนใจและให้ความสำ�คัญเป็นอย่างมากใน
ปัจจุบัน
การเปลี่ ย น “นิ ย ามผู้ สู ง อายุ ” โดยขยายเกณฑ์จำ � กัดความของการเข้าสู่วัย ผู้สูงอายุ จาก 60 ปี
เป็น 65 ปี เป็นหนึ่งในข้อเสนอและประเด็นศึกษาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการนำ�มาปฎิบัติใช้
ทีน่ า่ สนใจ เช่นเดียวกับแนวคิดข้อเสนอทีส่ บื เนือ่ งตามมา ในการพิจารณาขยายกำ�หนดเกษียณอายุของแรงงาน
สูงวัย ที่ในปัจจุบันกำ�หนดอยู่ ณ เกณฑ์เดียวกับนิยามผู้สูงอายุที่ 60 ปี ซึ่งตามบริบทของสภาพการจ้างงาน
ในประเทศไทย ครอบคลุมเฉพาะ “กำ�หนดเกษียณอายุราชการ” บทความนี้เป็นหนึ่งชิ้นงานศึกษาที่พยายาม
คาดการณ์ผลกระทบเชิงประจักษ์ ในแง่มุมของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจำ�นวนของแรงงานสูงวัยที่จะเกิดขึ้น
หากประเทศไทยมีการขยาย “กำ�หนดเกษียณอายุ” ออกไป ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาและการตัดสินใจในแนวทางดังกล่าวต่อไป
กล่าวโดยสรุป การศึกษานี้ได้ทำ�การวิเคราะห์ปัจจัยกำ�หนด ที่มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อสถานภาพ
การทำ�งานของประชากรไทยอายุ 50 ปี ขึ้นไป โดยกำ�หนดสถานภาพการทำ�งานออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
การทำ�งานในระบบ (ภาครัฐและเอกชน) การทำ�งานนอกระบบ (ภาคเกษตร แรงงานในครัวเรือนและการ
ประกอบธุรกิจ การค้าส่วนตัว) และการไม่ได้ทำ�งาน ผลการศึกษาที่ได้จากการวิเคราะห์ในส่วนนี้ ถูกนำ�มาใช้
ในการคาดประมาณความน่าจะเป็นของสถานภาพการทำ�งานแต่ละประเภท ของกลุ่มประชากรในแต่ละช่วง
อายุ ซึ่งได้แก่ กลุ่มอายุ 50 - 54 ปี 55 - 59 ปี 60 - 64 ปี 65 - 69 ปี 70 - 74 ปี และ 75 ปีขึ้นไป และในขั้น
ต่อมา ถูกนำ�มาใช้วิเคราะห์เพื่อคาดการณ์ผลกระทบจากการขยายกำ�หนดเกษียณอายุจาก 60 ปี เป็น 65 ปี
ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในขนาดของกำ�ลังแรงงานรวมในประเทศ จากจำ�นวนแรงงานสูงวัยที่เพิ่มสูงขึ้น
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จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยกำ�หนดที่มีอิทธิพลและสามารถอธิบายสถานภาพการทำ�งานของประชากร
ไทยในช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป ได้อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ในปี พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 2552 ได้แก่
ปัจจัยส่วนบุคคล (เขตทีอ่ ยูอ่ าศัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรส) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
(ระดับเศรษฐานะของครัวเรือน กลุม่ ทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน) และปัจจัยทางด้านการอยูอ่ าศัย (สถานภาพ
ในครัวเรือน การครอบครองทีอ่ ยูอ่ าศัย การอาศัยอยูร่ ว่ มกับสมาชิกในครัวเรือน) เมือ่ พิจารณา “ความน่าจะเป็น
คาดประมาณ” ของสถานภาพการทำ�งานจำ�แนกตามกลุ่มอายุ ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยกำ�หนด พบว่า
มีรปู แบบทีค่ อ่ นข้างคงที่ ไม่เปลีย่ นแปลงมากนักในทัง้ 3 ปีทที่ �ำ การวิเคราะห์ โดยสถานภาพการทำ�งานในระบบ
มีความน่าจะเป็นคาดประมาณที่ลดลงอย่างมากในกลุ่มประชากรช่วงอายุ 55 ปี และ 60 ปี ซึ่งเป็นผลจาก
กำ�หนดเกษียณอายุของกลุม่ แรงงานทีท่ �ำ งานในภาครัฐหรือราชการ และการเกษียณอายุของแรงงานภาคเอกชน
ในช่วงอายุ 55 - 60 ปี ที่คาดว่าจะมีสัดส่วนที่สูง ในขณะที่ความน่าจะเป็นคาดประมาณของสถานภาพ
การทำ�งานนอกระบบ แม้จะมีแนวโน้มลดลงตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้น แต่มีลักษณะหรืออัตราการลดต่ำ�ลงที่
ค่อนข้างคงที่เรื่อยๆ จนถึงช่วงอายุที่ประมาณ 70 ปี ซึ่งคาดว่าเป็นช่วงอายุที่แรงงานสูงวัยส่วนใหญ่ในภาค
การทำ�งานนอกระบบ จะหยุดทำ�งานด้วยข้อจำ�กัดทางด้านร่างกายและสุขภาพ
จากข้อสังเกตข้างต้น ความน่าจะเป็นคาดประมาณของสถานภาพการทำ�งาน ใน พ.ศ. 2552 ถูกนำ�มา
ใช้เป็นตัวแทนของผลการศึกษาทั้ง 3 ปี ในการคาดการณ์ผลกระทบจากการขยายกำ�หนดเกษียณอายุ
โดยพิจารณาเฉพาะผลกระทบต่อการทำ�งานในระบบ (ภาครัฐ หรือ ภาคเอกชน) ของประชากรในวัยอายุ
50 ปี ถึง 74 ปี เท่านั้น โดยกำ�หนดให้การขยายกำ�หนดเกษียณอายุมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ปีละ 1 ปีอายุ
จากที่อายุ 60 ปี ใน พ.ศ. 2552 เป็น 61 ปี ใน พ.ศ. 2553 เป็น 62 ปี ใน พ.ศ. 2554 และท้ายที่สุด
เป็น 65 ปี ใน พ.ศ. 2557 ภายในระยะเวลา 5 ปี คือ ระหว่าง พ.ศ. 2553 - 2557 พบว่า การขยายกำ�หนด
เกษียณอายุตามข้อกำ�หนดดังกล่าว คาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่ม หรือคงจำ�นวนแรงงานสูงวัยอายุ 50 - 64 ปี
ให้อยู่ในภาคการจ้างงานในระบบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้มากถึง 2.1 ล้านคน
การวิเคราะห์ปจั จัยกำ�หนดสถานภาพการทำ�งานของประชากรไทยอายุ 50 ปีขนึ้ ไป รวมถึงการคาดการณ์
ผลกระทบเบือ้ งต้นของการขยายกำ�หนดเกษียณอายุทมี่ ตี อ่ การเปลีย่ นแปลงในจำ�นวนแรงงานสูงอายุ มีขอ้ จำ�กัด
บางประการของการศึกษาที่ควรต้องหมายเหตุไว้ ประเด็นแรก คือ ข้อจำ�กัดเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ซึ่งมาจากการสำ�รวจภาวะสังคมและเศรษฐกิจครัวเรือน ที่มีข้อคำ�ถามและข้อมูลเชิงลึกรายบุคคลของสมาชิก
ครัวเรือนทีค่ อ่ นข้างจำ�กัด อีกทัง้ ข้อคำ�ถามในการสำ�รวจแต่ละปีมคี วามแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้อง
กับผู้สูงอายุ ซึ่งจำ�เป็นต่อการวิเคราะห์และศึกษาปัจจัยกำ�หนดที่ส่งผลหรือมีอิทธิพลต่อสถานภาพการทำ�งาน
ของแรงงานสูงวัย อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของการใช้ข้อมูลการสำ�รวจชุดนี้ในการศึกษา คือ ความต่อเนื่องและ
ความถีข่ องการจัดเก็บ ซึง่ ทำ�ให้การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปีทที่ ำ�การสำ�รวจสามารถทำ�ได้ อีกทัง้ ข้อมูลค่อน
ข้างมีความเป็นปัจจุบนั ประเด็นทีส่ อง คือ ข้อจำ�กัดเกีย่ วกับข้อสมมติหรือข้อตกลง (assumption) บางประการ
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ที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการขยายกำ�หนดเกษียณอายุ ในทางปฏิบัติ กำ�หนดเกษียณอายุที่อายุ 60 ปี
มีผลบังคับใช้เฉพาะต่อการทำ�งานในภาครัฐหรือราชการเท่านัน้ ในขณะทีภ่ าคเอกชนไม่ได้มขี อ้ กำ�หนดเกีย่ วกับ
การเกษียณอายุของแรงงานที่เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นการขยายกำ�หนดเกษียณอายุเป็น 65 ปี อาจจะไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อการทำ�งาน หรือจ้างงานแรงงานในภาคเอกชนเลยก็ได้ แต่ในการศึกษานี้ สถานภาพการทำ�งาน
ในภาครัฐและภาคเอกชน ถูกจัดเป็นกลุ่มสถานภาพการทำ�งานเดียวกัน คือ “การทำ�งานในระบบ” ซึ่งคาดว่า
เป็นภาคการจ้างงานที่จะได้รับผลกระทบทั้งทางตรง (ภาครัฐ) และผลกระทบทางอ้อม (ภาคเอกชน) จากการ
ขยายกำ�หนดเกษียณอายุ จาก 60 ปี เป็น 65 ปี นอกจากนี้ การคาดประมาณผลการเปลี่ยนแปลงของจำ�นวน
แรงงานสูงอายุในการศึกษานี้ มีลักษณะเป็นการคาดการณ์จากในด้านอุปสงค์ของการทำ�งาน (ของประชากร
หรือแรงงานสูงวัย; demand - side) มากกว่าในด้านอุปทานของงานที่มี (ของนายจ้าง; supply - side) ซึ่งใน
ความเป็นจริง เป็นอีกปัจจัยกำ�หนดทีส่ �ำ คัญอย่างยิง่ ในการมีงานทำ� หรือคงสภาพการทำ�งานของแรงงานสูงวัย
เมื่อเกษียณอายุถูกขยายออกไป โดยเฉพาะการจ้างงานในภาคเอกชน
ด้วยศักยภาพในการทำ�งานทัง้ ทางด้านร่างกายและสุขภาพของผูส้ งู อายุไทยทีด่ ขี นึ้ กว่าในอดีต การขยาย
กำ�หนดเกษียณอายุอาจเป็นทางเลือกหนึง่ ในการรับมือกับสถานการณ์สงั คมผูส้ งู อายุทปี่ ระเทศไทยกำ�ลังประสบ
อยู่ โดยช่วยคงสัดส่วนกำ�ลังแรงงานในภาคการจ้างงานและการผลิตในภาพรวมของประเทศ เพิม่ ความสามารถ
ในการพึง่ พิงตนเอง ในขณะเดียวกันลดภาระและการพึง่ พิงต่อลูกหลานหรือประชากรในวัยทำ�งานของประชากร
ผูส้ งู อายุ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเพือ่ ตัดสินใจหรือดำ�เนินการใดๆ ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ มีการประเมิน
ผลกระทบที่ตั้งอยู่บนหลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา ย่อมส่งผลกระทบใน
วงกว้าง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ต่อกำ�ลังแรงงานทุกกลุ่มอายุ นายจ้างและหน่วยงานในทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ ข้อเสนอแนวทางอื่นๆ เช่น การรณรงค์ส่งเสริมการมีงานทำ � หรือ
การทำ�งานของผู้สูงอายุและแรงงานหลังเกษียณอายุ อาจเป็นในลักษณะการส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตใน
ภาคที่ไม่เป็นทางการ หรือต่อยอดจากกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ที่มีการก่อตั้งอยู่แล้วในหลายพื้นที่ การส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะการทำ�งานในด้านต่างๆ การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
ในลักษณะงานทีม่ คี วามเหมาะสมกับศักยภาพและเงือ่ นไขทางด้านร่างกายและสุขภาพ (กุศล สุนทรธาดา และ
คณะ, 2553; OECD, 2006) การสร้างหลักประกันทางด้านรายได้และการออมระยะยาวของประชากร
คนไทย ทัง้ ก่อนและหลังเกษียณอายุ (สำ�นักงานปลัดกระทรวงแรงงาน, 2551) ยังคงเป็นข้อเสนอและทางเลือก
เชิงนโยบายที่ต้องพิจารณาให้ความสำ�คัญและดำ�เนินการควบคู่กันไป
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บทคัดย่อ
ปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและจำ�นวนประชากรที่เพิ่มขึ้นกับการใช้ที่ดิน ที่ถูกใช้เป็นพื้นที่อยู่อาศัย
ใช้เพาะปลูก ใช้เป็นพื้นที่เขตเมืองและเขตอุตสาหกรรม พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ�และแหล่งน้ำ� เป็นแกนกลางของการวิเคราะห์ใน
บทความนี้ โดยใช้ข้อมูลจากภาคตะวันตกที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังทางประชากรของโครงการกาญจนบุรีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย ที่มีลักษณะของความแตกต่างในด้านภูมิศาสตร์ และจากฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศและจากข้อมูล
ทุตยิ ภูมิ ข้อค้นพบทีน่ า่ สนใจคือ ในทัง้ สองพืน้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงในทิศทางทีค่ ล้ายกันในด้านการลดลงของจำ�นวนป่าไม้ตามจำ�นวน
ของการเพิ่มขึ้นของประชากร ซึ่งน่าจะเป็น ผลมาจากนโยบายการเปิดป่าในช่วงต้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับทีห่ นึง่ ทำ�ให้มผี ลต่อการลดลงของพืน้ ทีป่ า่ ไม้ในสองบริเวณทีศ่ กึ ษาอย่างชัดเจนจนกระทัง่ มีการออกมาตรการปิดป่า ทำ�ให้จ�ำ นวน
พืน้ ทีป่ า่ มีแนวโน้มค่อยๆ เพิม่ ขึน้ ขณะทีพ่ นื้ ทีท่ เี่ ป็นผืนน้�ำ และทีช่ มุ่ น้�ำ พบว่า มีการเปลีย่ นแปลงทัง้ ในด้านทีเ่ พิม่ ขึน้ และลดลงไม่มาก
นักในทั้งสองบริเวณ ส่วนในประเด็นที่เป็นจุดเปลี่ยนของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ประชากรและการใช้ที่ดิน พบคล้ายกันใน
สองพื้นที่และสามารถระบุได้ว่า เริ่มต้นจากการมีนโยบายเปิดป่าเพื่อธุรกิจการทำ�ไม้ พร้อมกับการขานรับของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มี
การผลิตพืชเศรษฐกิจข้างต้นเพื่อการส่งออก
1
2
3

รองศาสตราจารย์ ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัย ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
นักวิจัยโครงการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract
Evidence has long suggested an interactive relationship between environment and population. The issues are
mostly focused on an increasing size of population and intensity of land use for both habitat and the growing of cash
crops, continuing to urban areas and industrial zones, forest wetlands and water areas. This comparative study looks
at environmental, demographic and land use change and compares the Kanchanaburi Demographic Surveillance
area and the most southern area of the Northeastern Region of Thailand. These areas have different demographic
features. Data from a Geographic Information System data base and some secondary data sources are used. The
results show that there have been environmental and land use changes in the two areas. Forest areas have declined
while numbers of population have increased. An open forest policy began in the first National Development Plan.
Before then there had clearly been decline in forest areas in the study areas until the close forest policies were
applied and forest areas began to gradually increase. While the amount of wetland and water areas have not changed
much between the two study areas. The turning point that has had an effect on environment, demography and land
use change can be seen to be the open forest policy and cash crop promotion for export purposes.
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บทน�ำ
การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในบทความนี้ จะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เพราะถือว่า
เป็นประเด็นสำ�คัญที่สามารถฉายให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวเปลือกโลก ที่เป็น ผลสะท้อนที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงประชากร (Alberta Industrial Heartland, 2001) ทั้งในด้านของการเพิ่มขึ้นของจำ�นวนที่
ก่อผลสู่การขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำ�กินทางการเกษตร การขยายตัวของเขตเมือง การใช้พื้นที่ดิน
สำ�หรับการก่อสร้างถนน ทางสัญจร (Food and Agriculture Organization, 1970) ตลอดจนแหล่งโครงสร้าง
พืน้ ฐานสำ�หรับการพัฒนาต่างๆ อาทิ อาคารสำ�นักงานส่วนราชการ และภาคเอกชน ฯลฯ ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลง
การใช้ที่ดิน จึงนับว่าเป็นประเด็นสำ�คัญที่ทางวิชาการด้านภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่างให้ความสนใจ
เนื่องจากมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตต่างๆ และทรัพยากรอันทรงคุณค่า (Gibson, et al.,
2000) ยิ่งไม่เพียงแต่ ป่าไม้ แร่ธาตุ แหล่งน้ำ� แมลง รวมทั้งเหล่าชีวภาพ โดยต้นเหตุที่นำ�ผลสู่การเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2546) ไม่เพียงแต่เกิดจากปัจจัยภายในของที่ดินเอง เช่น ความเสื่อมสลายตาม
อายุขัย (Nahal, 1997) อันได้แก่การทรุดตัวหรือดินถล่ม การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลสะท้อนมาจากภูมิอากาศ
และการปรับเปลี่ยนในด้านภูมิศาสตร์ทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังมีผลมาจากการกระทำ�ของมนุษย์ ที่มีวิธีการ
ใช้ที่ดินเพื่อการตอบสนองความต้องการพื้นฐานทางกายภาพ และตามระบบโลกทางเศรษฐกิจและการค้า
การพาณิชย์ (Entwisle, Walsh, & Rindfuss, 1997; Entwisle & Chamratrithirong, 1998) ยังรวมถึง
การสนองตอบนโยบายนั้นๆ ของประเทศด้วย เช่น การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อการส่งออก
สู่ตลาดร่วมยุโรป ตลาดประเทศจีน และตลาดอื่นๆ ที่รับซื้อทั่วโลก
ดังนั้นนโยบายการสนับสนุนของรัฐจึงเป็นกลไกสำ�คัญและมีผลอย่างชัดเจน ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้
ทีด่ นิ พร้อมๆ กับการเปลีย่ นในด้านประชากรทีเ่ ป็นผลสะท้อนจากโครงการประชากร ทีไ่ ด้มงุ่ เน้นในด้านการลด
อัตราการเกิด และการย้ายถิ่นของประชากรวัยแรงงานจากชนบทสู่เมืองที่มีอัตราสูง ทำ�ให้เกิดการขาดแคลน
แรงงานในภาคการเกษตรในพื้นที่ จนในที่สุดเป็นช่องทางให้มีการใช้เครื่องจักรทางการเกษตร เพื่อทดแทน
แรงงานเหล่านัน้ อย่างแพร่หลาย เพราะเกษตรกรเชือ่ ว่าเป็นผลดีทงั้ ในด้านการลดต้นทุน รวมไปถึงการใช้ระยะ
เวลาที่สั้นลงด้วย นอกจากนี้ยังสามารถขยายพื้นที่การเพาะปลูกที่ส่งผลต่อผิวดินที่เป็นเปลือกโลกให้มีสิ่งคลุม
ดินที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป

วิวัฒนาการสิ่งแวดล้อมและการใช้ที่ดิน: นางรองและกาญจนบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ต่อมามีการ
เปลีย่ นแปลงจากสภาพผืนป่าเป็นพืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย พืน้ ทีน่ าและพืน้ ทีพ่ ชื ไร่เศรษฐกิจ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,
2530) สำ�หรับการปลูกพืชที่ใช้กับการผลิตพลังงานทดแทน ทำ�ให้มีการเปิดสภาพป่าที่เคยหนาแน่นด้วยป่า
ดงดิบเป็น ผืนดินโล่งที่มีการปลูกพืชล้มลุกจำ�นวนมาก ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2527 ถึง ปี พ.ศ. 2553
มีการศึกษาเกีย่ วกับผลของการเปลีย่ นแปลงประชากรกับการเปลีย่ นแปลงการใช้ทดี่ นิ ในอำ�เภอนางรอง จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 350 กิโลเมตร เมื่อศึกษาจากประวัติศาสตร์ พบว่า ในอดีต
เคยอยู่ใต้อารยะธรรมของขอม ดังปรากฏ ณ ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ� และปราสาทแท่นบัลลังก์

การเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อม ประชากรและการใช้ทด่ี นิ ในพืน้ ทีข่ องภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยฯ

271

เป็นต้น พืน้ ทีข่ องอำ�เภอนางรอง จะมีทง้ั ทีเ่ ป็นพืน้ ทีร่ าบน้�ำ ท่วมถึงและทีร่ าบเชิงเขาซึง่ เหมาะสำ�หรับการปลูกข้าว
ตลอดจนพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูง ที่เหมาะสำ�หรับการปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น มันสำ�ปะหลัง อ้อย และข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ รวมถึงพืชผลไม้ต่างๆ ตลอดจนไม้ยืนต้น เช่น ยูคาลิปตัส และยางพารา ที่มีลำ�น้ำ�สำ�คัญได้แก่
ลำ�มาศ ลำ�นางรอง ลำ�ไทรโยง และลำ�ปะเทีย เป็นสายน้ำ�ทางการเกษตรของพื้นที่
วิวัฒนาการของการเติบโตของอำ�เภอนางรอง เริ่มต้นจากการได้รับก่อตั้งเป็นอำ�เภอในปี พ.ศ. 2435 ใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งในยุคนั้น การติดต่อคมนาคมระหว่างชุมชนกับอำ�เภออื่นๆ ในอดีตใช้วิธีการเดินเท้าไปด้วย
เกวียน และช้าง ต่อมารัฐบาลมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปจับจองพืน้ ทีป่ า่ ไม้เพือ่ ใช้สำ�หรับทำ�การเกษตร
ตามนโยบายเปิดป่าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ส่งผลให้พื้นที่ป่าไม้จำ�นวนมากถูก
เปลี่ยนสภาพเป็นที่พักอาศัย พื้นที่นา และพื้นที่ปลูกไร่เชิงเดี่ยวข้างต้น ในทำ�นองเดียวกันพื้นที่ของจังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดสุรนิ ทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ตลอดแนวจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี พืน้ ทีบ่ ริเวณ
ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงเชิงเขาที่ติดกับเชิงเขาพนมดงรัก อันเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศกัมพูชา พื้นที่ดินในอดีตจะอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้เบญจพรรณ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดม
ด้วยสัตว์ป่าหลากหลายชนิด เช่น ช้างป่า วัวแดง กูปรี ฯลฯ ต่อมาเมื่อมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนย้ายถิ่นฐาน
เข้าสู่พื้นที่เพื่อจับจองที่ดินเพื่อปลูกบ้านพักอาศัย และปรับเปลี่ยนที่ดินให้เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ทั้งเพื่อการ
เพาะปลูกข้าว ปอแก้ว มันสำ�ปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ยูคาลิปตัส และสวนผลไม้ ต่างมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
การใช้ทดี่ นิ ทีเ่ ป็นแบบแผนของพืชในเชิงเดีย่ วทีค่ ล้ายคลึงกับภาคตะวันตก เช่น ในบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งปรากฏการณ์นี้ได้พบเช่นเดียวกันที่อำ�เภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ย้ายถิ่นสู่อำ�เภอนางรองซึ่งส่วนใหญ่
เป็นประชากรจากจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นต้น
อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ระหว่างปี พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2510 มีการส่งเสริมให้มีการเปิดป่าทำ�ไม้
ในเชิงพาณิชย์ที่คล้ายกับในพื้นที่ของภาคตะวันตก ส่งผลให้พื้นที่ป่าแถบนี้ที่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เช่น
ไม้ประดู่ ไม้เต็งรัง ไม้แดง ไม้ตะเคียน ฯลฯ ถูกตัดโค่นเพื่อขาย (นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2510 เกษตรกรได้เริ่ม
มีการเพาะปลูกมันสำ�ปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อย (ตาราง 1) โดยมีวัตถุประสงค์การผลิตเพื่อจำ�หน่าย
ในตลาดร่วมยุโรป ซึง่ ได้รบั การตอบสนองจากเกษตรกรเป็นอย่างดี ทำ�ให้มกี ารขยายตัวของพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอย่าง
รวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันมีการใช้เครื่องจักรทางการเกษตรทดแทนแรงงานที่ย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง
เป็น ผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง เกษตรกรสามารถเพิ่มและมุ่งเน้นที่ปริมาณเพิ่มมากขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยี
ต่างๆ เข้าช่วย ทั้งในส่วนที่เป็นการขยายพื้นที่และการรุกเข้าสู่พื้นที่ป่าด้วย ทำ�ให้มีการเปลี่ยนแปลงของขนาด
พื้นที่อำ�เภอนางรอง (Evans & Moran, 2002) เช่น การขยายตัวของชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อ
มีการก่อสร้างถนนสายโชคชัย - เดชอุดม ที่เชื่อมต่อระหว่าง อำ�เภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา กับ อำ�เภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีผลให้การเคลื่อนย้ายของประชากรจากภาคอื่นๆ สู่อำ�เภอนางรองสะดวกขึ้น
และส่งผลต่อธุรกิจการทำ�ไม้และพืชไร่ที่เป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกเติบโตเร็วเพราะมีตลาดกลางรับซื้อที่
อยู่ในพื้นที่ของอำ�เภอนางรอง อำ�เภอหนองกี่ ตลอดจนในบริเวณอำ�เภอรายรอบของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด
นครราชสีมาที่ไม่ห่างไกล
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ตาราง 1 ร้อยละของการใช้ที่ดินและสิ่งคลุมดินในโครงการนางรอง ระหว่างปี พ.ศ. 2528 - 2549
พ.ศ
2528
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549

ป่าไม้
25.1
18.9
25.1
16.5
12.2
22.0
26.2
15.6
23.1
19.8
21.0
8.3
14.1
26.2
27.3
20.0
22.2
21.5
16.4
18.9

ข้าว
53.5
63.9
62.2
63.7
66.8
49.2
55.2
61.8
48.1
61.0
57.5
71.2
61.5
59.4
58.9
68.8
64.5
61.1
71.7
53.7

พืชไร่
16.9
14.5
11.2
15.7
19.2
23.2
15.7
15.6
24.9
14.6
17.7
17.3
19.4
11.9
11.1
8.7
11.3
14.9
10.1
12.2

อื่นๆ
4.5
2.7
1.5
4.1
1.8
5.7
2.9
7.1
4.0
4.7
3.8
3.2
5.0
2.5
2.7
2.5
2.0
2.6
1.8
15.3

รวม
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ที่มา: ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศโครงการนางรอง

ภาคตะวันตกของประเทศไทย มีลกั ษณะภูมศิ าสตร์โดยรวมไม่เพียงแต่เป็นพืน้ ทีร่ าบเชิงเขา ยังมีภเู ขาสูง
ทีเ่ ป็นแนวป่าไม้แบ่งกัน้ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า ในอดีตจะอุดมด้วยป่าเบญจพรรณ ต่อมาทีน่ า่ สนใจ
คือในช่วงต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (Royal Forest Department, 2009) พืน้ ทีแ่ ถบนี้
มีการย้ายถิ่นเข้าของประชากรจากชนบทของภูมิภาคต่างๆ เข้าสู่พื้นที่ป่าเพื่อจับจองที่ดินทำ�กินทางการเกษตร
อย่างมากตามนโยบายเปิดป่าในเชิงพาณิชย์ ทีม่ กี ารทำ�อุตสาหกรรมป่าไม้เพือ่ ส่งออก และอนุญาตให้เกษตรกร
จับจองที่ดินเพื่อปลูกพืชไร่สู่ตลาดสำ�หรับการส่งออก โดยมีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิต
ที่เป็นวัตถุดิบเพื่อแปรรูป

การเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อม ประชากรและการใช้ทด่ี นิ ในพืน้ ทีข่ องภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยฯ
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นำ�มาสู่การเปลี่ยนสภาพของการใช้ที่ดินและสิ่งคลุมดินที่เป็นเปลือกโลก พร้อมกับเสริมให้มีความ
เจริญเติบโตของเมืองด้วยการพัฒนาสังคมทีเ่ ป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนจับจองทีด่ นิ เพือ่ ทำ�การเกษตรและ
ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำ คัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เช่น
การสร้างถนน การสร้างเขือ่ น การสร้างโรงงานอุตสาหกรรม สถานทีร่ าชการ การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
ก่อผลสูก่ ารเปลีย่ นแปลงในด้านการใช้ทดี่ นิ อย่างมาก ตัวอย่างเช่นทีป่ รากฏในจังหวัดกาญจนบุรี ซึง่ เป็นจังหวัด
ที่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 129 กิโลเมตร และมีพื้นที่ 19,483 ตารางกิโลเมตร (National
Statistical Office, 1983)มีแนวภูเขาถนนธงชัยเป็นพรมแดนทางภูมิศาสตร์กั้นระหว่างไทยกับพม่า ที่อุดม
สมบูรณ์ด้วยป่าไม้ไผ่และไม้เบญจพรรณ โดยมีแม่น้ำ�ที่สำ�คัญ คือ แม่น้ำ�แควใหญ่และแม่น้ำ�แควน้อยที่นับได้ว่า
เป็นแหล่งน้�ำ หลักเอือ้ ทางการเกษตรกรรมและการกสิกรรมทีส่ �ำ คัญ (Land Development Department, 1984;
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2543)
นอกจากนี้ในบริเวณที่น้ำ�ท่วมถึง จะเป็นพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะสำ�หรับการปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย
มันสำ�ปะหลัง ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์และไม้ยนื ต้นทีเ่ ป็นพืชเศรษฐกิจทัง้ ยูคาลิปตัส ยางพารา (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2539) รวมไปถึงไม้ยืนต้นที่เป็นผลไม้ อาทิ มะม่วง เงาะ ทุเรียน ฯลฯ ที่สำ�คัญคือ ตามแนวชายแดน
ยังมีแหล่งทรัพยากรแร่ธาตุทไี่ ด้แก่ หินแกรนิต หินทราย ฯลฯ สำ�หรับในพืน้ ทีข่ องจังหวัดกาญจนบุรนี ใี้ นระหว่าง
ปี พ.ศ. 2543 ถึง ปี พ.ศ. 2544 ได้มีการดำ�เนินงานโครงการกาญจนบุรี ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ทำ�การศึกษาเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงประชากรในพื้นที่นี้ได้ผลในเชิง
ประจักษ์ว่ามีข้อมูลการใช้ที่ดินในจังหวัดกาญจนบุรีที่หลากหลายในแต่ละปี เช่น ระหว่างปี พ.ศ. 2521
ถึง พ.ศ. 2550 ตามที่แสดงในตาราง 2
ตาราง 2 ประเภทการใช้ที่ดินและร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในโครงการกาญจนบุรี
การใช้ที่ดิน
ป่าเบญจพรรณ
แหล่งน้ำ�
ป่าเศรษฐกิจ
อ้อย
ข้าว
มันสำ�ปะหลัง
ข้าวโพด
ป่าชุมชนและที่สาธารณะ*
รวม
* รวมทั้งวัด และโรงเรียน
ที่มา: ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศโครงการกาญจนบุรี
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2521
8.2
5.5
9.4
16.4
18.8
16.4
11.4
13.9
100

2532
6.6
5.2
9.9
15.1
19.0
18.3
11.5
14.4
100

2543
5.5
5.0
10.5
19.4
20.7
16.6
9.3
13.0
100

2550
4.2
5.1
10
18.0
20.0
16.0
11.0
15.8
100

การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ประชากรและการใช้ที่ดินในสองพื้นที่
เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดิ น ที่ นำ � มาใช้ เ ป็ น ดั ช นี ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในที่ นี้
จะพบว่าในสองพื้นที่เปรียบเทียบนี้มีแบบแผนการใช้ที่ดินในลักษณะที่คล้ายกัน คือ การปลูกข้าวจะพบมาก
ในบริเวณที่น้ำ�ท่วมถึง เป็นที่ลุ่มและอยู่ใกล้กับชุมชน ที่สังเกตได้จากการตั้งบ้านเรือนตามแนวลำ�น้ำ� ทั้งนี้
เพราะว่าการตัง้ บ้านเรือนและชุมชนทีอ่ ยูอ่ าศัยจะมุง่ เน้นทีใ่ กล้กบั แหล่งน้�ำ ทีส่ ามารถปลูกข้าวสำ�หรับการบริโภค
ภายในครัวเรือนก่อนแล้วต่อมาจึงขยับขยายพื้นที่เพาะปลูกในเชิงพาณิชย์ (Dumond, 1965) เพื่อจำ�หน่าย
ส่งผลให้มกี ารขยายตัวของพืน้ ทีน่ าเข้าสูพ่ นื้ ทีร่ าบเนินเขาเตีย้ ๆ ทีเ่ หมาะสำ�หรับการปลูกข้าวทีไ่ ม่ตอ้ งการน้�ำ มาก
ขณะเดียวกันในบริเวณที่เป็นที่ราบสูงจะปลูกพืชไร่ที่เป็นพืชทางเศรษฐกิจที่คล้ายกัน เช่น อ้อย ข้าวโพด
มันสำ�ปะหลัง รวมไปถึงยูคาลิปตัส ยางพารา และผลไม้ยืนต้นในทั้งสองพื้นที่
ตาราง 3 แสดงร้อยละการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2521 2550 โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วงระยะเวลา โดยช่วงแรกได้แก่ระหว่างปี พ.ศ. 2521 - 2532 ช่วงที่ 2 ระหว่าง
ปี พ.ศ 2532 - 2543 และ ช่วงที่ 3 คือระหว่างปี พ.ศ. 2543 -2550 ทั้งนี้ระหว่างปี พ.ศ. 2521-3532
พื้นที่ป่าเบญจพรรณลดลง (ค่าร้อยละเป็นลบ) ค่อนข้างมาก โดยลดลงถึงร้อยละ 20 ในขณะที่พื้นที่ปลูก
และแหล่งน้ำ�มีพื้นที่ลดลงร้อยละ 8 และร้อยละ 5.6 ตามลำ�ดับ อย่างไรก็ดีพบว่าพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
(ค่าร้อยละเป็นบวก) ร้อยละ 4.8 เช่นเดียวกับมีการเพิ่มพื้นที่การใช้ที่ดินทางการเกษตรเกือบทุกประเภท
โดยพื้นที่สำ�หรับปลูกมันสำ�ปะหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 ข้าวและข้าวโพด มีพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 และ
ร้อยละ 1 ตามลำ�ดับ ส่วนการใช้ที่ดินระหว่างปี พ.ศ. 2532-2543 พบว่าทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าชุมชนและ
ที่สาธารณะมีพื้นที่ลดลงค่อนข้างมาก โดยป่าเบญจพรรณลดลงร้อยละ 16.2 ส่วนป่าชุมชนและที่สาธารณะ
ลดลงร้อยละ 10.2 พื้นที่แหล่งน้ำ�ลดลงร้อยละ 4.3 ส่วนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจมีพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 การใช้
ทีด่ นิ ทางการเกษตรหลายประเภท เช่น มันสำ�ปะหลัง ข้าวโพดมีพนื้ ทีล่ ดลง โดยมันสำ�ปะหลังลดลงร้อยละ 9.2
ข้าวโพดลดลงร้อยละ 19.1 ส่วนอ้อย และข้าว กลับมีพื้นที่เพิ่มขึ้นโดยอ้อยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 28.3 และข้าว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 และในระหว่างปี พ.ศ. 2543-2550 พื้นที่ป่าเบญจพรรณและป่าเศรษฐกิจมีพื้นที่ลดลง
ทั้งนี้ป่าเบญจพรรณลดลงร้อยละ 23.2 ป่าเศรษฐกิจลดลงร้อยละ 3.2 ในทางตรงกันข้ามพื้นที่ป่าชุมชนและ
ที่สาธารณะกลับมีพื้นที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 21.8 แหล่งน้ำ�มีพื้นที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 และข้าวโพดมีพื้นที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 19.1 ส่วนการใช้ที่ดินทางการเกษตรประเภทอื่นๆ เช่น อ้อย ข้าว และมันสำ�ปะหลัง มีพื้นที่ลดลง
โดยอ้อยลดลงร้อยละ 8 ข้าวลดลงร้อยละ 6 และมันสำ�ปะหลังลดลงร้อยละ 2.9 ตามลำ�ดับ

การเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อม ประชากรและการใช้ทด่ี นิ ในพืน้ ทีข่ องภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยฯ
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ตาราง 3 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2521 -2550
ป่า
เบญจพรรณ

ป่าเศรษฐกิจ

ป่าชุมชนและ
ที่สาธารณะ

อ้อย

ข้าว

มันสำ�ปะหลัง

ข้าวโพด

แหล่งน้ำ�

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน

พ.ศ. 2521 - 2532

-20.0

4.8

4.2

-8.0

1.2

11.5

1.0

-5.6

พ.ศ. 2532 - 2543

-16.2

6.3

-10.2

28.0

9.2

-9.2

-19.1

-4.3

พ.ศ. 2543 - 2550

-23.2

-3.2

21.8

-8.0

-6.0

-2.9

19.1

3.8

ระหว่างปี พ.ศ.

ที่มา: ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศโครงการกาญจนบุรี

ในขณะทีก่ ารเปลีย่ นแปลงการใช้ทดี่ นิ ก็สามารถสังเกตได้จากพืน้ ทีก่ ารศึกษาในเขตอำ�เภอนางรองเช่นกัน
ดังเช่นในรูปที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศของอำ�เภอนางรองชี้ให้เห็นการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูก
ของอำ�เภอนางรอง ที่ในอดีตเป็นพื้นที่ๆ มีความหนาแน่นของป่าไม้ แต่ในเวลาถัดมาได้มีการขยายตัวของ
เขตพื้นที่เมือง ถนนสายหลัก และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพราะถือปฏิบัติตามการส่งเสริมที่สนับสนุนโดยนโยบาย
ของรัฐบาล ที่ไม่เพียงแต่จะจัดหาตลาดรับซื้อที่ให้ภาคเอกชนดำ�เนินการอย่างเข้าถึงในพื้นที่ดังกล่าว ยังก่อตั้ง
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมกับให้มกี ารรวมตัวของกลุม่ เกษตรกรในการจัดตัง้ สหกรณ์
สำ�หรับเป็นแหล่งสนับสนุนเงินกู้แก่หมู่สมาชิกด้วย
นอกจากนีผ้ ลสะท้อนจากการเปลีย่ นแปลงประชากร เช่น การลดอัตราการเกิดทำ�ให้ขนาดและโครงสร้าง
ของครัวเรือนเปลีย่ นแปลงจากครัวเรือนขยายเป็นครัวเรือนเดีย่ ว พร้อมกับคุณภาพชีวติ ทางการศึกษาและสุขภาพ
ของประชากรได้รับการพัฒนา เช่น การมีโรงเรียนขยายโอกาสในหมู่บ้าน การมีสถานีอนามัย การมีไฟฟ้าที่
เข้าถึงครัวเรือน และการมีการคมมาคม อันเป็นเครือข่ายถนนที่เชื่อมต่อระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบทที่เป็น
การรุกพื้นที่ป่าเพื่อตัดเป็นถนน มีการขยายผิวจราจรให้กว้างช่วยให้รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงบริเวณ
พื้นที่ปลูกพืชไร่ได้ง่าย ช่วยให้ผลผลิตถูกนำ�สู่โรงงานที่รับซื้อและแปรรูปได้สะดวก ที่สำ�คัญยิ่งการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นทางหลวงชนบทที่มีมากขึ้นได้เอื้อให้เกิดการย้ายถิ่นของประชากรวัยแรงงานเข้าสู่
เขตเมืองทัง้ เพือ่ การศึกษาต่อและการทำ�งานในภาคบริการและอุตสาหกรรม จึงมีการใช้เครือ่ งจักรทางการเกษตร
เช่น รถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวข้าว รถดำ�นา รถปลูกอ้อย รถปลูกมันสำ�ปะหลัง รถหว่านข้าว เครื่องสูบน้ำ� ฯลฯ
ที่เป็นเครื่องทุ่นแรง ที่เชื่อว่าจะลดต้นทุน ประหยัดเวลา และสามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกได้มาก
เป็นทีท่ ราบกันโดยทัว่ ไปแล้วว่าระบบโลกในปัจจุบนั ประเทศทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตอุตสาหกรรมบางอย่าง ไม่จ�ำ เป็น
ต้องมีวัตถุดิบเอง ในทางตรงกันข้ามจะใช้ระบบความร่วมมือทางการค้า ในการชื้อวัตถุดิบสำ�หรับสนับสนุน
ห่วงโซ่การผลิตของตน ตัวอย่างเช่น ประเทศจีนมีประชากรมากที่สุดในโลก และอุตสาหกรรมยานยนต์ก�ำ ลัง
เติบโตเพราะไม่เพียงแต่จะผลิตรถยนต์จำ �หน่ายให้กับประชากรของตนเองที่มีอุปสงค์สูงมากยังส่งออกสู่
ตลาดโลกด้วยจึงต้องการยางพาราทีใ่ ช้ในการผลิตยางรถยนต์อย่างมาก ส่งผลให้รฐั บาลไทยมีนโยบายสนับสนุน
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ให้เกษตรกรปลูกยางพาราในทุกภาคของประเทศเพื่อส่งออกสู่ตลาดจีน เช่น เดียวกันที่ประเทศจีนก็มี
ความต้องการในการรับซื้อไม้ยูคาลิปตัสเพื่อผลิตกระดาษซึ่งประเทศไทยได้ขานรับที่จะเป็น ผู้ส่งให้การปลูก
ยางพาราและยูคาลิปตัสจึงมีมากในพื้นที่ภาคตะวันตก เช่น ในจังหวัดกาญจนบุรีและในพื้นที่ของอำ�เภอ
นางรองด้วย อย่างไรก็ตาม แม้พชื เศรษฐกิจทีแ่ สดงถึงการเปลีย่ นแปลงการใช้ทดี่ นิ ทีเ่ ปลีย่ นจากพืน้ ทีป่ า่ ในอดีต
มาเป็นพืชไร่ในปัจจุบันจะมีคล้ายกันบ้างดังอธิบายแล้ว แต่ความแตกต่างของพืชคลุมดินในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือบางชนิดจะไม่มีเหมือนที่ในโครงการกาญจนบุรีที่ได้แก่การปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น ถั่วเหลือง
ถัว่ ฟักยาว พืชสวนครัวทีจ่ ะปลูกเป็นพืน้ ทีก่ ว้าง อาทิ พริก มะเขือยาว ฯลฯ ทำ�ให้เป็นการปลูกได้หลายครัง้ หน้า
ผิวดินจะยังคงเขียวขจีอยู่ตลอดที่จะส่งผลสู่ระบบนิเวศน์ชั้นบรรยากาศ ซึ่งแตกต่างกับในพื้นที่ของโครงการ
นางรองที่หลังจากการเก็บเกี่ยวอ้อย ข้าวโพด และมันสำ�ปะหลัง มักจะมีการพักดินทำ�ให้สภาพผิวเปลือกโลก
ถูกปล่อยโล่ง ความร้อนขยายตัวขึน้ สูบ่ รรยากาศได้เร็ว สาเหตุทส่ี ำ�คัญทำ�ให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชหมุนเวียน
เช่น พืชตระกูลถั่วต่างๆได้อย่างภาคตะวันตก เพราะในบางพื้นที่ขาดการชลประทานที่เข้าถึงต้องทำ�ไร่อาศัย
น้ำ�ฝนเท่านั้น
รูปที่ 1 การขยายตัวพื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่โครงการนางรอง

การเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อม ประชากรและการใช้ทด่ี นิ ในพืน้ ทีข่ องภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยฯ

277

สรุป
เมือ่ กล่าวถึงการเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อม ประชากรและการใช้ทดี่ นิ จากการเปรียบเทียบระหว่างในพืน้ ที่
ของภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เน้นการเปรียบเทียบข้อมูลจากโครงการกาญจนบุรีและ
โครงการนางรองจะเห็นว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เป็นผลมาจากการลดลงของอัตราเกิด
การย้ายถิ่นของสมาชิกในครัวเรือนเพื่อการศึกษาและ/หรือเพื่อการทำ�งานในเขตเมือง ก่อให้เกิดการเลือกใช้
เครื่องจักรทางการเกษตรเพื่อทดแทนแรงงาน (Boserup, 1981; Bilborrow & Geores, 1992) ประกอบกับ
อีกเหตุผลหนึ่งคือ นโยบายภาครัฐที่มุ่งให้การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกที่ได้แก่ การมีตลาด
ทางการเกษตรรองรับสินค้าที่อยู่ใกล้พื้นที่ทั้งสองแห่ง ไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดกาญจนบุรีและโครงการนางรอง
ก่อผลในการส่งเสริมให้มกี ารปลูกพืชทางเศรษฐกิจในลักษณะทีค่ ล้ายกัน กล่าวคือในระดับโลกได้แก่ตลาดร่วม
ยุโรปที่เป็นแหล่งรับซื้อมันสำ�ปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พร้อมๆ กับการรับซื้ออ้อยที่นำ�ไปใช้ในการผลิต
พลังงานทดแทน เช่นเดียวกับยางพารา และยูคาลิปตัสต่างมีตลาดต่างประเทศรับซื้อที่ชัดเจนทั้งประเทศจีน
และกลุ่มประเทศยุโรปเช่นกัน
นอกจากนี้ ในแต่ละส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดราชบุรี ในภาคตะวันตก
ขณะที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นบริเวณที่ใกล้กับ
อำ�เภอนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์จะมีตลาดกลางรับซือ้ ผลผลิตทางการเกษตรทีเ่ ป็นวัตถุดบิ ทัง้ ของภาครัฐ สหกรณ์
การเกษตร และบริษัทเอกชน เพื่อทำ�การแปรรูป ก่อนส่งออกต่างประเทศ กล่าวคือมีทั้งโกดังรับซื้อหัวมัน
สำ�ปะหลังสด มันสําปะหลังแห้ง พร้อมการแปรรูปเป็นแป้ง และ/หรือ การแปรรูปอ้อยเป็นน้ำ�ตาล ที่นับได้ว่า
มีตลาดที่รับซื้อเข้าถึงทำ�ให้สะดวกในการขายผลผลิต
ขณะเดียวกัน แหล่งทุนเงินกู้ทางการเกษตรที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนกิจกรรมการเพาะปลูกพืช
เหล่านี้ อาทิ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร ตลอดจนธนาคารพาณิชย์อนื่ ๆ
อีกมากได้เข้าถึงเช่นกัน จึงเป็นปัจจัยเอือ้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อมโดยเฉพาะการใช้ทดี่ นิ นีด้ ว้ ย สำ�หรับ
ไม้ยืนต้นที่เป็นผลไม้ อาทิ มะม่วง มะพร้าว ทุเรียน เงาะ ฯลฯ ไม่เพียงแต่มีตลาดรับซื้อในพื้นที่ เช่น ตลาดสด
ในระดับตำ�บล และอำ�เภอ ยังมีพ่อค้าคนกลางจากตลาดกลางเกษตรกรจากภาคต่างๆ เข้ารับซื้อถึงสวน จึงมี
ผลทำ�ให้เกษตรกรมุ่งการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพื่อผลผลิตพืชเศรษฐกิจข้างต้นเพื่อการจำ�หน่าย
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บทคัดย่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนา อำ�เภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นความพยายามที่จะใช้ทั้งการวิจัย และการปฏิบัติเพื่อ
ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชน โดยมีกระบวนการสร้างเสริมพลังอำ�นาจเชิงบวกของชุมชนเป็นตัวเร่ง และที่สำ�คัญสูงสุด
คือ ชาวนาต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือวิธีคิดเกี่ยวกับตนเอง โดยการวิจัยตัวตนและแบบแผนการผลิตของตน พร้อมๆ กับการ
ทดลองต่างๆ ด้วยตนเอง สำ�หรับการวิจัยโดยนักวิชาการจากภายนอกนั้นเป็นเพียงการวิจัยเสริมเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติ ผลที่เกิดขึ้น ก็คือ ทำ�ให้ชาวนาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและลงมือปฏิบัติ จนเกิดผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบต่างๆ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมมากมาย หลายประเภท หลายมิติ หลายระดับ โดยเฉพาะการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง ทีเ่ กื้อกูล
ทั้งชีวิตคน พืช สัตว์ ต้นไม้และธรรมชาติขึ้นมาใหม่ ด้วยการลดการพึ่งพาสารเคมี และหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารธรรมชาติต่างๆ
พร้อมๆ กับการเกิดองค์ความรู้ที่มาจากการปฏิบัติ หรือการรู้แจ้งเห็นจริงจากการลงมือปฏิบัติ หรืออาจเรียกว่า “ความรู้พื้นบ้าน”
ซึ่งเป็นความรู้ที่กินได้ สัมผัสได้ เป็นประโยชน์ต่อชาวนาและชุมชน เพราะเป็นเรื่องจริงของชีวิตชาวนา

Abstract
The farmers’ quality of life development in Khu-Kan District has adopted a new research paradigm; so-called
‘practice-based research’. This paradigm is seen as a solution to many problems in the community because farmers
are supported to research their own ‘inner-selves’ and their production patterns. The core elements of “practices”
are subsistence economy, integrated organic farming, and biological fertilizer production and utilization. Change in
health risk behaviors are evidently accelerated through psychological, organizational, community and social empowerment strategies. It is found that the interaction between research and practice, including the empowerment process
has holistically brought about a lot of outputs and outcomes and has impacted at many levels and in all dimensions.
One of the most important outputs is their own indigenous knowledge derived through practices or learning experiences. According to the farmers’ perspective, this kind of knowledge is considered as eatable because it is useful
for their lives.
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1. บทน�ำ
ความเป็นมาและความสำ�คัญของพื้นที่ - ทำ�ไมจึงเป็น อ.ขุขันธ์ ศรีสะเกษ และทำ�ไม จึงจำ�เป็นต้องใช้
กระบวนทัศน์ใหม่ทางการวิจยั และการสร้างเสริมพลังอำ�นาจเชิงบวกให้กบั ชุมชนชาวนา หรือเกษตรกรยุคใหม่
ในอำ�เภอขุขนั ธ์ จากการทีค่ ณะทำ�งานได้มโี อกาสลงไปประเมินผลโครงการต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนทุนจาก
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่นี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา คณะทำ�งานจึงมี
โอกาสได้รู้จักกับทีมงานที่เข้มแข็งของอำ�เภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ ซึ่งได้รับทุนในการดำ�เนินงานรณรงค์และควบคุม
ปัญหาไข้เลือดออกในชุมชน (ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2548) และเนื่องจากคณะทำ�งานได้ใช้กลยุทธ์การ
ประเมินผลแนวใหม่ที่เรียกว่า “การประเมินแนวเสริมพลัง” (Empowerment Evaluation) (อรทัย อาจอํ่า,
2549, 2550; Fetterman, 1996, 2001) ซึ่งเป็นการค้นหาว่า ชุมชนหรือโครงการประสบผลสำ�เร็จแล้วแค่
ไหน และถ้าประสบผลสำ�เร็จ สิง่ นัน้ เกิดขึน้ ได้อย่างไร อะไรคือปัจจัย - องค์ประกอบทีส่ �ำ คัญ และเราจะสามารถ
ขยายผลของความสำ�เร็จดังกล่าวไปยังเรื่องอื่นๆ ได้หรือไม่ อย่างไร ยังมีอะไรอีกบ้าง ที่ควรจะดำ�เนินการร่วม
กัน เพื่อให้ประสบผลสำ�เร็จมากยิ่งขึ้น ชุมชนหรือผู้ได้รับการประเมินมีศักยภาพในด้านใดอยู่แล้วบ้าง และ
ต้องการได้รบั การเสริมศักยภาพในด้านใดเพิม่ เติม หรือถ้ายังไม่ประสบผลสำ�เร็จมากเท่าใดนัก เป็นเพราะอะไร
ปัจจัย - องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง มีความสำ�คัญในระดับไหน เป็นอย่างไร และจะสามารถร่วมกัน
ปรับปรุง - แก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างไร อะไรคือบทเรียนที่สำ�คัญของการทำ�งาน การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา หรือ
การพัฒนาสิ่งต่างๆ ที่ต้องการให้ดีขึ้น ฯลฯ
จากการทีม่ บี ทบาทเป็นผูป้ ระเมินผลแนวเสริมพลัง จึงทำ�ให้มองเห็นโอกาสในการทำ�งานเชิงการสนับสนุน
ชุมชนในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านวิชาการและด้านการเสริมพลัง (Empowerment) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขยาย
ผลลัพธ์ - ผลกระทบเชิงบวกต่างๆ ที่ทางชุมชน โรงพยาบาลขุขันธ์ และสำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอขุขันธ์ได้
ดำ�เนินการร่วมกันมาทั้งหมด ให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น หรือครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ มากยิ่งขึ้น (นอกเหนือจากเรื่อง
การควบคุมปัญหาไข้เลือดออก พบว่า ชุมชนได้ดำ�เนินการด้านต่างๆ ต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2550
โดยเฉพาะการสือ่ สารเพือ่ แก้ไขปัญหารากฐานของชุมชน) รวมทัง้ ความพยายามทีจ่ ะทำ�ให้เกิดการปรับเปลีย่ น
การผลิตทางการเกษตรเพือ่ ให้เอือ้ หรือเกือ้ กูลต่อสุขภาพของทุกคนมากยิง่ ขึน้ โดยทางชุมชน (นำ�ทีมโดย เด่นชัย
ดอกพอง และอารี บุตรสอน ซึง่ เป็นลูกหลานของคนในท้องถิน่ ) ได้พยายามสร้างเครือข่ายทีเ่ รียกว่า “เครือข่าย
เกษตรกรรมที่เอื้อต่อสุขภาพ” การลงพื้นที่แต่ละครั้งนั้น ทีมประเมิน ผล (ซึ่งต่อมาได้แสดงบทบาทเป็น ผู้
สนับสนุนการเรียนรู้และเชื่อมประสาน และเป็นนักวิจัย - วิเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อน) ได้แสดงบทบาทใน
การช่วยคิด ช่วยมอง ช่วยป้อนข้อมูล ช่วยตั้งคำ�ถาม และมุมมองในเชิงการสะท้อนกลับ (reflection) และยังได้
พยายามกระตุ้นให้มีการประเมินตนเองของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (self - evaluation) ฯลฯ ซึ่งพบว่าการทำ�งาน
ของชุมชนและทีมงานทุกระดับมีความน่าสนใจ และยังสามารถก่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่างๆ
เพิ่มขึ้นชัดเจนมากมายหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พบว่า “ศักยภาพของชุมชน” ที่ควรได้รับการเสริม
สร้าง - ส่งเสริม - ขยายผลให้มากขึ้น เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีอีกหลายประการของชุมชนร่วมกัน
และเพื่อเป็นทุนทางสังคมที่สำ�คัญยิ่งของชุมชนในการดำ�เนินการด้านต่างๆ ร่วมกันต่อไปได้อย่างประสบผล
สำ�เร็จนั้นมีอยู่มากมาย โดยเฉพาะศักยภาพและ/หรือขีดความสามารถ - สมรรถนะ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้คือ
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1) ความตื่นตัว ความกระตือรือร้น ความตระหนัก ความร่วมมือในหลายๆ ระดับ และการยอมรับ
ความจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่เป็นอยู่ พร้อมเรียนรู้ ปรับเปลี่ยน
2) ชาวบ้านสามารถรวมตัวกันค้นหามาตรการต่างๆ ในการสู้รับกับปัญหาไข้เลือดออกได้เป็นอย่างดี
ทำ�ให้ประสบผลสำ�เร็จในการควบคุมปัญหาไข้เลือดออกในชุมชนได้อย่างชัดเจน (โดยมีข้อมูลเชิง
ประจักษ์ยืนยัน)
3) มีผู้นำ�กระบวนการขับเคลื่อนที่มีการศึกษาสูง มีความตระหนัก และมีจิตสำ�นึกรับผิดชอบต่อชุมชน
สาธารณะ - ส่วนรวม ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และยังเป็นลูกหลานของชาวบ้าน ทำ�ให้ไม่มีช่องว่าง
ในด้านต่างๆ ทั้งด้านการสื่อสาร การเข้าใจในปัญหาที่แท้จริงของชุมชน และการเข้าใจในศักยภาพ
และข้อจำ�กัดของชาวบ้านและชุมชน หรือการมองเห็นปัญหาต่างๆ ได้ตามความเป็นจริงอย่างที่มัน
เป็นอยู่จริง (realistic)
สิ่งเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นศักยภาพเชิงบวกของชุมชน ที่ควรได้รับการขยายผลหรือใช้เป็นทุนทางปัญญา
ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์ ทุนทางวัฒนธรรมเพือ่ จัดการปัญหาต่างๆ ได้ตอ่ ไปอย่างต่อเนือ่ ง โดยชุมชน เพือ่ ชุมชน
และเป็นของชุมชน แต่ก็ พบว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องการใช้สารเคมี ผ่านการดำ�เนินโครงการเกษตรกรรมที่
เอื้อต่อสุขภาพนั้น ไม่ใช่เรื่องที่จะดำ�เนินการได้อย่างง่ายๆ หรือดำ�เนินการด้วยวิธีการศึกษาดูงาน พูดคุย
หรือกระตุน้ ให้ลงมือทำ� โดยไม่มกี ระบวนการอืน่ ๆ ทีส่ �ำ คัญๆ เข้ามาเสริมได้ตอ่ ไปอีกแล้ว แต่ในทางตรงกันข้าม
การขับเคลือ่ นเรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีใ่ หญ่มาก และต้องการการเปลีย่ นผ่าน (transformation) อย่างมีแผน มีขนั้ ตอน
มียุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เฉียบคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนผ่านในเชิงของวิธีคิดหรือกระบวนทัศน์
มีความสำ�คัญอยู่ในลำ�ดับแรกเลยทีเดียว (first priority) และสิ่งที่สำ�คัญยิ่งอีกประการหนึ่ง ก็คือ การฟื้นชุมชน
ด้วยตัวของชุมชนเอง โดยได้รับการสนับสนุน การกระตุ้น/การสร้างแรงจูงใจ และการอำ�นวยความสะดวกจาก
หน่วยงานวิชาการที่มีศักยภาพและความสนใจในการทำ�งานเชิงสร้างเสริมพลังอำ�นาจเชิงบวกของชุมชน และ
การฟื้นฟูชุมชน น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ถ้าชุมชนอยากทดลองทางเลือกใหม่ๆ
สำ�หรับการปรับวิธีคิดหรือกระบวนทัศน์ของชาวนาและชุมชน เป็นเรื่องที่สำ�คัญมาก และมากพอๆ กับ
การปรับกระบวนทัศน์ของนักวิชาการและนักวิจัยจากสถาบันทางวิชาการ และประเด็นคำ�ถามที่สำ�คัญยิ่งใน
กรณีการปรับกระบวนทัศน์ของชาวนา ให้หันมาคิดใหม่ และมองเห็นศักยภาพของตนเองและชุมชนของตนนั้น
จะทำ�ได้อย่างไร? ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายทั้งในเชิงการวิจัยและในเชิงการปฏิบัติการ เพราะถ้ายังปรับวิธีคิด
ขององคาพยพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไม่ได้ โดยเฉพาะชาวนา - ผู้แบกรับชะตากรรมต่างๆ ไว้เป็นเวลานานมาก
(จนกลายเป็นเรือ่ งธรรมดา หรือมองว่ามันก็คงต้องเป็นไปเช่นนัน้ เอง) ก็ยากทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นสิง่ อืน่ ๆ
ตามมา ไม่ว่าจะเป็นวิถีการดำ�รงชีวิต และพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรมการ
ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีต่างๆ นั้นจะมีความเป็นไปได้อย่างไร และจะทำ�อย่างไร จึงจะเกิดความยั่งยืน?
สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นความท้าทาย และต้องการการลงมือปฏิบัติควบคู่กันไปกับกระบวนการวิจัย ที่ทุกฝ่ายที่เข้า
มาเกีย่ วข้อง ล้วนต้องมีการปรับวิธคี ดิ ร่วมกันทัง้ สิน้ ทัง้ ฝ่ายสนับสนุนจากภายนอกและฝ่ายชุมชน และยังจำ�เป็น
จะต้องเป็นการปรับกระบวนทัศน์หรือวิธีคิดแบบ 360 องศาก็ว่าได้ เพราะปัญหาของชาวนา เป็นปัญหาที่รอ
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ต่อไปไม่ได้อีกแล้ว และยังเป็นปัญหาที่ไม่สามารถใช้กระบวนทัศน์และกระบวนการ/วิธีการแบบเดิมๆ ในการ
ทำ�งาน หรือการวิจัยในแนวเดิมๆ ได้อีกต่อไปแล้วเช่นเดียวกัน จึงนำ�มาสู่การทำ�งานร่วมกันด้วยวิธีคิดและ
กระบวนทัศน์แบบใหม่ (Habermas, 1972; Held, 1989; ชาย โพธิสิตา, 2553) ทั้งนี้ คณะทำ�งาน
จากภายนอกชุมชนได้แสดงบทบาทเป็น ผู้กระตุ้น ผู้เอื้ออำ�นวยในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ผู้สนับสนุน
ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านวิชาการ และผูเ้ ชือ่ มโยงทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ แต่เมือ่ กระบวนการ
ดำ�เนินไป ชุมชนเกิดศักยภาพมากขึ้น มีแกนหลักในท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมศักยภาพ โดยเฉพาะในเชิง
กระบวนทัศน์ใหม่ ทำ�ให้ทีมงานจากภายนอก โดยเฉพาะหัวหน้าทีม ได้ปรับมาสู่บทบาทในเชิงการวิเคราะห์
กระบวนการและการรวบรวมองค์ความรู้ หรือการเป็นนักวิจัยปฏิบัติการ หรือเป็นนักสร้างความรู้บนฐาน
การปฏิบัติ (practice - based knowledge) นั่นเอง

2. ปัญหาของชาวนา - เกษตรกรยุคใหม่ เป็นเรื่องที่รอไม่ ได้อีกแล้ว
• ปัญหาที่สำ�คัญของชาวนาอำ�เภอขุขันธ์ คือ ขาดการสนับสนุนที่ถูกต้องจากหน่วยงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ขาดความเชือ่ มัน่ ในตนเอง ถูกเอารัดเอาเปรียบมานาน ต้นทุนการผลิตสูง แต่ราคาผลผลิต
ต่�ำ ไม่สามารถกำ�หนดราคาขายข้าวหรือผลผลิตต่างๆ ด้วยตนเองได้ ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็นผูผ้ ลิต ทำ�ให้ขาดทุน
ย่อยยับอยู่เสมอๆ รายรับไม่พอกับรายจ่าย มีหนี้สิน นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ก็เสือ่ มโทรมลงเป็นลำ�ดับ ดินแข็ง เพราะถูกใช้ในการผลิตตลอดทัง้ ปี โดยไม่มกี ารฟืน้ ฟูสภาพ (เพราะ
ต้องเร่งผลิตให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้) แต่ผลทีไ่ ด้รบั กลับตรงกันข้าม คือ ยิง่ ผลิต ยิง่ ทำ�งานหนัก
ก็ยงิ่ ทำ�ให้ผลผลิตตกต่�ำ ทำ�ให้จ�ำ เป็นต้องใช้สารเคมีแบบโหมกระหน่�ำ เพิม่ ขึน้ ทำ�ให้สภาพของดินขาด
ปุ๋ยที่มีอยู่ตามธรรมชาติลงไปทุกวัน จนเกือบจะยากแก่การฟื้นฟู และเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จะต้องเพิ่ม
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นอีก ทำ�ให้ค่าใช้จ่ายด้านนี้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เป็นวงจรต่อเนื่อง
อยู่เช่นนี้ มานานเท่านาน
• ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ� ทำ�ให้จำ�เป็นต้องอพยพเข้าเมืองหางานทำ� เพื่อเลี้ยงชีพ ทำ�ให้สุขภาพ
เสื่อมโทรม เพราะทำ�งานหนัก จำ�เป็นต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ไม่ได้อยู่กันเป็นครอบครัว
ที่อบอุ่น ทำ�ให้สุขภาพจิตไม่ดี เครียด
• ปัญหาโรคมะเร็ง อัตราการเป็นโรคมะเร็งของประชากรในจังหวัดศรีสะเกษนัน้ อยูใ่ นลำ�ดับต้นๆ ของ
ประเทศ และจากผลการตรวจสารเคมีหรือสารฆ่าแมลงในเลือดของเกษตรกรจำ�นวน 2,850 คน
ดำ�เนินการโดย สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอขุขันธ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2551 พบว่า มีระดับ
สารเคมีที่ใช้ฆ่าแมลงในระดับที่เสี่ยงจำ�นวน 739 คน (ร้อยละ 25.9) และระดับไม่ปลอดภัยจำ�นวน
318 คน (ร้อยละ 11.2) หรือเมือ่ รวมกันแล้วคิดเป็นเกือบร้อยละ 40 หรือเกือบครึง่ หนึง่ ของเกษตรกร
ที่ได้รับการตรวจเลือดทั้งหมดในครั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องจากเกษตรกรนิยมใช้สารเคมีหรือสารฆ่าแมลงกัน
เป็นจำ�นวนมาก ข้อมูลของสำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอขุขันธ์และโรงพยาบาลขุขันธ์ จึงมีนัยสำ�คัญ
ต่อการขับเคลื่อนเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีส่วนที่ช่วยทำ�ให้ทุกคนหันกลับมาพิจารณาร่วมกันว่า “แล้ว
แต่ละคนกำ�ลังมีชีวิตอยู่กันไปเพื่ออะไร ทำ�ไมเราจึงต้อง ทำ�งานหนัก ได้ผลตอบแทนน้อย แต่ต้อง
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เผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ และสุขภาพเสื่อมโทรมทุกด้านเช่นนี้?” ความตระหนักปนวิตกกังวล
ปนกับความสับสน นำ�ไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันด้วยหลักของศาสนาพุทธ
• เริ่มต้นการวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักอริยสัจ 4 การทำ�งานของโครงการฯ ได้เริ่มต้นจากจุดที่ชาว
บ้านและชุมชนรู้ เข้าใจ สนใจ คือ การมองปัญหาของตนเองด้วยหลักอริยสัจ 4 ทำ�ให้ชาวบ้านมอง
เห็นปัญหา หรือรู้ปัญหาของตนและชุมชนได้อย่างชัดเจน (ทุกข์) ว่าปัญหาที่มีอยู่หรือเป็นอยู่นั้น
เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง สาเหตุมาจากไหน (สมุทัย) หรือเกิดความเข้าใจในระดับหนึ่ง และสิ่งที่อยาก
เห็นร่วมกันคืออะไร (นิโรธ) และจะต้องทำ�อะไร อย่างไร จึงจะนำ�ไปสู่สิ่งที่ต้องการเห็นร่วมกันได้
(มรรค) เสริมด้วยการวางแผนด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า “แผนที่ผลลัพธ์” (Outcome Mapping) 2
โดยในขั้นเริ่มต้นการขับเคลื่อนนั้น ได้มีการจัดเวทีกลุ่ม ผู้ริเริ่มกระบวนการร่วมกันทั้งหมดจำ�นวน
300 คน โดยในเวทีดังกล่าว ได้ร่วมกันกำ�หนดว่าจะต้องทำ�อะไร อย่างไร จึงจะไปสู่จุดนั้นได้ ผลที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนคืออะไร จะดูจากอะไรหรือดูได้อย่างไรว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
เป็นลำ�ดับ เป็นต้น
• วัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อน/การทำ�งาน/การวิจัยเชิงปฏิบัติการร่วมกันคือ
1) เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนชาวนา - เกษตรกรยุคใหม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้
สารเคมี หรือลดการใช้สารเคมี เพื่อแก้ไข ป้องกันปัญหาสุขภาพ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
2) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนอำ�เภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ เกิดการเปลี่ยนแปลง/เปลี่ยนผ่านเป็นชุมชน
ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการผลิตเพื่อเลี้ยงตนเอง
3) เพื่อฟื้นฟูศักยภาพของชุมชนในทุกด้าน เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยชุมชน เพื่อชุมชน
และเป็นของชุมชน
4) เพือ่ รวบรวมองค์ความรูจ้ ากการทำ�งานและการปฏิบตั กิ ารต่างๆ ร่วมกัน ทำ�ให้มองเห็นกระบวนการ
ทำ�งาน และสามารถแบ่งปัน - ถ่ายทอดประสบการณ์สพู่ นื้ ทีอ่ นื่ ๆ ทีม่ ปี ญ
ั หาคล้ายคลึงกันได้ตอ่ ไป
• โจทย์การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารร่วมของชุมชน คือ ทำ�อย่างไร จึงจะทำ�ให้ชวี ติ ของแต่ละคนและชุมชน
เกิดการฟืน้ ตัว และทำ�อย่างไร จึงจะทำ�ให้ผลประโยชน์ของชาวนาและชุมชน อยูท่ ตี่ วั ชาวนาและชุมชน
หรือคนในชุมชน/ชาวบ้าน/ชาวนาได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ตนเองทำ�เต็มที่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีความมัน่ คงในชีวติ ในระดับหนึง่ และมีปติ สิ ขุ มากขึน้ กว่าทีเ่ ป็นอยูห่ รือมากกว่าในช่วงทีผ่ า่ นมา ทีค่ น
ส่วนใหญ่ค่อนข้างมีความทุกข์ จะทำ�ได้อย่างไร?

2

ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนักวิชาการในแคนาดา (Earl, Carden & Smutylo, 2004) และพบว่าได้กลายเป็นเครื่องมือ
ที่มีพลัง ได้รับการตอบรับจากนานาประเทศ และมีการนำ�ไปใช้ในการวางแผนชุมชนในหลายๆ ประเทศ สำ�หรับในประเทศไทย ได้มี
การแปลเป็นภาษไทยโดย พิกลุ สิทธิประเสริฐกุล และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล บรรณาธิการโดย อรทัย อาจอ่�ำ (2547, 2548) และได้มกี ารนำ�
มาใช้กันอย่างแพร่หลายในบริบทต่างๆ ทั่วประเทศเช่นกัน โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการ/องค์กรต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนหรืองบ
ประมาณจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)
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3. ความเข้มข้นของการวิจัยแนวใหม่ ใน 2 ระดับ:
บนพื้นฐานการบูรณาการแนวคิดส�ำคัญ
ด้วยโจทย์ที่มีอยู่ดังกล่าวข้างต้น จึงนำ�ไปสู่การออกแบบการทำ�งานร่วมกัน โดยเฉพาะการเกิดฉันทามติ
ร่วมกันในระดับหนึ่งว่า ทุกคนจะต้องมีการเรียนรู้สูง และการเรียนรู้ที่สำ�คัญยิ่งนั้น จะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยการวิจัย
หรือพูดให้งา่ ยลงมาหน่อย ก็คอื การรูจ้ กั ตัง้ คำ�ถามเพือ่ สืบค้นหรือแสวงหาความจริงและความรูต้ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
อยู่เสมอ และสิ่งที่สำ�คัญมากอีกประการหนึ่ง ก็คือ การรู้เท่าทันตนเอง รู้เท่าทันสิ่งที่ทำ� สิ่งที่คิด สิ่งที่เป็น
สิ่งที่ต้องการ หรือเรียกว่า “กระบวนการสร้างการตระหนักรู้ในเชิงจิตสำ�นึก” (conscientization process)
(Freire,1970, 1994) ซึ่งเป็นแกนกลางสำ�คัญของการทำ�งานครั้งนี้ หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ด้วยว่า
“การเปิดพืน้ ทีค่ วามรูใ้ ห้กบั ตนเองและชุมชน” หรืออาจจะใช้ศพั ท์ทเี่ ป็นทางการก็ได้วา่ “การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร”
(action research) ซึ่งการรู้แจ้งเห็นจริงบนฐานการปฏิบัติหรือการกระทำ�เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะต้อง
เกิดขึ้นใน 2 ระดับเป็นอย่างน้อย ซึ่งก็คือ 1) ระดับตัวชาวนาและชุมชน ในฐานะผู้ปฏิบัติ/นักปฏิบัติที่ต้องการ
แก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยู่ของตน และ 2) ระดับนักวิจัย นักวิชาการ หรือนักสนับสนุน
ทางวิชาการจากภายนอก
สำ�หรับแนวคิดและทฤษฎีทสี่ �ำ คัญทีน่ �ำ มาใช้ในการทำ�งานขับเคลือ่ นเพือ่ ให้เกิดการฟืน้ ฟูชมุ ชน โดยชุมชน
เพื่อชุมชน และเป็นของชุมชนในครั้งนี้ ได้ใช้แนวคิดต่างๆ ดังนี้ คือ แนวคิดและทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้กระทำ�การกับโครงสร้าง (Actor - Structure Interaction Theory) (Giddens,1984, 1993, 1997, 2000;
Bourdieu,1977; Habermas,1984, 1986, 1987; เชษฐา พวงหัตถ์, มปป.) ซึ่งเป็นแนวคิดและทฤษฎีที่ได้
รับการนำ�มาประยุกต์ใช้ในการทำ�งานเพื่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคม หรือการปรับเปลี่ยน/การสร้าง
กลไกเชิงสถาบันใหม่ๆ ของชาวนาขึ้นมา รวมทั้งนำ�มาใช้เพื่อช่วยในการทำ�ความเข้าใจการกระทำ�ของมนุษย์
(ชาวนาและคนที่มีสถานภาพอื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง) ที่มีความเชื่อมโยงกับสังคมของตนด้วยมุมมองต่างๆ
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอธิบายการกระทำ�ของมนุษย์ (ชาวนา) ในฐานะผู้กระทำ�การหรือผู้สร้าง
สังคม และการกำ�กับ - กำ�หนดพฤติกรรมและการกระทำ�ของมนุษย์ (ชาวนา) โดยโครงสร้างทางสังคม ทีถ่ กู สร้าง
ขึ้นมาหรือถูกทำ�ให้เป็นเช่นนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งในที่สุด พบว่า ทั้งมนุษย์และสังคม หรือโครงสร้างทาง
สังคม ล้วนแต่มีบทบาทต่อการกำ�หนด การกระทำ�การ การสร้าง การทำ�ให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ
นอกจากนี้ ยังมีการใช้แนวคิดเกี่ยวกับอำ�นาจและความรู้ของมิเชล ฟูโก้ (Foucault,1980,1984)
ซึง่ เป็นแนวคิดทีส่ อดคล้องหรือมีความเชือ่ มโยงกับแนวคิดทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอำ�นาจเชิงบวกของนักวิชาการ
อีกหลายท่าน (Zimmerman & Rappaport, 1988; Zimmerman, 1990a, 1990b, 1992; Fetterman,
1996, 2001; Friedmann, 1992; Wallerstein, 1992, 1993) แต่มุมมองที่สำ�คัญของมิเชล ฟูโก้ ต่อเรื่อง
ของอำ�นาจและความรูน้ นั้ มีความเชือ่ มโยงกับสิง่ ทีฟ่ รานซิส เบคอน (Bacon, 1623) ได้เคยกล่าวไว้วา่ ... “ความ
รู้คืออำ�นาจ” (Knowledge is power) แต่มิเชล ฟูโก้ ก็ได้กล่าวไว้ในทางกลับกันด้วยว่า “อำ�นาจก็คือความรู้”
(Power is also knowledge) หรือ “อำ�นาจผลิตความรู้” (Power produces knowledge) ด้วยเช่นกัน
กล่าวคือ ถ้าใครอยู่ในตำ�แหน่งที่ได้รับการมอบอำ�นาจการตัดสินใจในเรื่องใด ก็สามารถสร้างหรือผลิตความรู้
ขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อตนเองได้ หรือจะกำ�หนดให้โฉมหน้าของความรู้ที่ตนเองต้องการให้ออกมาเป็นเช่นไร
ก็สามารถทำ�ได้เช่นกัน หรืออาจเรียกว่า การใช้อำ�นาจทั้งบวกและลบในการสร้างความรู้ขึ้นมาก็ได้ ฯลฯ
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นอกจากนี้ มิเชล ฟูโก้ ยังได้ค้นพบนิยามหรือความหมายใหม่ของคำ�ว่า “อำ�นาจ” กล่าวอย่างสั้นๆ
ก็คือเขาพบว่าอำ�นาจมีทั้งบวกและลบ มีทั้งสร้างสรรค์และทำ�ลาย มีลักษณะที่แปรผันได้หรือพลวัตสุดขั้ว
(ultradynamic) กล่าวคือ สามารถเปลี่ยนเป็นขั้วบวกก็ได้ เป็นขั้วลบก็ได้ หรือสามารถพลิกผันได้ตลอดเวลา
ไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมีหรือยึดถือเอาไว้ได้ตลอดไป แต่อย่างใด และสิ่งที่สำ�คัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ ประเด็นสำ�คัญ
ไม่ได้อยูท่ วี่ า่ ...ใครมีอ�ำ นาจหรือไม่มี เพราะแท้ทจี่ ริงแล้วทุกคนมีอ�ำ นาจหมด และมีทงั้ ขัว้ บวกและขัว้ ลบในตัวคน
แต่ละคน แต่สิ่งที่ส�ำ คัญมากกว่านั้น ก็คือ การแสดงออกซึ่งพลังหรืออำ�นาจที่มีอยู่ในตัวคนแต่ละคนต่างหาก
หรือขึ้นอยู่กับว่า แต่ละคนแสดงออกมาอย่างไร ถ้าแสดงออกเชิงลบ ผลที่ได้ก็เป็นลบ แต่ถ้าแสดงออกเชิงบวก
ผลที่ได้ก็เป็นบวก
สำ�หรับแนวคิดทุนทางสังคม - ทุนทางวัฒนธรรม และทฤษฎีแห่งการปฏิบตั ิ (Bourdieu, 1977; Putnam,
1993, 2002) รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโดยประชาชนเป็นฝ่ายนำ� หรือจะเรียกว่า การพัฒนาโดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง หรือการพัฒนาทีบ่ ริหารจัดการโดยประชาชน ก็ตาม (people - led or people - centred
or people - managed or popular development) (Gran, 1983; Brohman, 1996; Martinussen, 1997)
หรือการทำ�ให้การพัฒนาและการสร้างความรูเ้ ป็นเรือ่ งของประชาชน/คนท้องถิน่ /คนพืน้ บ้าน (the indigenization of development) (Brohman, 1996, พัฒนา กิติอาษา, 2546) นั้น ได้ถูกนำ�มาประยุกต์ใช้ในการทำ�
ความเข้าใจประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับ “การพัฒนา” (development) ในความหมายที่ทวนกระแส ซึ่งช่วยทำ�ให้
ชาวนา/ชาวบ้าน/ชุมชนได้มีโอกาสรับรู้และเข้าใจไปในเวลาเดียวกันด้วยว่า ในความเป็นจริงนั้น “การพัฒนา”
ทีเ่ รียกกันอยูน่ นั้ มีอยูห่ ลายแนวทางด้วยกัน ไม่ใช่มแี ต่แนวทางการพัฒนาตามแบบกระแสหลัก หรือการพัฒนา
ตามตัวแบบทางความคิดหรือทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) และ/หรือการพัฒนาแบบเสรีนยิ ม
แนวใหม่ ที่ทำ�ให้ชาวนาต้องตกเป็น “เหยื่อ” โดยจะไม่สามารถได้รับโอกาสให้กลับกลายไปเป็น “ผู้ถือเบ็ด” เลย
แม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวในชีวิต เท่านั้น
เหมือนดังที่นักวิชาการไทยบางท่าน ได้ทำ �การวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจว่า....ภายใต้การกำ �กับของ
กระบวนการโลกาภิวตั น์และตลาดเสรีนยิ มแบบใหม่นนั้ ชาวบ้านหรือชาวนาเริม่ สูญเสียตัวตน หรืออยูใ่ นสภาพ
ที่ไร้ตัวตน ซึ่งหมายถึง การไร้อำ�นาจในการควบคุมชีวิตตนเอง และไร้ศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ เพราะมีชีวิต
แบบลูกผีลูกคน ปรับเปลี่ยนไปมาระหว่างการเป็นชาวนาแบบพันธะสัญญาและการเป็นแรงงานนอกระบบ
(อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2553)
ถ้าชาวนาที่อำ�เภอขุขันธ์ได้รับโอกาสในการหันกลับมาทบทวนกระบวนการพัฒนาตามแบบกระแสหลัก
ที่ตนเองได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมหันต์ในช่วงที่ผ่านมาร่วมกันได้ จะทำ�ให้พวกเขารู้ เข้าใจ และมองเห็น
การพัฒนาที่เป็นทางเลือกอื่นๆ (alternative development) ได้ดีขึ้น ชัดเจนขึ้น และน่าจะให้คุณค่ากับ
ทางเลือกต่างๆ ที่ชุมชนกำ�ลังเลือกเดินร่วมกัน หรือพยายามร่วมกันสร้างให้เกิดเป็นจริงขึ้นมาด้วยน้�ำ มือของ
ตนเองและชุมชนของตนมากขึ้นตามไปด้วย
นอกจากนี้ แก่นสาระสำ�คัญเชิงแนวคิดและทฤษฎีการกระทำ�การเชิงการสื่อสารของฮาเบอร์มาส (The
Theory of Communicative Action) (Habermas, 1986, 1987a) ยังได้รับการนำ�มาผนวกหรือประยุกต์ใช้
ตลอดระยะเวลาการทำ�งานขับเคลื่อนพลังชุมชนด้วยการสื่อสาร เพราะพิจารณาว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม หรือ
อันที่จริงมนุษย์ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ แต่ต้องอยู่กันเป็นสังคม ที่มีการติดต่อสื่อสาร พูดคุย ไปมาหาสู่กัน

การสร้างเสริมพลังอำ�นาจชุมชนชาวนาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนทัศน์ใหม่ทางการวิจัยฯ
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ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และที่สำ�คัญ คือ มนุษย์ยังเป็นสัตว์ที่ชอบเล่าเรื่อง (Human - being is a
story - telling animal) อีกด้วย
นอกจากนั้น ทีมงานจากภายนอกชุมชนยังได้ใช้หลักสั้นๆ ของการสื่อสาร ซึ่งก็คือ “การสื่อสารอย่าง
ถูกต้อง ทั่วถึง ครบถ้วน เป็นธรรม โปร่งใส ไม่บิดเบี้ยว (undistorted) และการกระทำ�การเชิงการสื่อสารกับ
คนทุกระดับ ทุกประเภท ทุกเรื่องที่เขาควรรู้ ทุกโอกาสที่ทำ�ได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากที่สุด
เท่าทีจ่ ะมากได้” และใช้วธิ กี ารศึกษาทีเ่ รียกว่า “การเล่าเรือ่ ง” (Narrative) เพือ่ เป็นการปรับความสัมพันธ์ให้เกิด
ความเท่าเทียมกันมากขึ้นในทุกระดับ และยังทำ�ให้ผู้ศึกษา/ผู้วิจัย/นักวิชาการสนับสนุนกระบวนการสามารถ
เก็บข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
เครื่องมือนี้ช่วยทำ�ให้ผู้กระทำ�การหรือชาวนา - เกษตรกรยุคใหม่ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเอง
ทำ� เนื่องจากมองว่า มีคนให้คุณค่าในสิ่งที่ตนเองทำ� เพราะมีคนฟังเรื่องที่ตนเองเล่า ทำ�ให้เกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของ เกิดพลังเพิ่มขึ้น เพราะมองว่าเป็นเรื่องของตนเอง ชีวิตของตนเองที่สามารถนำ�มาแบ่งปันกับคนอื่นๆ
ที่อยู่ในสถานะเดียวกัน ทำ�ให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกลุ่มมากขึ้น และจะทำ�ให้ชาวนาทำ�เรื่อง
ดีๆ ที่ส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป ไม่มีที่สิ้นสุด โดยที่คนภายนอกไม่ต้องห่วงเรื่องความยั่งยืน
เพราะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐาน

4. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติ (practice) และการวิจัยแนวใหม่/
แนวปัญญาปฏิบัติ (phronetic social science research)
(Flyvbjerg, 2001; อรทัย อาจอ�่ำ, 2546)

เน้นการทีแ่ ต่ละคนลงมือปฏิบตั ใิ นไร่นา หรือสวนนาป่าของตนเอง ทัง้ การปลูกต้นไม้ การทำ�เกษตรอินทรีย์
การทำ�แปลงทดลองเพื่อความมั่นใจในผลผลิต การทดลองวิธีการปลูกแบบใหม่ - ไม่เผาตอซังข้าว ทำ�ให้สภาพ
ของดินฟื้นตัว การขุดสระน้ำ�โดยได้รับการสนับสนุนและประสานงานจากหมอดิน (ซึ่งเป็นคนในชุมชนที่สนใจ
ความเป็นอยูแ่ ละ/หรือสนใจการปรับปรุง - พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน) รวมทัง้ การสร้างเงือ่ นไขให้เกิด
การเรียนรูแ้ นวทางการดำ�เนินชีวติ แบบสวนกระแสและการรูเ้ ท่าทันตนเองจากพ่อคำ�เดือ่ ง ภาษี ปราชญ์ชาวบ้าน
ที่ อ.แคนดง บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่างที่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง “ปัญญาปฏิบัติ” หรือการวิจัยตนเองด้วย
ตนเองบนฐานการปฏิบัติได้อย่างแท้จริง จนทำ�ให้สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ หรือวิธีคิดของตนเองได้
สำ�เร็จ จนนำ�มาสู่การสลัดตนเองออกจากการถูกครอบงำ�โดยระบบทุนนิยมที่ตนเองไม่มีอำ�นาจในการควบคุม
ตนเองเลยแม้แต่น้อย
สำ�หรับการขับเคลื่อนกระบวนการหรือการสร้างเสริมพลังอำ�นาจชาวนาในช่วงแรก โดยเฉพาะการปรับ
วิธีคิดของชาวนาอำ�เภอขุขันธ์ นั้น พบว่า มีความยากลำ�บากเป็นอย่างมาก เพราะไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นจาก
จุดไหนก่อนดี แต่เมื่อค้น พบว่า การเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง หรือบุคคลตัวอย่าง (role model) ที่เคยประสบ
ปัญหาเหมือนกับตน แต่ในที่สุดก็สามารถลุกขึ้นสู้จนประสบผลสำ�เร็จได้อย่างสวยงามนั้น น่าจะทำ�ให้ผู้เรียนรู้
เกิดแรงบันดาลใจและนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางทีมงานโครงการฯ จึงได้จัดให้มีการเรียนรู้
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ดังกล่าวขึ้น โดยได้ประสานให้ชาวนาจำ�นวนประมาณ 200 กว่าคนได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
กับพ่อคำ�เดื่อง เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด 4 รุ่นๆ ละ 50 กว่าคน ดำ�เนินการในช่วงระหว่าง
วันที่ 9 มีนาคม - 3 เมษายน 2552 โดยมีเงื่อนไขว่า ชาวนาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะต้องแบ่งที่ดิน
อย่างน้อย 1 งานในการทำ�เกษตรอินทรีย์ ภายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และต้องดำ�เนินการ
ทันที ไม่มีการรีรอ

5. กระบวนการและวิธีการในการสร้างเสริมพลังอ�ำนาจเชิงบวก
• การสร้างเสริมพลังกาย (physical empowerment) - ด้วยการเน้นการดูงาน การเดินข้ามนา - ข้ามทุง่
เพือ่ ไปเยีย่ มสวนนาป่าของเพือ่ น ใช้เวลาคุยกัน พูดคุยกัน เพือ่ เรียนรูจ้ กั กันในระหว่างการเดินชมสวน
นาป่า ได้ผลเกินคาดหลายประการ ทั้งได้ออกกำ�ลังกาย ได้เพื่อน ได้พลังใจ ได้เห็นความหวังของ
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นองค์รวม
• การสร้างเสริมพลังใจ (mental or psychological empowerment) - ด้วยการใช้วิธีการติดตาม
เยี่ยมเยียนชาวนา ถึงแปลงไร่นาของแต่ละคน และการจัดเวทีพบปะสม่ำ�เสมอ นำ�ผลงาน ผลลัพธ์
ผลสำ�เร็จการต่อสู้ของแต่ละคน แต่ละครอบครัว - ครัวเรือน แต่ละกลุ่ม แต่ละหมู่บ้าน แต่ละตำ�บล
มาเล่าสู่กันฟัง ด้วย “เรื่องเล่า เปลี่ยนโลก” (Narrative)
• การสร้ า งเสริ ม พลั ง สติ ปั ญ ญา การเรี ย นรู้ และความรู้ (intellectual empowerment) การวางแผนการขับเคลื่อนด้วยตนเอง/กลุ่ม/ตำ�บล การเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างต่างๆ ที่ดีๆ (good
or best practice) โดยเฉพาะการเรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัว หรือแม้แต่การเรียนรู้จากสัตว์ที่เป็นข้าทาส
ในไร่นามาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะ ควายหรือกระบือ ซึ่งที่ผ่านมาถูกดูถูก และถูกละเลยมานาน
(เพราะหันไปหาปุ๋ยวิทยาศาสตร์ราคาแพง) ดังเช่น มูลวัว - มูลควาย หรือมูลสัตว์ต่างๆ ก็ถูกนำ�มา
ศึกษาวิจัย ใช้ประโยชน์ นำ�กระบวนการโดยเด่นชัย ดอกพอง ลูกหลานของชาวนา นอกจากนี้ ก็ยังมี
โสภา ยอดเกษ แห่งบ้านโคกกว้าง ที่พบสัจธรรมด้วยตนเองว่า....วัวควาย คือ เครื่องผลิตปุ๋ยชั้นยอด
ที่ถูกละเลยมานาน นอกจากนี้ การเสริมกระบวนการด้วยการจัดเวทีถอดบทเรียน ซึ่งเป็นเวทีที่เปิด
ให้เกิดการทบทวนทั้งวิธีคิด วิธีทำ� ร่วมกัน โดยเฉพาะการวิพากษ์วิธีคิดของแต่ละคน ทำ�ให้เกิดการ
เรียนรู้ ไม่ย่ำ�อยู่กับที่ ไม่งอมืองอเท้า ไม่ยอมจำ�นน จนนำ�ไปสู่การเรียนรู้หรือความรู้จากการปฏิบัติ
(practice - based knowledge or wisdom) ได้อย่างไม่ต้องสงสัยหรือมีคำ�ถามอีกต่อไปว่าจะทำ�ได้
หรือไม่ได้ เพราะเกิดการรู้แจ้งเห็นจริงจากการลงมือปฏิบัติ หรือที่ภาษาพุทธเรียกว่า “ภาวนามย
ปัญญา” ขึ้นแล้ว
• การสร้างเสริมพลังองค์กร - ชุมชน (organizational and/or community empowerment) การทำ�งานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ทำ�ให้เกิดพลังขับเคลื่อนแบบ 360 องศา นำ�ไปสู่การก่อตั้ง
สถาบันวิจัยของชาวนา ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่ชาวนาเป็นเจ้าของ หรือมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน
(sense of belonging) ทำ�ให้เกิดพลังทวีคณ
ู ต่อเนือ่ ง เพราะได้เกิดการปรับเปลีย่ นเชิงโครงสร้างหรือ

การสร้างเสริมพลังอำ�นาจชุมชนชาวนาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนทัศน์ใหม่ทางการวิจัยฯ

289

เกิดกลไกเชิงสถาบันใหม่ๆ ของชุมชน ทำ�ให้ชาวนารู้สึกว่าตนเองและกลุ่มของตน หรือผู้ร่วมชะตา
กรรมเดียวกัน มีพื้นที่ (space) ของตนเอง ไม่รู้สึกว่าเป็นรองใคร หรือต้องตกอยู่ภายใต้เบี้ยล่างของ
ใคร หรือมีสภาพเป็นได้แค่ “เหยื่อ” ของระบบอีกต่อไป
• การสร้างเสริมพลังเครือข่าย (networking enlargement/empowerment) - โดยการเผยแพร่
ข่าวสารต่างๆ ทุกประเภท โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งที่มีคนเข้าร่วมได้จ�ำ กัด (เนื่องจาก
มีงบประมาณจำ�กัด) ทางชุมชนจึงใช้วธิ กี ารสือ่ สารผ่านทางเครือ่ งมือสำ�คัญของชุมชน คือ วิทยุชมุ ชน
ทำ�ให้มปี ระชากรได้รบั ข่าวสารความเคลือ่ นไหวต่างๆ จำ�นวนมากขึน้ อย่างรวดเร็ว และมีคนติดต่อขอ
เข้าร่วมการขับเคลือ่ นด้วยจำ�นวนมากเช่นกัน นอกจากนี้ ก็ยงั ใช้วธิ กี ารผนึกกำ�ลังกับปราชญ์ชาวบ้าน/
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นทั้งในจังหวัดศรีสะเกษ อาทิเช่น ดาบวิชัย ซึ่งเป็นบุคคลที่หลาย
คนเรียกว่า “คนบ้า” เพราะเป็นคนที่แปลกกว่าบุคคลธรรมดาทั่วๆ ไปตรงที่มีการเสียสละ - อุทิศกาย
ใจ และเวลา โดยการลงมือทำ�งานเพือ่ สาธารณะหรือส่วนรวม โดยไม่รอคำ�สัง่ หรือทรัพยากรจากใคร
หรือองค์กรใด โดยทำ�การปลูกต้นไม้ริมถนนต่างๆ ตลอดแนวในอำ�เภอปรางค์กู่ จนทำ�ให้เกิดความ
เขียวชอุ่ม ร่มรื่น จนใครๆ ก็แปลกใจ ครูวุฒิ - ครูนอกคอกที่สนใจความอยู่ดีมีสุขของชุมชน ด้วยการ
ลงมือปฏิบตั กิ ารในไร่นาของตนเองและการฟืน้ ฟูสภาพธรรมชาติดา้ นต่างๆ จนเกิดประสบการณ์และ
ความรู้นำ�มาแบ่งปันกับขบวนการฟื้นฟูชาวนาและชุมชนในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันได้มีการ
ก่อตั้งองค์กรที่เรียกว่า “มหาวิชชาลัยธรรมชาติ” ร่วมกับดาบวิชัย คุณพ่อทองนาค โมรินทร์ ซึ่งเป็น
ปราชญ์ชาวนาอายุ 80 กว่าปี มีความรู้ด้านต่างๆ อย่างน่าทึ่ง ทั้งกฎหมาย ศาสนา - พระไตรปิฎก
การเกษตร ประวัตศิ าสตร์ และอ.ประมวล ยืนนาน ผูม้ งั่ คัง่ ด้วยความรูแ้ ละสติปญ
ั ญา ซึง่ มีความรอบรู้
ทัง้ ด้านภาษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมพืน้ ถิน่ เป็นอย่างดี สำ�หรับจังหวัดใกล้เคียงทีเ่ ครือข่ายขยาย
ไปเชื่อมโยงด้วย อาทิเช่น บุรีรัมย์ ยโสธร สำ�หรับจังหวัดบุรีรัมย์ บุคคลสำ�คัญก็คือ คุณพ่อคำ�เดื่อง
ภาษี สำ�หรับจังหวัดยโสธร ได้ตดิ ต่อเชือ่ มโยงกับอรหันต์ชาวนาวัยหนุม่ ชือ่ คุณแหลมหรือคุณพูลศักดิ์
สมบูรณ์ ที่สามารถพาตนเองออกจากวิกฤต ด้วยการเยียวยาตนเอง และยืนอยู่ได้ด้วยขาของตนเอง
ด้วยเกษตรพอเพียง รวมทั้งยังเชื่อมกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อำ�เภอกุดชุม จังหวัดยโสธร และคาด
ว่าในอนาคต จะเกิดการผนึกกำ�ลังกันกลายเป็นเครือข่ายเพื่อการผลิตและการบริโภคในด้านต่างๆ
ที่มีพลังมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์ข้าวพื้นบ้านร่วมกัน และยังอาจจะนำ�ไปสู่
การเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ร่วมกับต่างประเทศได้ต่อไปในอนาคตอีกด้วย
โดยสรุป กรอบแนวคิดการทำ�งานในการสร้างเสริมพลังอำ�นาจ เพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยประชาชน
บนพื้นฐานของการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัตินั้น สามารถสรุปประเด็น แนวคิด และมิติต่างๆ ที่ส�ำ คัญๆ
ในรูปของแผนภาพที่มีความเชื่อมโยงหรือประสานสอดคล้องกัน ดังนี้คือ
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6. ผลที่เกิดขึ้นทั้งผลลัพธ์และผลกระทบรวมทั้งผลที่ไม่ ได้ตั้งใจ
ให้เกิดก็เกิด (unintended consequences)
นอกจากการลดลงของการใช้สารเคมีในแปลงไร่นาสวนผสม นำ�ไปสู่การลดลงของค่าใช้จ่าย/ต้นทุน
การผลิต ตามที่หลายๆ ท่านได้สะท้อนให้ฟัง ณ ที่ประชุมต่างๆ อยู่เสมอๆ (แต่ทั้งนี้ ยังไม่สามารถสรุปตัวเลข
ในภาพรวมได้ ณ ขณะนี้ เนื่องจากทางชุมชน จะทำ�การสำ�รวจข้อมูลนี้ เมื่อชุมชนมีทุนที่จะสามารถดำ�เนินการ
ได้) นอกจากนี้ ยังเกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่างๆ ทั้งที่ตั้งใจให้เกิด และไม่ได้ตั้งใจให้เกิด แต่ก็เกิดขึ้น ทั้งใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมากมาย (ข้อมูลบางส่วนอ้างอิงมาจาก เด่นชัย ดอกพองและสุพศิ วงศ์ปลัง่ , 2553)
ดังต่อไปนี้คือ
• ผลระดับบุคคล - ปัจเจกบุคคลที่เข้าร่วมกระบวนการขับเคลื่อนและการจัดกิจกรรมต่างๆ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง เปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนวิธีคิด ลงมือทำ�ด้วยตนเอง เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
เพราะสามารถมองเห็น ผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองและครอบครัวของตนได้อย่างชัดเจน คือ ทำ �ให้มีกิน
มีอยู่ มีใช้ มีอาหารเต็มบ้าน มีปลาเต็มบ่อ มีข้าวในยุ้งฉาง มีไม้พืชผลนานาพันธุ์ ฯลฯ ซึ่ง พบว่า
การเปลี่ยนแปลงในระดับปัจเจกบุคคลที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนนี้มีประมาณ 700 - 800 รายเป็น
อย่างต่ำ� โดยจะขอยกตัวอย่างแห่งความสำ�เร็จมานำ�เสนอไว้ ณ ที่นี้ประมาณ 4 - 5 ตัวอย่างด้วยกัน
โดยพยายามให้มีกรณีตัวอย่างกระจายไปตามตำ�บลต่างๆ และเป็นกรณีตัวอย่างที่สามารถบอกเล่า
เรือ่ งราวได้อย่างชัดเจน มองเห็นจุดเปลีย่ น หรือสภาพชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปได้ในระดับดี กรณีตวั อย่าง
ที่เลือกมานำ�เสนอ มีดังต่อไปนี้.....
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สตรีทา่ นแรก อายุ 40 ต้นๆ มาจากหมูบ่ า้ นโคกกว้าง ซึง่ เป็นหมูบ่ า้ นแรกๆ ทีร่ เิ ริม่ การทำ�สหกรณ์
โรงปุย๋ ชีวภาพ ทีช่ าวบ้านทัง้ หมูบ่ า้ นมีหนุ้ ส่วนร่วมกัน มีการบริหารจัดการทีด่ ี และประสบผลสำ�เร็จ
ด้วยดี สามารถขายได้ตลอดเวลา มีฐานลูกค้าหรือผู้ซื้อขยายตัวออกไปเรื่อยๆ ในหลายๆ ตำ�บล
และสตรีท่านนี้ก็อยู่ในกลุ่มบริหารจัดการต่างๆ ด้วย และเธอยังชอบทำ�การบันทึกชีวิต ความคิด
และความรู้สึกของตนเองในสมุดบันทึกประจำ�วัน จนได้รับรางวัลนักบันทึกดีเด่นมาแล้ว ได้เล่า
ให้เครือข่ายฯ ฟังสั้นๆ แต่ได้ใจความครบถ้วนว่า... “ปัจจุบันเหมือนมีซุปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในบ้าน
มีทุกอย่างที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ปลา ข่า ตะไคร้ มะกรูด พริก แตงกวา หน่อไม้ไผ่ตง...”
(โสภา ยอดเกษ, บ้านโคกกว้าง ต.ศรีสะอาด, 14 สิงหาคม 2553)
ท่านที่สองเป็นสตรี วัยสามสิบตอนปลาย จากบ้านโสน ตำ�บลโสน เธอมีสิ่งของบริโภคสารพัน
พร้อมมูล พร้อมทั้งยังมีทั้งโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในบ้านครบถ้วน คือ มีทั้งบ่อปลา โรงเห็ด
เล้าไก่พื้นเมือง และเล้าหมู และที่สำ�คัญคือ มียางนา หรือไม้มรดก (ทั้งที่ปลูกไว้ และที่มีอยู่เดิม
ตามธรรมชาติ) จำ�นวนมากถึง 100 กว่าต้น และยังมีไม้ผลต่างๆ เช่น มะม่วง ฝรั่ง ขนุน และยัง
มีรายได้เป็นกอบเป็นกำ�จากการเพาะพันธุ์ลูกหมูขายอีกด้วย ดังคำ�พูดที่สะท้อนถึงความภูมิใจ
และความสำ�เร็จอันสวยงามดังต่อไปนี้คือ
“ปัจจุบันที่บ้านมีบ่อปลา มีโรงเห็ด ไก่พื้นเมือง หมู ปลาดุก เป็ดตัวผู้ 1 ตัวและเป็ดตัวเมียอีก
2 ตัว มีไม้ยางนา 90 กว่าต้น โดยใช้วิธีปลูกแซมกับต้นยูคาฯ สำ�หรับยางนาธรรมชาติ ก็มีอยู่แล้ว
10 กว่าต้น ไม้ผล ก็มีมะม่วง ฝรั่ง ขนุน และมีพืชผัก สวนครัวต่างๆ หมู ก็เริ่มเลี้ยงเมื่อปีใหม่
เลี้ยงไว้เพื่อเพาะพันธุ์ขายในหมู่บ้าน ตำ�บล ขายตัวละ 600 บาท ในหมู่บ้านก็มีคนทำ�อยู่
2 - 3 ราย….” (รัชดาวรรณ ศรีบุญเรือง, บ้านโสน ต.โสน, 14 สิงหาคม 2553)
ท่านที่สามเป็นสตรีจากตำ�บลกันทรารมย์ อายุ 50 ปี ได้สะท้อนให้เห็นว่า คนที่มีความ มุมานะ
ไม่ยอมแพ้ ทำ�ให้สามารถมีทุกอย่าง เพราะลงมือเอง ช่วยเหลือตัวเอง โดยมีคำ�ขวัญประจำ�ตัวว่า
“แบบอย่างที่ดี มีค่ากว่าคำ�สอน” ซึ่งตรงกับหลักปรัชญาการเรียนรู้ในระดับสากลเลยทีเดียว
ที่กล่าวไว้ในภาษาอังกฤษว่า “Experience is more important than didactic” ช่างเป็นสิ่ง
มหัศจรรย์จริงๆ เธอได้บอกเล่าเรื่องราวแก่พวกเราอย่างน่าสนใจดังต่อไปนี้ว่า.....
“ชีวิตดิฉันเริ่มจากเลขศูนย์ ไม่มีอะไรเลย ปี 43 ประสบเคราะห์กรรม สามีมาเดินจากไป แต่ก่อน
ก็อบรมมามาก ทัง้ หมอให้อบรม ครูอบรม เกษตรให้อบรม แต่มาโครงการนี้ ได้มโี อกาสไปบุรรี มั ย์
ไปโขงเจียม ปัจจุบนั ทัง้ ในแปลงนา ริมรัว้ และตามคันนา มีทกุ อย่าง ปลูกให้หลากหลายตามคันนา
ในหนึ่งหลุมก็ปลูกหลายอย่าง มีทั้งกล้วย บวบ อ้อย พืชผักก็มีหลายอย่าง ทั้งต้นหอม พริก เห็ด
ฟาง ทุกอย่างหาพันธุ์เอง เพาะพันธุ์เอง ไม่รอใคร มีอะไรบ้างที่สามารถเพาะพันธุ์ได้เอง ลงมือ
ทำ�เลย และยังมีตน้ เศรษฐีหน้าใหม่ คือ ยางนา และยังเลีย้ งปลาอีกด้วย จะทำ�ไว้ให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับลูก” (ประสบ คำ�ยก, บ้านโคกสูง ต.กันทรารมย์, 14 สิงหาคม 2553)
ท่านที่สี่ เป็นชาย อายุ 31 ปี เล่าอย่างภาคภูมิใจในความสำ�เร็จของตนเองในฐานะนักวิจัยชาวนา
จากการสังเกต เขาเป็นคนที่ใช้คำ�ว่า “นักวิจัยชาวนา” สำ�หรับเรียกตัวเองได้อย่างสนิทปาก ต่าง
จากคนอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัดเจน เขาเป็นคนที่กล้าคิด กล้าทำ� กล้าแสดงออกมากขึ้นอย่างเห็นได้
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ชัดเจนเช่นกัน และที่สำ�คัญคือ เขากล้าทำ�การทดลองในแปลงนาของตนเอง ด้วยการคิดรูปแบบ
วิธีการทดลองด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในวิถีการผลิตแบบใหม่ ทำ�ให้เขาสามารถฝ่าฟัน
อุปสรรคต่างๆ มายืน ณ จุดปัจจุบัน ซึ่งแต่เดิม เขาเคยบอกว่า เขาเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย ในวัน
นี้เขาเปลี่ยนไปมาก มีความมั่นใจมากขึ้น และใบหน้ายิ้มแย้ม ฉายแววตาที่เปี่ยมสุข ดังคำ�พูด
ต่อไปนี้....
“ผมจบ ม.6 ผมอบรมไม่นาน ไม่กี่ครั้ง ก็ทดลองทำ�เลย ทำ�ทุกอย่าง ปลูกทุกอย่าง หนึ่งหลุมลง
หลายอย่าง ปลูกหลายอย่าง เพื่อนบ้านมาขอกินก็ได้ พวกเขากล้ามาเก็บกิน เพราะรู้ว่าไม่ได้ใส่
สารเคมีใดๆ ผมเรียนรูว้ า่ การเป็นนักวิจยั ชาวนา จะต้องรูจ้ กั สังเกต ผมก็ใช้วธิ สี งั เกตสิง่ ทีผ่ มปลูก
เช่น มะละกอ ที่บ้านผม ไม่ออกลูก ผมก็เพิ่งทราบว่า มันเป็นมะละกอตัวผู้ ผมมีที่นาทั้งหมด
5 ไร่ ที่สวนรอบบ้านอีก 1 ไร่กว่า ซึ่งปัจจุบันปลูกพืชผักไว้กิน มีทั้งถั่ว โหระพา ผักปัง บวบ
ถัว่ ฝักยาว ปลูกเห็ดขอนและยังปลูกมันไว้ขายได้ดว้ ย คราวทีแ่ ล้วก็ขายได้เงินมา 4,000 กว่าบาท
สำ�หรับที่นา ผมแบ่งเป็น 2 ส่วน ทำ�นาโดยใช้วิธีการทดลองต่างกัน โดยมีคันนาสูงกั้นกลาง บน
คันนา ผมปลูกมันไว้ด้วย แปลงนาด้านขวามือ ผมใช้วิธีปลูกแบบเดิม แต่แปลงซ้ายมือ ใช้วิธีใหม่
โดยการหว่าน ไถกลบตอซังข้าว โดยไม่มกี ารใช้ปยุ๋ เคมี ผม พบว่า ผลผลิตมันไม่ได้แตกต่างกันแต่
อย่างใด แล้วทำ�ไมเราจะไม่ทำ�การเกษตรทีม่ ผี ลดีตอ่ สุขภาพของเรา ปัจจุบนั ผมรูส้ กึ ภูมใิ จมาก.....”
(ภาสกรณ์ แหวนวง หรือที่เรียกกันเล่นๆ ว่าเสือเพิก บ้านหนองไฮ ต.กันทรารมย์, 14 สิงหาคม
2553)
• ผลระดับครอบครัว/ครัวเรือน - เกิดการลดลงของรายจ่ายด้านต่างๆ โดยเฉพาะการซื้อปุ๋ยเคมี
สารเคมีต่างๆ ลดลง เนื่องจากสามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้ได้เองในครัวเรือน และเข้ามาทดแทนปุ๋ย
เคมีได้อย่างดี ซึ่งปัจจุบัน พบว่า มีครัวเรือนที่สามารถผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง จำ�นวนมากถึง 220
ครัวเรือน กระจายอยู่ตามตำ�บลต่างๆ สำ�หรับครัวเรือนที่มีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบ
และ/หรือมีสัดส่วนของการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์สูงกว่าการผลิตแบบสารเคมีนั้น ปัจจุบันพบว่า
มีอยูป่ ระมาณ 140 ครัวเรือน (หมายถึง ครัวเรือนทีม่ กี ารแบ่งแปลงทีด่ นิ ในการทำ�การเกษตร โดยเฉพาะ
ในกรณีที่ยังไม่มั่นใจในผลผลิตด้วยการผลิตแบบวิถีอินทรีย์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ยังคงมีการใช้
สารเคมีอยู่บ้าง หรืออาจคิดเป็นสัดส่วนครึ่งต่อครึ่ง หรือหนึ่งในสามของที่ดินที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด
ของแต่ละครัวเรือน เป็นต้น) นอกจากนี้ ยัง พบว่า ครัวเรือนต่างๆ เหล่านี้มีผลผลิตต่างๆ เพิ่มขึ้น
มีสงิ่ จำ�เป็นสำ�หรับบริโภคในครัวเรือนพอเพียงมากขึน้ เช่น ผัก ปลา ข้าว สุขภาพของคนในครอบครัว
ดีขน้ึ มีคนหนุม่ สาวทีไ่ ด้รบั การศึกษา/จบการศึกษาระดับสูง เดินทางกลับมาบ้าน มาเข้าร่วมกระบวนการ
มาช่วยครอบครัว/ครัวเรือน หรือกลับมาพลิกฟื้นผืนแผ่นดินเกิดของตนเองอีกครั้งหนึ่ง ยกตัวอย่าง
เช่น คุณอุฤทธิ์ เหล่าแด ซึ่งปัจจุบันได้กลายมาเป็นผู้นำ�และผู้ใหญ่บ้านด้วย นอกจากนี้ ในหลายๆ
กรณี พบว่า ทำ�ให้การทำ�ไร่นาสวนผสม มีความเป็นไปได้ เพราะมีแรงงานเพิม่ ขึน้ ไม่ตอ้ งจ้างแรงงาน
ทำ�ให้ทดี่ นิ ได้รบั การใช้ประโยชน์อย่างคุม้ ค่าเต็มที่ ปัจจุบนั พบว่า ครัวเรือนทีส่ ามารถทำ� “การเกษตร
แบบผสมผสาน” หรือ“ไร่นาสวนผสม” ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ เต็มรูปแบบซึ่งที่อำ�เภอขุขันธ์และอำ�เภอ
ปรางค์กู่ มักเรียกกันว่า “สวนนาป่า” นั้น พบว่า มีมากถึงจำ�นวน 22 ครัวเรือน และยังสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อครัวเรือนใกล้เคียง หรือคนอื่นๆ ในชุมชน - ละแวกบ้านได้อีกด้วย
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• ผลระดับกลุ่ม/องค์กร - ได้เกิดกลุ่ม - องค์กรต่างๆ จำ�นวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งได้
เรียนรู้การทำ�ปุ๋ยชีวภาพจากหลายๆ ช่องทางด้วยกัน เช่น การเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมหรือเริ่มต้น
ดำ�เนินการที่บ้านโคกกว้าง ตำ�บลศรีสะอาด แล้วขยายตัวออกไป ผ่านการจัดการดูงาน การสาธิตใน
ระดับหมูบ่ า้ น การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองจากสือ่ ต่างๆ และยังเกิดกลุม่ ความสนใจต่างๆ ทีน่ �ำ ไปสูก่ ารผลิต
เพื่ออยู่เพื่อกิน และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เพื่อนๆ เช่น ความพยายามของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต ต.ตาอุด ที่ได้รับการรื้อฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ในช่วงปี 2550 (มีไชยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ เป็นหัว
เรือใหญ่) ก็คอื การสร้างทางเลือกทีห่ ลากหลาย ทัง้ การผลิตอาหารหมูเพือ่ ขายและเพือ่ ใช้ในครัวเรือน
การเลี้ยงหมูหลุม การมีคอกผสมพันธุ์ การเลี้ยงจี้งหรีด กบ ปลาต่างๆ และการจัดทำ�โรงสีของกลุ่ม
ปัจจุบนั กลุม่ มีสมาชิก 53 ครัวเรือน (จากเดิมมีเพียง 24 ครัวเรือน) จากทัง้ หมดจำ�นวน 175 ครัวเรือน
ซึ่งจะต้องขยายต่อไป และมีการลงหุ้นกันคนละ 1,500 บาทต่อปี
• ผลระดับชุมชน - หมู่บ้าน - เกิดกระบวนการเคลื่อนไหว ความตื่นตัว ความกระตือรือร้น สำ�นึก
รักบ้านเกิด รักถิน่ ฐานของตนเอง และสิง่ แวดล้อมทางสังคม - วัฒนธรรมทีด่ ขี นึ้ เพราะมีความร่วมมือ
ร่วมใจและความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ผู้สูงอายุมีบทบาท ได้รับการให้คุณค่าและ
การดูแลด้านต่างๆ มากขึ้น เกิดกลุ่ม - องค์กรต่างๆ ระดับชุมชน - หมู่บ้าน - ตำ�บล โดยเฉพาะกลุ่ม
สร้างรายได้จากการทำ�ปุ๋ยชีวภาพจำ�หน่าย ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดประมาณ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบ้านลำ�ภู
1 กลุ่ม กลุ่มตำ�บลตาอุด 1 กลุ่ม และกลุ่มตำ�บลห้วยติ๊กชู อำ�เภอภูสิงห์ (ซึ่งเป็นพื้นที่ขยายของ
โครงการ ฯ) อีกจำ�นวนหนึ่งกลุ่ม สำ�หรับหมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์ทั้งหมด ณ ปัจจุบันมีจำ�นวน
ประมาณ 130 หมู่บ้าน กระจายไปในตำ�บลต่างๆ ทั้งหมด 19 ตำ�บลในอำ�เภอขุขันธ์ และปัจจุบัน
ยังขยายไปสู่ตำ�บลในอำ�เภออื่นๆ อีกด้วย
• ผลระดับตำ�บล - อำ�เภอ - มีครัวเรือนได้รบั ประโยชน์รวมกันไม่ต�่ำ กว่า 1,000 ครัวเรือน (จากตัวเลข
เริ่มต้นเพียงแค่ 300 ครัวเรือน) สำ�หรับจำ�นวนประชากรที่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
มีไม่ต่ำ�กว่า 10,000 - 15,000 คน และจะส่งผลสะเทือนต่อเนื่องต่อไปอีกไม่ต�่ำ กว่า 30,000 50,000 คน ในเวลาอีกไม่เกินหนึ่งถึงสองปีข้างหน้านี้ นอกจากนี้ ยังเกิดความร่วมมือและการเรียน
รู้ร่วมกันข้ามตำ�บล ข้ามอำ�เภอ เกิดความรู้จักกัน ไว้วางใจกัน เกิดพลังร่วมระดับตำ�บลและอำ�เภอ
เกิดโรงปุ๋ยชีวภาพขึ้นจำ�นวนมาก มีต้นไม้ประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้นประมาณ 6,000 - 20,000 ต้น
โดยเฉพาะ ยางนา และพะยูง ปัจจุบัน พบว่า ชาวนาจากอำ�เภออื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงที่เข้ามาร่วม
กระบวนการและได้รับคุณประโยชน์ต่างๆ ร่วมด้วยมีอีกประมาณ 6 - 7 อำ�เภอ ได้แก่ จาก อ.ภูสิงห์
อ.ไพรบึง อ.ปรางค์กู่ อ.ศรีรัตนะ อ.ขุนหาญ อ.เมือง และอ.กันทรารมย์ เป็นต้น
• ผลระดับจังหวัด - เกิดตัวอย่างที่ดีในการทำ�งาน/การแก้ไขปัญหาของชาวนา - เกษตรกรยุคใหม่
อย่างเป็นองค์รวมในระดับอำ�เภอ และในระดับจังหวัด รวมทั้งเกิดนักวิจัยชาวนา ปราชญ์ชาวบ้าน
ผูอ้ าวุโสทีส่ ามารถทำ�การวิจยั ในไร่นาของตนเองได้ในระดับดีหรือโดดเด่น หรือมีการพัฒนาองค์ความรู้
ต่างๆ บนฐานของการปฏิบัติของตนเองอย่างเข้มข้น (practice - based research) ไม่ต่ำ�กว่า
10 คนในปัจจุบนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ นายควร แป้นจันทร์ นายฮิต ปรือปรัก นางนารี บ้านลำ�ภู นาย
สังคม น้อยสงวน นางประสบ คำ�ยก นางโสภา ยอดเกษ รวมทัง้ คุณพ่อทองนาค โมรินทร์ อ.ประมวล
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ยืนนาน คุณพ่อไสว พลหาญ คุณไชยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และคุณครรชิต เทศขันธ์ โดยที่ท่านเหล่านี้ จะ
กลายเป็นผู้น�ำ แห่งการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้อย่างมีพลังต่อไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ด้านความรู้และทักษะ การใช้ชีวิต ความเชื่อมั่นในพลังของชุมชน ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องต่อการ
เปลีย่ นแปลงในระดับมหภาคได้มากขึน้ ในโอกาสต่อไป ซึง่ หมายถึงทัง้ ด้านการเปลีย่ นแปลงสิง่ แวดล้อม
ทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคม - วัฒนธรรม หรือความสัมพันธ์ของผู้คน การสร้างเสริมเพิ่มพูน
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมให้กบั จังหวัดศรีสะเกษ นอกจากนี้ ในกระบวนการทำ�งานร่วมกัน
ยังได้พบด้วยว่า จังหวัดศรีสะเกษหรืออำ�เภอขุขนั ธ์นนั้ มีบคุ คลทีเ่ ป็นผูน้ �ำ ทีม่ ศี กั ยภาพอยูเ่ ป็นจำ�นวน
มาก ทั้งผู้นำ�ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ ครู พระ นักพัฒนาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น
อบต. กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ฯลฯ รวมกันไม่ต่ำ�กว่า 60 คน นอกจากนี้
ยังพบด้วยว่า ข้าราชการหรือหน่วยงานในระดับจังหวัดให้ความสนใจกับชุมชนมากขึ้น โดยมีความ
พยายามในการตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนมากขึ้นหรือเร็วขึ้น
อย่างมองเห็นได้ชัดเจน
• ผลระดับประเทศ/สังคมส่วนรวม - สามารถนำ�ไปใช้ในการยกตัวอย่าง/เป็นกรณีตัวอย่างการปรับ
เปลี่ยนวิธีคิดของปัจเจกบุคคล และกลุ่มที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ
สิง่ แวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อมทางสังคม - วัฒนธรรมอย่างมีความเชือ่ มโยงกัน โดยชุมชน
ของชุมชน และเพื่อชุมชน ซึ่งทำ�ให้ชุมชนอื่นๆ หรือสังคมโดยส่วนรวมได้รับอานิสงส์ด้วย ทำ�ให้เกิด
แรงบันดาลใจ มองเห็นทางออกของปัญหาและการลงมือดำ�เนินการร่วมกัน โดยเชื่อมั่นในพลังของ
ตนเอง - กลุม่ ของตน มากกว่าการรอความหวังหรือการช่วยเหลือจากอัศวินม้าขาวหรือจากหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างลมๆ แล้งๆ ทั้งนี้เพื่อช่วยกันทำ�ให้สังคมดีขึ้นได้ในพริบตา เพียงแค่เราเริ่มต้นที่การ
เปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยน้ำ�มือของตัวเราเอง ด้วยความจริงใจ ไม่ใช่พูดดี หรือดีแต่พูด แต่ที่แท้ก็มุ่ง
กอบโกยผลประโยชน์ส่วนตน จนในที่สุดสังคมก็อยู่ไม่ได้ เพราะไม่มีใครยอมเริ่มที่การเปลี่ยนแปลง
ตนเอง ดังนัน้ สังคมน่าจะได้รบั อานิสงส์อนั แรงกล้าจากอำ�เภอขุขนั ธ์ ศรีสะเกษ และนีค่ อื พลังอำ�นาจ
ของยอดแห่งตัวอย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเราก็ว่าได้ (the examplar of social
transformation)
ด้านปัญหา - อุปสรรคที่ทำ�ให้เป้าหมายบางประการของชุมชนยังไม่บรรลุความไม่สำ�เร็จ มากดัง
ที่ต้องการ พบว่า ก็ยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะปัญหา - อุปสรรคในระดับโครงสร้างสังคม ซึ่งก็คือ ความแตกแยก
ทางการเมืองของประเทศที่ด�ำ เนินมาหรือดำ�รงอยู่มาเป็นเวลานาน และในช่วงระยะหลังๆ ยิ่งมีความรุนแรง
เพิ่มมากขึ้น จนส่งผลกระทบทำ�ให้เกิดความแตกแยกในระดับครอบครัว/ครัวเรือน ในหมู่บ้าน ตำ�บล อำ�เภอ
ในทุกหัวระแหง ซึง่ ทีอ่ �ำ เภอขุขนั ธ์นกี้ เ็ ช่นกัน ดังทีแ่ กนขับเคลือ่ นหลักบางท่านได้สะท้อนให้ฟงั ว่า.... “การทำ�งาน
ของกลุม่ ยังมีแรงต้านอยูบ่ า้ ง บางทีกถ็ กู หาว่าเป็นคอมฯ แต่พวกเราก็นำ�เอาคำ�สบประมาทเหยียดหยามมาเป็น
กำ�ลังใจ ผลงานของเราทางหน่วยงานราชการก็มองเห็น แต่สิ่งที่สำ�คัญคือ ยังมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกกันอยู่
การเมืองทำ�ให้ชุมชนแตกแยก” (ผู้นำ�คนหนึ่งของกลุ่ม ฯ, 14 สิงหาคม 2553)

การสร้างเสริมพลังอำ�นาจชุมชนชาวนาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนทัศน์ใหม่ทางการวิจัยฯ
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ดังนั้น จึง พบว่า ...กิจกรรมหลายๆ อย่างที่พยายามดำ�เนินการในรูปของกลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตฯ พบว่า ผู้นำ�อย่างเป็นทางการและชาวบ้านอีกจำ�นวนหนึ่งยังไม่ได้เข้ามาร่วมอย่างเต็มที่ เพราะ
ประเด็นทางการเมืองที่ว่าด้วยเรื่อง “สี” หรือยังมีการแบ่งแยกกันอยู่ในหลายๆ ระดับ ทั้งระดับหมู่บ้าน ระดับ
ตำ�บล ระดับอำ�เภอและระดับจังหวัด อย่างมองเห็นได้ชดั เจน และนีค่ อื อุปสรรคทีใ่ หญ่หลวงทีส่ ดุ ของการพัฒนา
ที่นำ�โดยประชาชนหรือชุมชน เพราะยังไม่สามารถหลุดพ้นจากการถูกครอบงำ � โดยเฉพาะการครอบงำ�หรือ
บ่วงกรรมจากนักการเมือง ที่แสวงหาผลประโยชน์ของตนเองภายใต้ “การอาสามาพัฒนาชาติ” ผ่านระบบการ
เลือกตั้ง ที่มีแต่ช่องโหว่ แต่ก็ดูเหมือนว่า สังคมยังไม่มีทางออกเกี่ยวกับระบบการปกครองที่เรียกกันอย่าง
สวยหรูว่า “ประชาธิปไตย” (democracy) ที่นับวันมีความดุเดือดรุนแรง แก่งแย่งกันเพื่อขึ้นไปอยู่ตรงจุดที่
สามารถกอบโกยผลประโยชน์ได้อย่างสบาย โดยมีคำ�ว่า “การเป็นผู้แทนประชาชน” เป็นตัวค้ำ�ประกัน
แต่เมื่อหันมาดูความเป็นจริงของชีวิตประชาชน ซึ่งเป็น ฝ่ายที่จำ �เป็นต้องไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียง
(เพราะมีกฎหมายบังคับ) กลับไม่พบร่องรอยของการเพิม่ พูนคุณภาพชีวติ ทีดขี นึ้ ตามคำ�โฆษณา (ก่อนได้รบั การ
เลือกตั้ง) มิหนำ�ซ้ำ�ยังสร้าง “มายาคติแห่งการพัฒนา’” (development myth) ขึ้นมาบดบังความเป็นจริงต่างๆ
จนชาวนา - ชาวบ้านเกือบจะสิ้นเนื้อประดาตัว เพราะต้องขึ้นต่อระบบ - โครงสร้างต่างๆ ที่กดลงมาเป็นชั้นๆ
จนกระทัง่ ชาวนาจำ�นวนมากต้องหลังหักไปตามๆ กัน ตามการวิเคราะห์ปญ
ั หา ทีเ่ สนอไว้ขา้ งต้นและการวิเคราะห์
ของอานันท์ กาญจนพันธุ์ (อ้างแล้ว) ไม่วา่ จะเป็นรัฐบาลยุคไหน มีชอื่ ว่าอะไร มาด้วยคำ�โฆษณาเลอเลิศสวยหรู
ปานใด เป็นฝ่ายไพร่ หรือฝ่ายอำ�มาตย์กต็ าม และเมือ่ ชาวบ้าน - ชาวนาต้องการพึง่ พาตนเองโดยการรือ้ ฟืน้ คืนชีพ
องคาพยพทั้งหมดในชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน และที่เป็นของชุมชนเอง ก็กลับหนีไม่พ้นบ่วงกรรมที่
นักการเมืองหรือนักเลือกตั้งทั้งหลายมักหยิบยื่นเข้ามาให้อีก
ดังนัน้ เส้นทางการพัฒนาโดยประชาชนของอำ�เภอขุขนั ธ์ ภายใต้ความไม่แน่นอนของระบบทางการเมือง
การปกครองของประเทศไทย และการติดกับดักสิ่งที่เรียกขานกันอย่างติดปาก แต่ไม่เข้าใจแท้จริงว่าระบบ
“ประชาธิปไตย” ซึง่ ก็ยงั ไม่ชดั เจนว่า จะเป็นประชาธิปไตยแบบใด จะเถรตรง หรือจะประยุกต์ หรือจะผสมผสาน
ระหว่าง...ประชาธิปไตยแบบสังคม (social democracy) หรือประชาธิปไตยเสรี (liberal democracy)
หรื อ ประชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (participatory democracy) หรื อ ประชาธิ ป ไตยทางตรง (direct
democracy) หรือประชาธิปไตยแบบถกแถลง (deliberative democracy) หรือจะย่�ำ อยู่แค่การเป็น ระบบ
ประชาธิปไตยแบบตัวแทนจอมปลอม (disguised representative democracy) หรือยังต้องการติดกับดัก
อยู่กับระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (parliamentary democracy) ที่มีเพียงคนจำ�นวนหนึ่งที่เข้าถึง และ
ติดใจกับการเสพ “ความสำ�ราญของระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่ลอกเลียนแบบมา โดยขาดการเรียนรู้
การปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปในโลกยุคสมัยปัจจุบนั ” จนกลายเป็นความเคยชิน
หรือเรียกว่า “การเสพติดทางการเมืองและอำ�นาจเชิงลบ” จนโงหัวไม่ขึ้น
เส้นทางการพัฒนาของชาวนา โดยชาวนา เพื่อชาวนา หรือการพัฒนาโดยประชาชนเป็นฝ่ายนำ�นั้น
จะเป็นเช่นไรต่อไปในอนาคต บทเรียนที่รอการพิสูจน์ โดยตัวของชาวนา ชุมชน และสังคม ยังรออยู่ข้างหน้า
จึงจะใคร่ขอเชิญผู้สนใจ หรือนักวิชาการเพื่อสังคม จงมาร่วมกันแสวงหาคำ�ตอบร่วมกันบนฐานของการปฏิบัติ
และข้อมูลชีวิตประจำ�วัน มากกว่าที่จะปล่อยให้สังคมดำ�เนินไปอย่างเสียศูนย์ ไร้ความสมดุล และอาจพังครืน
ลงมาในวันข้างหน้า ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็น ผลมาจากความไม่แยแส/ไม่ใยดีของนักวิชาการ หรือปัญญาชนไทย

296

ประชากรและสังคม 2554

ที่นับวันจะอยู่ห่างไกลจากความเป็นจริงอันเจ็บปวดของประเทศชาติและชุมชนไทยมากขึ้นทุกที หรือดังที่
เบน แอนเดอร์สัน ได้ตั้งคำ�ถามไว้ว่า...ทำ�ไมบทบาทของปัญญาชนสาธารณะในเมืองไทยจึงเสื่อมถอยลง
(เบน แอนเดอร์สัน, 2553)

7. สรุปและอภิปรายผล
การทำ�งานร่วมกันระหว่างชาวบ้าน ผู้นำ�ทางจิตวิญญาณ/ผู้นำ�ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้ง ผู้นำ�ซึ่ง
เป็นลูกหลานของชาวบ้าน - ชาวนาในชุมชน แต่มีการศึกษาและมีจิตสำ�นึกรักบ้านเกิดและชุมชนของตนเอง
โดยได้รบั การสนับสนุนจากทีมงานวิชาการ ทัง้ ในท้องถิน่ (โดยมีแกนนำ�หลักคือคุณพ่อหรือครูบา คำ�เดือ่ ง ภาษี
จากสถาบันฟื้นฟูภูมิปัญญาไทย จังหวัดบุรีรัมย์) และจากกรุงเทพมหานคร - นครปฐม (สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และนักวิชาการอิสระ) ถือได้ว่าเป็นการทำ�งานแบบสามประสาน คือ ชาวบ้าน ชุมชน หน่วยงานวิชาการ/นักวิชาการทีป่ รับกระบวนทัศน์แล้ว และผูน้ ำ�ทางจิตวิญญาณ/บุคคลตัวอย่าง/ปราชญ์
ชาวบ้าน ได้ทำ�ให้เกิดการเคลื่อนตัวของชุมชน โดยไม่ต้องมีการอัดฉีดเม็ดเงินลงไปมากมายแต่ประการใด
แต่การอัดฉีดที่สำ�คัญยิ่ง กลับกลายเป็นเรื่องของวิธีคิด วิธีมองปัญหา และการมองเห็นความสำ�คัญของ
ตนเองในการเปลีย่ นแปลงสิง่ ทีเ่ ป็นอยู่ มากกว่าทีจ่ ะรอคอยความหวังแบบลมๆ แล้งๆ จากหน่วยงานใดๆ หรือ
จากอัศวินม้าขาวคนใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอัดฉีดพลังต่างๆ ทั้งพลังกาย ใจ ความรู้ สติปัญญา พลัง
ของปัจเจกบุคคล พลังของกลุ่ม - องค์กร พลังของครอบครัว และพลังของชุมชน ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว สิ่งเหล่านี้
ไม่ได้ลอยมาจากที่ไหน แต่เป็นพลังที่มีอยู่แล้วในตัวคนแต่ละคน และในชุมชนที่มีความเชื่อมโยงกัน เพียงแต่
อาศัยเงื่อนไขของการจัดการ การจัดกระบวนการที่ถูกต้อง การสร้างความตระหนักรู้ในระดับจิตสำ�นึก และ
การทำ�ให้เกิดการเสริมพลังซึ่งกันและกันในทิศทางที่ถูกต้อง หรือการแปรพลังเชิงบวกให้กลายเป็นพลังร่วม
(collective action) หรือพลังทวีคูณ (synergy) จนนำ�ไปสู่การเขยื้อนภูเขาแห่งความยากลำ�บากหรือปัญหา
ต่างๆ ที่เผชิญอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลานาน และดูเหมือนไร้ทางออก ให้เกิดเป็นจริงได้
การเสริมพลังอำ�นาจเชิงบวกของชุมชนหรือชาวนา ด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ ที่สนใจปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน หรือกลุม่ คนทีเ่ สียเปรียบในสังคมเป็นหลัก หรือเป็นแก่นแกน จนนำ�ไปสูภ่ มู ปิ ญ
ั ญา หรือความ
รู้บนฐานของการปฏิบัติ (practice - based knowledge) ที่สามารถฟื้นคืนสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ผู้คนมีความ
สุข เกิดความสำ�เร็จที่สร้างมากับมือตนเองได้เพิ่มมากขึ้น (ถึงแม้จะยังมีความแตกต่างกันในระดับความสำ�เร็จ
ไม่ว่าจะเป็นในระดับปัจเจกบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน หรือในระดับตำ�บล ก็ตาม) แต่ก็นับเป็น
คุณูปการของการผสมผสานหรือการบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เข้าด้วยกันบนฐานของการเรียนรู้และ
การเก็บเกีย่ วข้อมูลเชิงประจักษ์ทเี่ กิดขึน้ อย่างมากมายท่ามกลางการขับเคลือ่ น/การทำ�งาน ไม่วา่ จะเป็นแนวคิด
และทฤษฎีผกู้ ระทำ�การ - โครงสร้าง (Actor - Structure Interaction) แนวคิดการพัฒนาโดยมีประชาชนเป็นผูน้ �ำ
(people - led development) แนวคิดการทำ�ให้การพัฒนาหรือการสร้างความรู้กลายเป็นเรื่องของประชาชน
หรือคนในท้องถิ่น (the indigenization of development and knowledge) แนวคิดเรื่องอำ�นาจและความรู้
แนวคิดและทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทฤษฎีแห่งการปฏิบัติ แนวคิดและทฤษฎีการ
กระทำ�การเชิงการสื่อสาร ฯลฯ

การสร้างเสริมพลังอำ�นาจชุมชนชาวนาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนทัศน์ใหม่ทางการวิจัยฯ
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ผู้เขียนเห็นว่า ตามที่อริสโตเติ้ล ปิแอร์ บูดิเยร์ มิเชล ฟูโก้ เจอร์เก้น ฮาเบอร์มาส และเบ๊นท์ ฟูเบียร์
ได้กล่าวไว้นั้น ช่างเป็นสิ่งที่มีความประสานสอดคล้องกันกับหลักปรัชญาของศาสนาพุทธ ที่ว่าด้วย การรู้แจ้ง
เห็นจริงบนฐานของการปฏิบัติ หรือการภาวนา (ภาวนามยปัญญา) การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการวิจัย โดย
เฉพาะอย่างยิง่ การวิจยั เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของคนในสังคมให้สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างสันติสขุ มากขึน้
นั้น น่าจะเป็นการวิจัยแนวใหม่ที่หันมาเน้นไปที่การปฏิบัติหรือการกระทำ�การต่างๆ ให้มากขึ้น (practice or
action - based research) ซึ่งสิ่งนี้ น่าจะช่วยทำ�ให้วงการสังคมศาสตร์ในประเทศไทย มีคุณูปการหรือมีความ
หมายต่อการทำ�ให้สังคมมนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือมีบทบาทมากขึ้น
เนื่องจากประเทศไทยเรา เป็นประเทศที่ยังมีกลุ่ม ผู้คนที่เสียเปรียบ ประสบกับภาวะยากลำ �บากใน
การดำ�รงชีวิตในสังคมของเราอีกเป็นจำ�นวนมาก และมีความแตกต่างหลากหลายของลักษณะปัญหา ที่ยังคง
กระจัดกระจายกันอยูท่ วั่ ไปในทุกหัวระแหงของสังคม และจุดนีเ้ องทีท่ �ำ ให้สงั คมไทยยังขาดความสันติสขุ ปัจจุบนั
คนมีความเครียด และพร้อมจะฆ่าตัวตาย หรือฆ่าฟันกันตายได้ตลอดเวลา (ท่านสามารถอ่าน และ/หรือประมวล วิเคราะห์ - สังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวได้จากข่าวสารในแต่ละวัน - daily life or daily activities ด้วยวิธีการแบบ
Ethnomethodology) (Garfinkel, 1967)
บทความนี้จึงน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำ�ให้ผู้อ่าน หรือผู้เกี่ยวข้องเกิดแรงบันดาลใจในการมุ่งเน้นไป
ที่การแสวงหาหนทางในการแก้ไขปัญหาที่สังคมของเราเผชิญอยู่ร่วมกันบนฐานของการปฏิบัติและการเรียนรู้
หรือการสร้างความรูจ้ ากการปฏิบตั ิ และการวิจยั ตัวตนและความรูส้ กึ ของแต่ละคนให้มากขึน้ ก่อนทีเ่ ราจะก้าว
ไปวิจัยคนอื่นๆ หรือปัญหาของสังคม เพราะผู้เขียนก็ได้วิจัยตัวตนและงานของตนในช่วงที่ผ่านๆ มาจน พบว่า
เราในฐานะนักวิจัย แท้ที่จริง ก็คือ ผู้กระทำ�การ (Actor) ที่สามารถสร้างผลสะเทือนในเชิงโครงสร้างของสังคม
บนฐานของความรู้ได้มากพอสมควรทีเดียว
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คุณภาพชีวิต โดยการเปลี่ยนแปลงตนเอง จนเกิดความสำ�เร็จที่น่าชื่นชม

298

ประชากรและสังคม 2554

เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย

ชาย โพธิสิตา. (2553). กระบวนทัศน์กับการแสวงหาความรู้ทางสังคม. เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการเรื่อง “จินตนาการ
ใหม่ทางสังคมวิทยา เพื่อรับมือกับความเสี่ยงทางสังคมชนิดใหม่”, จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล ร่วมกับคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพมหานคร, วันที่ 2 สิงหาคม 2553. (เอกสาร
อัดสำ�เนา).
เชษฐา พวงหัตถ์ (มปป.) Structure - Agency: โครงสร้าง - ผูก้ ระทำ�การ. คณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติสาขาสังคมวิทยา สำ�นักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
เด่นชัย ดอกพองและสุพิศ วงษ์ปลั่ง. (2553). แบบสรุปประเมินโครงการ: โครงการเครือข่ายชาวนาสุขภาพดีด้วยวิธีการลดการใช้
ปุ๋ยเคมีและสารฆ่าแมลง อำ�เภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ. เอกสารได้รับมาในรูป electronic files.
เบน แอนเดอร์สัน. (2553). แปลโดย ภัควดี วีระภาสพงษ์. ทำ�ไมบทบาทของปัญญาชนสาธารณะจึงเสื่อมถอยลง? เอกสารประกอบ
การประชุมปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “จินตนาการใหม่ทางสังคมวิทยา เพือ่ รับมือกับความเสีย่ งทางสังคมชนิดใหม่”. จัดโดยสถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะกรรมการสภาวิจยั แห่งชาติ, ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์, กรุงเทพมหานคร,
วันที่ 2 สิงหาคม 2553. (เอกสารอัดสำ�เนา).
พิกุล สิทธิประเสริฐกุล และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล. (แปล). (2546). แผนที่ผลลัพธ์: เครื่องมือสร้างการเรียนรู้และการสะท้อนกลับ
ในแผนงานพัฒนา. ใน อรทัย อาจอ่ำ� (บรรณาธิการ), โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์เดือนตุลา.
________. (แปล). (2547). แผนที่ผลลัพธ์: เครื่องมือสร้างการเรียนรู้และการสะท้อนกลับในแผนงานพัฒนา. ใน อรทัย อาจอ่ำ�
(บรรณาธิการ), โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เดือนตุลา.
พัฒนา กิติอาษา. (2546). ท้องถิ่นนิยม: การทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด. กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขาสังคมวิทยา สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
อรทัย อาจอ่ำ�. (แปล). (2546). ฟื้นสังคมศาสตร์: ทำ�ไมการวิจัยทางสังคมจึงล้มเหลว และจะทำ�ให้ประสบผลสำ�เร็จได้อย่างไร?.
นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และสำ�นักพิมพ์คบไฟ.
________. (2549). การประเมิน ผลเพื่อสร้างเสริมพลังอำ�นาจ: ทางออกที่ท้าทาย. นครปฐม : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม.
________. (2550). การประเมิน ผลเพื่อสร้างเสริมพลังอำ�นาจ: ทางออกที่ท้าทาย. นครปฐม : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม.
อานันท์ กาญจนพันธุ.์ (2553). พืน้ ทีค่ วามรูแ้ ละกลไกเชิงซ้อนในจินตนาการใหม่ของสังคมเปลีย่ นผ่าน. เอกสารประกอบการประชุม
ปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “จินตนาการใหม่ทางสังคมวิทยา เพือ่ รับมือกับความเสีย่ งทางสังคมชนิดใหม่”. จัดโดย สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ, ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์, กรุงเทพมหานครม วันที่
2 สิงหาคม 2553. (เอกสารอัดสำ�เนา).

ภาษาอังกฤษ

Bacon, F. (1623). Francis Bacon. Retrieved 12 March 2011: http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon.
Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice. London: Cambridge University Press.
Brohman, J. (1996). Popular Development: Rethinking The Theory and Practice of Development. Oxford England
and Cambridge, Mass.: Wiley - Blackwell.
Earl, S., Carden, F., & Smutylo, T. (2004). Outcome Mapping: Building Learning and Reflection into Development
Programs. Ottawa:International Development Research Centre.
Fetterman, D.M., S. Kaftarian & Wandersman, A. (Eds.), (1996) Empowerment Evaluation: Knowledge and tools for
self - assessment and accountability. Thousand Oaks, CA.: Sage Publications, Inc.

การสร้างเสริมพลังอำ�นาจชุมชนชาวนาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนทัศน์ใหม่ทางการวิจัยฯ

299

______. (2001) Foundations of Empowerment Evaluation. Thousand Oaks, CA.: Sage Publications, Inc.
Flyvbjerg, B. (2001). Making Social Science Matter: Why Social Inquiry Fails and How It Can Succeed Again.
Cambridge: Cambridge University Press.
Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972 - 1977. In C. Gordon, (Ed.),
Power/Knowledge : Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Brighton: Harvester.
______. (1984). Space, Knowledge and Power. In P. Rabinow, P. (Ed.), The Foucault Reader. New York:Pantheon.
Freire, P. (1970). The Pedagogy of the Oppressed. New York: The Continuum International Publishing Inc.
______. (1994). Pedogogy of Hope: Reliving the Pedogogy of the Oppressed. New York: Continuum International
Publishing Inc.
Friedmann, J. (1992). Empowerment: The Politics of Alternative Development. Cambridge: Blackwell.
Garfinkel, H. (1967). Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice - Hall.
Giddens, A. (1976). New Rules of Sociological Methods. London: Hutchinson.
______. (1979). Central Problems in Social Theory: Action, structure and contradiction in social analysis. London:
Hutchinson.
______. (1982). Profiles and Critiques in Social Theory. Berkeley: University of California Press.
______. (1984). The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. Berkeley and Los Angeles:
University of California Press.
______. (1997). Sociology. Cambridge: Polity Press in association with Blackwell Publishers Ltd.
Gran, G. (1983). Development by People: Citizen Construction of a Just World. New York: Praeger.
Habermas, J. (1972). Knowledge and Human Interests. Boston: Beacon Press.
______. (1984) .The Theory of Communicative Action. Vol. 1: Reason and the Rationalization of Society. Boston:
Beacon Press.
Habermas, J. (1987a.) The Theory of Communicative Action. Vol. 2. Lifeworld and System: A Critique of
Functionalist Reason. Boston: Beacon Press.
Held, D. (1989). Introduction to Critical Theory: Horkheimer to Habermas. Cambridge: Polity Press.
Martinussen, J. (1997). Society, State and Market: A Guide To Competing Theories of Development. London and
New York: Zed Books Ltd.
Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University
Press.
______. (ed.) (2002). Democracy in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society. New York: Oxford
University Press.
Wallerstein, N. (1992). Powerless, empowerment and health: Implications for health promotion programs. American
Journal of Health Promotion, 6 (3): 197 - 205.
______. (1993). Empowerment and health: The theory and practice of community change. Community Development
Journal, 28 (3): 218 - 227.
Zimmerman, M., & Rappaport, J. (1988). Citizen participation, perceived control, and psychological empowerment.
American Journal of Community Psychology, 16: 725 - 750.
______. (1990a). Toward a theory of learned hopefulness: A structural model analysis of participation and
empowerment. Journal of Research in Personality, 24: 71 - 86.
______. (1990b). Taking aim at empowerment research: On the distinction between individual and psychological
conceptions. American Journal of Community Psychology, 18: 169 - 177.
Zimmerman, M., Israel, B., Schulz, A., & Checkoway, B. (1992). Further explorations in empowerment theory:
An empirical analysis of psychological empowerment. American Journal of Community Psychology,
20 (6): 707 - 72

300

ประชากรและสังคม 2554

เกมคอมพิวเตอร์
กับพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก
และเยาวชน: ข้อค้นพบจากงานวิจัย

Computer Game and Aggressive Behavior
in Children and Youth: A Review of Empirical Studies
วนิพพล มหาอาชา Wanippol Mahaarcha 1

บทคัดย่อ
จากการแพร่หลายของเกมคอมพิวเตอร์ทมี่ เี นือ้ หารุนแรงในหมูเ่ ด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบนั และข่าวเหตุการณ์ความรุนแรง
ของเด็กและเยาวชนที่ถูกนำ�มาโยงกับเกมคอมพิวเตอร์ ทำ�ให้เกิดข้อคำ�ถามที่ว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงทำ�ให้เด็กและ
เยาวชนมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงหรือไม่ จากการทบทวนงานวิจัยทั้งในเชิงทดลอง สังเกต และสำ�รวจที่ผ่านมายังให้ผลการศึกษา
ที่หลากหลาย บางงานวิจัย พบว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงทำ�ให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ในขณะที่บางงาน
วิจยั กลับไม่พบความสัมพันธ์ของเกมคอมพิวเตอร์ทมี่ เี นือ้ หารุนแรงต่อพฤติกรรมก้าวร้าวแต่อย่างใด งานวิจยั ส่วนใหญ่ยงั มีขอ้ บกพร่อง
ในเรื่องของการวัดพฤติกรรมก้าวร้าวและลักษณะของเกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทดลอง อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้ว่าเกมคอมพิวเตอร์ที่มี
เนื้อหารุนแรงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในระยะสั้น ดังนั้นการควบคุมเนื้อหาของเกมและการจัดสรรเวลาการเล่นเกม
จะช่วยลดผลกระทบทางลบของเกมคอมพิวเตอร์ลง รวมทั้งควรให้มีการจัดเวทีความรู้เรื่องเกมคอมพิวเตอร์ระหว่างพ่อแม่ ครู และ
เพื่อน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และร่วมกันหาทางออกที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย

Abstract
The widespread popularity of violent computer games, combined with the rising prevalence of delinquent
behavior among Thai children and youth, raises the question: “Do violent computer games influence the level of
aggressive behavior in children and youth?” Exiting experimental, observational, and survey researches provide
different conclusions. Some studies indicate a significant relationship, with violent computer games influencing
aggressive behavior in children and youth, while some studies did not find any relationship. But many of the previous
studies contain weak points, including invalid aggressive behavior measurement and imperfect assessment of the
characteristics of violent computer games. It can be concluded that violent computer games can influence aggressive
behavior in the short term. Therefore, controlling the content of computer games content and limiting the time for
playing these games may reduce the negative effect of computer games on children and youth. Also, it is necessary
to create public forums for discussion of computer games among parents, teachers, and peers in order to learn and
find better solutions for Thai children and youth.
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บทน�ำ
เกมคอมพิวเตอร์ถือเป็นสื่อบันเทิงประเภทหนึ่งที่กำ�ลังได้รับความนิยมสูงขึ้นในปัจจุบัน เมื่อโลกก้าว
เข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างชัดเจนเกมคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่เหล่าเด็กและเยาวชนทั้งหลายมีความปรารถนาที่จะ
เข้าไปสัมผัส และเมื่อเข้าไปสัมผัสแล้วก็เกิดอาการติดใจอย่างถอนตัวได้ยากยิ่ง เกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน
มีเนื้อหาที่หลากหลายมาก บางเกมมีลักษณะที่สร้างสรรค์ ช่วยให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ เกมคอมพิวเตอร์
บางประเภทนัน้ อยูใ่ นข่ายทีไ่ ม่เหมาะสม ไม่วา่ จะในแง่ของโครงสร้างเกม แนวคิดของเกม วิธกี ารเล่น หรือสิง่ ต่างๆ
ที่แสดงออกมาในเกม และลักษณะ “รุนแรง - ป่าเถื่อน - ลามก” ซึ่งกำ�ลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
เกมคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจำ�วันของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบนั ดังจะเห็นได้จาก
ข้อมูลสถิติและผลสำ�รวจต่างๆ ปัจจุบันมีร้านเกมที่จดทะเบียนกับสำ�นักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
จำ�นวนกว่า 42,853 ร้านค้า โดยร้อยละ 20 อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (มติชนออนไลน์, 2553) การผุดขึ้น
ของร้านอินเตอร์เน็ตและเกมจำ�นวนมาก เป็นการเพิม่ โอกาสในการเข้าถึงเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กและเยาวชน
มากขึ้น จำ�นวนเด็กและเยาวชนที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงก็มีจำ�นวนมากและความถี่ในการเล่น
เกมคอมพิวเตอร์บ่อยครั้ง สำ�นักวิจัยเอแบคโพลล์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระบุว่า เด็กและเยาวชนไทยอายุ
10 - 24 ปี ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลชอบเล่นเกมต่อสูถ้ งึ ร้อยละ 53 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 40 ในปี 2548
และร้อยละ 24 ของกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการเล่นเกมทุกวัน มีระยะเวลาการเล่น 3 ชั่วโมงต่อครั้ง และ
มีค่าใช้จ่ายในการเล่นเกมเฉลี่ย 537 บาทต่อเดือน (หนังสือพิมพ์คมชัดลึก, 2550) นอกจากนี้โครงการ Child
Watch พบว่า เด็กและเยาวชนไทยที่ “ล่องลอย” อยู่ตามร้านเกม ผับ และคอสะพาน ตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสาม
มีจำ�นวนนับแสนคน (สสส., 2553) ผลสำ�รวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนไทย
ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
บ่อยครั้งที่สาเหตุของความรุนแรงถูกนำ�มาเชื่อมโยงกับ “เกมคอมพิวเตอร์” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะเห็น
ได้จากข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนตามสื่อต่างๆ ในไทย ซึ่งพาดหัวข่าวในลักษณะที่เจาะจง
ว่าเกมคอมพิวเตอร์เป็นตัวกำ�หนดพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชนผู้กระทำ�ผิดอย่างเด่นชัด เช่น
ข่าว “เด็กไทยเลียนแบบ GTA ฆ่าแท็กซี่” “เด็กป.4 ทำ�ร้ายเพื่อน อ้างอีกเลียนแบบเกม” “พ่อด่าติดเกม - ฆ่าตัว
ป.6 ดิ่งตึก หน้าแถวเคารพธง”
จากการแพร่หลายของการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทม่ี เี นือ้ หารุนแรงในหมูเ่ ด็กและเยาวชนไทยปัจจุบนั และ
ข่าวความรุนแรงของเด็กและเยาวชนไทยทีถ่ กู เชือ่ มโยงกับเกมคอมพิวเตอร์นน้ั นำ�มาสูข่ อ้ คำ�ถามว่าการเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงจริงหรือไม่ มีงานวิจัยจำ�นวนมาก
สนับสนุนสมมุติฐานที่ว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ท่ีมีเนื้อหารุนแรงจะเป็นการเพิ่มความก้าวร้าวให้กับเด็ก
และเยาวชน โดยเด็กและเยาวชนจะนำ�เอาความรุนแรงของเกมคอมพิวเตอร์มาเป็นต้นแบบในการแสดงออก
พฤติกรรมทางลบ อย่างไรก็ตามยังมีงานวิจัยอีกจำ�นวนหนึ่งกลับค้นพบว่า เกมคอมพิวเตอร์แทบจะไม่มีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและเยาวชนเลย Ferguson, et al., (2010) ได้สำ�รวจเด็กและเยาวชนใน
ประเทศเม็กซิโก พบว่า แม้กลุม่ ตัวอย่างกว่าร้อยละ 40 เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทม่ี เี นือ้ หารุนแรง แต่มกี ลุม่ ตัวอย่าง
เพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมา นักวิจัยบางส่วนกลับชี้ให้เห็นถึงข้อดีของการเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ทม่ี เี นือ้ หารุนแรงว่าเป็นการระบายความเครียดและทำ�ให้เด็กฉลาดขึน้ (Kutner, Olson & Johnson,
2008)
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จากความเชื่อที่ว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงจะเป็นการเพิ่มความก้าวร้าวให้กับเด็กและ
เยาวชนนั้น จำ�เป็นต้องมีการทบทวนว่าแท้จริงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงกับ
ความก้าวร้าวในเด็กและเยาวชนเป็นไปในลักษณะใด การค้นหาเพื่อเข้าใจถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวจำ�เป็นต้อง
อาศัยการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้าง
ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างเกมคอมพิวเตอร์ทมี่ เี นือ้ หารุนแรงและความก้าวร้าวในเด็กและเยาวชน โดย
ทำ�การทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์ความรูท้ มี่ อี ยู่ เพือ่ ให้ได้ภาพองค์ความรูใ้ นเรือ่ งดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
อันจะนำ�มาสู่การวางแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาความก้าวร้าวรุนแรงในเด็กและเยาวชนได้อย่างถูกจุดมากขึ้น

แนวคิดเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์และความก้าวร้าว
แม้ว่าพฤติกรรม “รุนแรง” และพฤติกรรม “ก้าวร้าว” จะถูกใช้แทนกันอยู่บ่อยครั้ง แต่แท้จริงแล้วทั้งสอง
คำ�นั้นมีความหมายที่แตกต่างกันโดยพฤติกรรมก้าวร้าวหมายถึง พฤติกรรมที่ตั้งใจจะทำ�ลายผู้อื่นหรือสิ่งของ
ทั้งทางกายและจิตใจในเชิงรุก ขณะที่พฤติกรรมรุนแรงหมายถึงรูปแบบในการทำ�ลายผู้อื่นหรือสิ่งของโดยการ
กระทำ�ทางกาย พฤติกรรม “ก้าวร้าว” ถือได้วา่ เป็นจุดเริม่ ต้นทีน่ ำ�มาสูพ่ ฤติกรรม “รุนแรง” ส่วนพฤติกรรมความ
รุนแรงบางอย่างไม่ถอื เป็นพฤติกรรมก้าวร้าว เพราะมีลกั ษณะเป็นการตัง้ รับ เช่น ความรุนแรงทีเ่ ป็นการแก้แค้น
และป้องกัน
เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงถือเป็นสื่อบันเทิงรูปแบบหนึ่งซึ่งมีความแตกต่างจากสื่อประเภทอื่นๆ
กล่าวคือ มีลักษณะที่รุนแรง (violence) แข่งขันกัน (competitiveness) มีความยาก (difficulty) และมีก้าวย่าง
ของการกระทำ� (pace of action) ซึง่ ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวผ่านกลไกทางจิตใจต่างๆ เช่น แรงกระตุน้ ทาง
กาย ความรูส้ กึ ก้าวร้าว การรับรูค้ วามก้าวร้าว เป็นต้น ผลกระทบของเกมคอมพิวเตอร์ดงั กล่าวสามารถอธิบาย
ด้วยทฤษฎีโมเดลความก้าวร้าวทั่วไป
นักทฤษฎีได้คิดทฤษฎีเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงกับความก้าวร้าว
เรียกว่า โมเดลความก้าวร้าวทั่วไป (General Aggression Model: GAM) โมเดล GAM ถือเป็นโมเดลที่เกิด
จากการบูรณาการจากทฤษฎีความก้าวร้าวต่างๆ ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory)
และทฤษฎีความสัมพันธ์ในการรับรู้ (Cognitive neoassociation) เป็นต้น โมเดล GAM อธิบายถึงแบบแผน
เชิงวัฏจักรของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว (รูป 1) กล่าวคือ การกระตุ้นและบุคลิกภาพ
ที่ก้าวร้าวจะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมก้าวร้าวผ่านกลไกทางจิตใจต่างๆ เช่น แรงกระตุ้น
ทางกาย ความรู้สึกก้าวร้าว การรับรู้ความก้าวร้าว เป็นต้น Anderson & Bushman (2001) กล่าวว่า เกม
คอมพิวเตอร์ทมี่ เี นือ้ หารุนแรงจะส่งผลต่อความก้าวร้าวทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ในระยะสัน้ เกมคอมพิวเตอร์
จะเพิม่ กลไกทางจิตใจทำ�ให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงตามมา ส่วนในระยะยาว เกมคอมพิวเตอร์จะสนับสนุนให้เกิด
ความเชื่อและทัศนคติด้านความก้าวร้าว เกมคอมพิวเตอร์จะสร้างแผน ต้นแบบ และความคาดหวังในความ
ก้าวร้าวขึ้น และเกมคอมพิวเตอร์จะเป็นตัวส่งเสริมให้คนแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความโกรธด้วยการใช้
พฤติกรรมที่ก้าวร้าว อย่างไรก็ตามก็มีข้อคิดเห็นว่าเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหาไม่รุนแรงก็สามารถสร้าง
แรงกระตุ้นทางกายพอๆ กับเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรง

เกมคอมพิวเตอร์กับพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและเยาวชน: ข้อค้นพบจากงานวิจัย

303

รูป 1 โมเดลความก้าวร้าวทั่วไป (General Aggression Model)

ที่มา: Adachi, 2011

เกมคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี เ นื้ อ หารุ น แรงส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความรู้ สึ ก ไม่ ส ะทกสะท้ า นต่ อ ความรุ น แรง
(Desensitization) และการประเมินทางศีลธรรมทีบ่ กพร่อง (Impaired moral evaluation) โดยเกมคอมพิวเตอร์
จะส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจใช้ความรุนแรงและปกปิดผลกระทบทีแ่ ท้จริงเอาไว้ ผูเ้ ล่นเกมจะเป็นผูเ้ ลือกกลยุทธ์
ความรุนแรงตามที่ผู้ออกแบบเกมได้สร้างไว้ ซึ่งความรุนแรงที่ใช้เป็นสิ่งที่ยอมรับได้เพราะเกมและเหยื่อที่อยู่ใน
เกมไม่ได้เป็นของจริง การกระทำ�ต่อเหยื่อในเกมถือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการลดการมีเหตุผลเชิงศีลธรรมลง
(Guerra, Nucci & Huesmann, 1994) นอกจากนี้เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงจะทำ�ให้การเข้าใจ
ความรู้สึกของผู้อื่นลดลง (Empathy) โดยการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเกิดขึ้นจากการขัดเกลาทางสังคม
(Socialization) หากผู้ใดมีการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นลดลงแล้ว ผู้นั้นมีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าว
(Cohen & Strayer, 1996)
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วกับสือ่ โทรทัศน์และภาพยนตร์ทมี่ เี นือ้ หารุนแรงมักจะเสนอแนะว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่
มีเนื้อหารุนแรงสามารถเพิ่มความก้าวร้าวได้มากกว่าสื่อโทรทัศน์และภาพยนตร์ เนื่องจากเกมคอมพิวเตอร์มี
ลักษณะพิเศษ 5 ประการ คือ 1) มีการให้รางวัลและการลงโทษ 2) ผู้เล่นเกมเป็นผู้แสดงบทบาทที่รุนแรง
3) เกมคอมพิวเตอร์เป็นทั้งต้นแบบ, ผู้สนับสนุน และผู้ฝึกซ้อมพฤติกรรม 4) เกมคอมพิวเตอร์มีแนวโน้มที่มี
ความเหมือนจริงและมีความรุนแรงมากขึน้ และ 5) ผูเ้ ล่นสามารถสวมบทบาทผูม้ พี ฤติกรรมก้าวร้าวได้โดยตรง
(Dill & Dill, 1998)
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เกมคอมพิวเตอร์กับพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและเยาวชน:
ข้อค้นพบจากงานวิจัยในต่างประเทศ
นับตั้งแต่วิดีโอเกมได้แพร่หลายในช่วงปีทศวรรษ1980s จนถึงปัจจุบัน ได้มีงานวิจัยหลายชิ้นได้ทำ �
การพิสูจน์สมมติฐานที่ว่าการเล่นวิดีโอเกมที่มีเนื้อหารุนแรงจะเป็นการเพิ่มความก้าวร้าวในเด็กและเยาวชน
งานวิจัยที่เกิดขึ้นมีความหลากหลายทั้งในแง่ของการออกแบบการวิจัยและผลการวิจัย ดังนี้

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
งานวิจัยจำ�นวนมากได้นำ�เอาเกมคอมพิวเตอร์มาทดลองกับเด็กและเยาวชน และพบผลการวิจัยที่
แตกต่างกันออกไป ข้อค้นพบจากงานวิจัยส่วนหนึ่งแสดงให้เห็นว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงมีผลต่อ
ทัง้ สมองและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน Mathews, et al., (2006) ทำ�การแบ่งกลุม่ วัยรุน่ ออกเป็นสองกลุม่
กลุม่ หนึง่ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทมี่ เี นือ้ หารุนแรง อีกกลุม่ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ทไี่ ม่มเี นือ้ หารุนแรงเป็นระยะเวลา
30 นาที จากนัน้ นักวิจยั ใช้เครือ่ งสแกนศึกษาการทำ�งานของสมองเพือ่ วัดระดับความสามารถในการยับยัง้ ชัง่ ใจ
และสมาธิ พบว่า ทัง้ สองกลุม่ มีความแม่นยำ�หรือใช้เวลาในการตอบสนองต่อภารกิจทีไ่ ม่แตกต่างกัน แต่ในกลุม่
ทีเ่ ล่นเกมคอมพิวเตอร์ทมี่ เี นือ้ หารุนแรง พบว่า สมองส่วนหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมตนเองและสมาธิท�ำ งาน
น้อยลง ในทางกลับกันสมองส่วนกลางทีท่ �ำ หน้าทีเ่ กีย่ วกับการรับรูท้ างอารมณ์ ความโกรธ ความกลัว กลับเป็น
ส่วนที่ทำ�งานหนักมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเชิงทดลองที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในผลกระทบของ
เกมคอมพิวเตอร์ทม่ี เี นือ้ หารุนแรงต่อเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัย โดยเด็กเล็กจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึน้
หลังจากได้เล่นเกมที่มีเนื้อหารุนแรง (Silvern & Williamson, 1987) แต่ไม่พบความแตกต่างในเด็กโต
แต่อย่างใด (Graybill, et al., 1987) ในขณะที่ Fisher, et al., (2010) ได้ทำ�การแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น
สองกลุ่ ม กลุ่ ม แรกให้ เ ล่ น เกมคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี เ นื้ อ หารุ น แรงที่ ส ามารถสวมบทบาทเป็ น ตั ว แสดงในเกม
คอมพิวเตอร์ ส่วนอีกกลุ่มเป็นกลุ่มที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงแต่ไม่ได้สวมบทบาทของตนในเกม
คอมพิวเตอร์ พบว่าผูถ้ กู ทดลองกลุม่ แรกมีระดับความก้าวร้าวมากกว่ากลุม่ หลัง เนือ่ งจากแรงกระตุน้ ทีเ่ กิดจาก
การสวมบทบาทในเกมมีสูง
อย่างไรก็ดีงานวิจัยเชิงทดลองบางส่วนกลับไม่พบความแตกต่างของเกมที่มีเนื้อหารุนแรงกับพฤติกรรม
ก้าวร้าว Winkel, Novak & Hopson (1987) ได้ทดลองในเด็กที่เรียนอยู่ในเกรด 8 โดยให้เล่นวิดีโอเกมก่อน
แล้วแสดงบทบาทสมมติระหว่างเพื่อนขึ้น พบว่า หลังจากได้เล่นวิดีโอเกมที่มีเนื้อหารุนแรงก็ไม่ปรากฏว่าเด็ก
จะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อเพื่อนแต่อย่างใด Scott (1995) ได้ทดลองในหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัยก็ไม่พบ
ความแตกต่างในความก้าวร้าวของนักศึกษาหลังจากได้เล่นวิดีโอเกมในหลายๆ ระดับความรุนแรง นอกจากนี้
Lynch (1994) ทำ�การทดลองเพือ่ ทดสอบสมมติฐานว่าเด็กทีเ่ ล่นวิดโี อเกมทีม่ เี นือ้ หารุนแรงมีการตอบสนองของ
หัวใจมากกว่าเด็กทีเ่ ล่นวิดโี อเกมทีไ่ ม่รนุ แรง แต่กไ็ ม่พบว่าเกิดความแตกต่างกันในระหว่างสองกลุม่ แต่อย่างใด
แม้ว่างานวิจัยเชิงทดลองมากมายทำ�การทดสอบผลกระทบของเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรง
แต่ข้อจำ�กัดทางด้านระยะเวลาและการวัดพฤติกรรมก้าวร้าวในงานวิจัยเชิงทดลอง ทำ�ให้งานส่วนใหญ่จะเป็น
งานวิจัยระยะสั้นและมักจะทำ �การวัดความรู้สึกก้าวร้าวและการตอบสนองของร่างกายจากการเล่นเกม
คอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรง ดังนั้นเราไม่สามารถทราบถึงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงในระยะยาว
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การวิจัยเชิงสังเกต (Observational Research)
การวิจัยเชิงสังเกตจะเป็นการสังเกตความแตกต่างของพฤติกรรมเด็กหลังจากได้เล่นเกมคอมพิวเตอร์
ที่มีเนื้อหารุนแรงแล้ว Cooper & Mackie (1986) ได้สังเกตพฤติกรรมเด็กอายุ 9 ถึง 10 ปีในห้องของเล่น
หลังจากผ่านการเล่นวิดีโอเกมที่มีเนื้อหารุนแรง พบว่า เด็กผู้หญิงมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ในขณะที่ไม่มีผลต่อเด็กผู้ชายแต่อย่างใด เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Silvern & Williamson (1987) ที่พบว่า
เด็กอายุ 4 ถึง 6 ปีมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเพิ่มขึ้นหลังจากเล่นวิดีโอเกมที่มีเนื้อหารุนแรง อย่างไรก็ดีการวิจัย
ดังกล่าวให้ข้อค้นพบว่า วิดีโอเกมที่มีเนื้อหารุนแรงส่งผลกระทบต่อเด็กในระยะสั้นเท่านั้น อาจเนื่องมาจากว่า
วิธีการวิจัยเองที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเด็ก ณ ขณะนั้น นอกจากนี้ Irwin & Gross (1995) ทำ�การ
วัดความก้าวร้าวต่อบุคคลและต่อสิ่งของหลังจากเล่นวิดีโอเกมที่มีเนื้อหารุนแรงในเด็กอายุ 7 ถึง 8 ปี พบว่า
เด็กทีเ่ ล่นวิดโี อเกมทีม่ เี นือ้ หารุนแรงจะแสดงความก้าวร้าวต่อสิง่ ของเวลาอยูใ่ นสถานการณ์เล่นปกติ และแสดง
ความก้าวร้าวต่อบุคคลเวลาเกิดสถานการณ์ที่มีปัญหา งานวิจัยเชิงสังเกตมักจะพบว่า การเล่นวิดีโอเกมที่มี
เนื้อหารุนแรงจะทำ�ให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กในระยะสั้น อาจจะเนื่องจากว่าตัวระเบียบวิธีวิจัยเอง
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบดังกล่าว

การวิจัยเชิงส�ำรวจ (Survey Research)
การวิจัยเชิงทดลองและเชิงสังเกตมีข้อจำ�กัดในการทดสอบสมมติฐานบางประการ งานวิจัยเชิงสำ�รวจ
สามารถทดสอบสมมติฐานได้หลากหลายกว่า เช่น เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมรุนแรงจะแสวงหาเกม
คอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรง หรือ ความเชื่อมั่นในตนเองต่ำ�อาจมีผลให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวได้ง่ายและ
มักจะแสวงหาเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงเช่นกัน เป็นต้น
การสำ�รวจระยะยาวของ Wallenius & Punamaki (2008) ที่ติดตามเด็กวัยรุ่นอายุ 12 ถึง 15 ปี
เป็นระยะเวลา 2 ปี พบว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงมีความเชื่อมโยงกับพฤติกรรมก้าวร้าวโดยตรง
การสื่อสารระหว่างเด็กกับพ่อแม่ที่ไม่ดีสามารถเพิ่มอิทธิพลทางลบของเกมคอมพิวเตอร์ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการสื่อสารกับพ่อแม่จะดีแค่ไหน แต่ก็ไม่สามารถช่วยป้องกันเด็กได้ในระยะยาว
นอกจากนีห้ ากเด็กและเยาวชนได้เล่นเกมคอมพิวเตอร์บอ่ ยครัง้ อาจเกิดการติดเกมขึน้ ได้ในระยะยาว พฤติกรรม
การติดเกมทำ�ให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านอื่นๆ เช่น ปัญหาการเรียน การเข้าสังคม เป็นต้น งานวิจัยของ
Hauge & Gentile (2003) พบว่า เด็กที่ติดเกมเคยมีการต่อสู้กับผู้อื่นมาแล้วในปีที่ผ่านมา รวมทั้งมีปัญหา
ในการเข้าสังคมกับกลุ่มเพื่อนและมีผลการเรียนที่ตกต่ำ�
การวิเคราะห์เชิงอภิมาน (Meta Analysis) ระบุว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงมีสหสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวเชิงบวกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น (r = .15 - .20) การศึกษาวิจัยระยะยาวกล่าวว่า เกม
คอมพิวเตอร์ทมี่ เี นือ้ หารุนแรงสามารถเพิม่ พฤติกรรมก้าวร้าวได้ในอนาคต (Anderson, et al., 2007) อย่างไร
ก็ตามบางงานวิจัยกลับพบว่า ระยะเวลาการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงและพฤติกรรมก้าวร้าว
มีความสัมพันธ์ในเชิงลบ อาจเป็นเพราะความรู้สึกตื่นเต้นในช่วงแรกได้ลดระดับลง (Sherry, 2001)
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นอกจากนี้งานสำ�รวจจำ�นวนหนึ่งกลับพบประโยชน์ที่ได้จากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรง
งานวิจัยของ Graybill, et al., (1985) ได้ใช้วิธีการสำ�รวจและสังเกต พบว่า วิดีโอเกมที่มีเนื้อหารุนแรงอาจให้
ผลทางบวกต่อเด็กในระยะสั้น เนื่องจากช่วยลดจินตนาการเชิงป้องกันและเพิ่มจินตนาการเกี่ยวกับความตั้งใจ
แน่วแน่ ส่วนผลของวิดโี อเกมทีม่ เี นือ้ หารุนแรงต่อความนับถือตนเองยังคงมีลกั ษณะทีห่ ลากหลาย กล่าวคือ บาง
ครั้งเด็กที่มีความนับถือตนเองต่ำ�มักจะเล่นวิดีโอเกมที่มีเนื้อหารุนแรงเพื่อจะช่วยเพิ่มความรู้สึกมีอ�ำ นาจและ
บรรลุถงึ เป้าหมาย Gardner (1991) ระบุวา่ วิดโี อเกมสามารถช่วยบำ�บัดจิตใจของเด็กและยังช่วยให้เด็กได้ปลด
ปล่อยและควบคุมอารมณ์ก้าวร้าวได้ด้วย สำ�หรับข้อกังวลที่ว่าวิดีโอเกมจะส่งผลกระทบต่อการเรียนในทางลบ
หรือไม่นนั้ Ferguson (2010) ระบุวา่ ไม่วา่ ระยะเวลาในการเล่นนานเท่าไรหรือเกมคอมพิวเตอร์มเี นือ้ หารุนแรง
หรือไม่ เกมคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้มีอิทธิพลต่อปัญหาการตั้งใจเรียนและผลการเรียน

เกมคอมพิวเตอร์กับพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและเยาวชน:
ข้อค้นพบจากงานวิจัยในประเทศไทย
งานวิจยั เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ของการเล่นเกมคอมพิวเตอร์และพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและเยาวชน
ในประเทศไทยยังมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยเชิงสำ�รวจและมักพบว่า การเล่นเกมวิดีโอที่มีเนื้อหา
รุนแรงมีผลต่อพฤติกรรมความก้าวร้าวของเด็กและเยาวชน งานวิจัยของวิทยา วุฒิเกรียงไกร (2546) ใช้แบบ
สำ�รวจเพื่อหาปัจจัยของการเล่นเกมคอมพิวเตอร์กับความก้าวร้าวของเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า การเล่น
เกมคอมพิวเตอร์ตามลำ�พังการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ในอาเขตเซ็นเตอร์และการเล่นเกมที่มีเนื้อหารุนแรง มี
ความสัมพันธ์ตอ่ ความก้าวร้าวของเด็ก บางงานวิจยั พบว่า ระยะเวลาในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทม่ี เี นือ้ หารุนแรง
ในระดับทีไ่ ม่เหมาะสมคือ 3 ชัว่ โมงขึน้ ไปต่อวัน จะส่งผลให้มพี ฤติกรรมก้าวร้าวสูงกว่าระยะเวลาในการเล่นเกม
ในระดับทีเ่ หมาะสม (อรนลิน ไชยวสุ, 2547) นักเรียนทีเ่ ล่นเกมต่อสูเ้ กมสวมบทบาทและเกมยิงกันเป็นประจำ�
มีพฤติกรรมก้าวร้าวมากที่สุด รวมทั้งนักเรียนที่เล่นเกมกับคนแปลกหน้าเป็นประจำ�ก็จะมีพฤติกรรมก้าวร้าว
มากที่สุด (ศมพรัตน์ ขุนทิพย์ และคณะ, 2553) งานวิจัยของสุทธิพร นิราพาธ (2547) พบว่า การเล่นเกม
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมก้าวร้าวแต่ไม่พบความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากความก้าวร้าวแล้วการเล่นเกมยังมีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมที่ลดลงของ
เด็ก (ศิริลักษณ์ ศรีวนาสณฑ์, 2534) และผลการเรียนที่ตกต่ำ�ลง (ศุภัคนิจ วิษณุพงษ์พร, 2552) ผลการวิจัย
ข้างต้นเป็นบทสะท้อนให้เห็นถึงความจำ�เป็นที่จะต้องควบคุมระยะเวลาในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในเด็กและ
เยาวชน เพื่อลดผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นจากการใช้เวลาของเด็กและเยาวชนที่ไม่เหมาะสม
งานวิจยั เชิงคุณภาพของศรัญญา อิชติ ะ (2553) ได้ทำ�การสัมภาษณ์เด็กทีม่ พี ฤติกรรมรุนแรงจำ�นวนหนึง่
สรุปว่าการเล่นเกมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรุนแรงของนักเรียน การเล่นเกมประเภทที่มี
เนือ้ หาเกีย่ วกับความรุนแรง มีอทิ ธิพลต่อนักเรียนให้ซมึ ซับเอาพฤติกรรมความรุนแรงนัน้ ไว้กบั ตนเอง กลายเป็น
คนโมโหง่ายหงุดหงิด เอาแต่ใจ และจะแสดงพฤติกรรมความรุนแรงออกมากับเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือรังแก
คนทีอ่ อ่ นแอกว่า เนือ่ งจากการเล่นเกมออนไลน์จะมีผลต่อสุขภาพจิตของเด็ก เด็กจะลดความสัมพันธ์กบั เพือ่ น
ลงแต่จะไปติดต่อกับเครือ่ งคอมพิวเตอร์แทน เพราะสามารถเอาชนะทุกอย่างได้ในเกมอาจกลายเป็นเด็กก้าวร้าว
(สมชาย จักรพันธุ์, 2551)
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งานวิจัยส่วนหนึ่งทำ�การค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเล่นเกมที่มีเนื้อหารุนแรง และมักพบว่าเด็กและ
เยาวชนที่มีความก้าวร้าว มีประวัติการใช้สารเสพติด มักจะมีแนวโน้มเล่นเกมที่มีเนื้อหารุนแรง (ประกายทิพย์
นิยมรัฐ, 2547) บางครั้งไม่เฉพาะความก้าวร้าวเท่านั้นที่มีผลต่อการเล่นเกมที่รุนแรง แต่เด็กและเยาวชน
คนนั้นต้องมีการแสวงหาการสัมผัส (Sensation seeking) ด้วยเช่นกัน ผู้ที่มีการแสวงหาการสัมผัสสูงและ
ความก้าวร้าวสูง มีความปรารถนาในการเล่นเกมที่รุนแรงมากกว่าผู้ที่มีการแสวงหาการสัมผัสต่�ำ และความ
ก้าวร้าวสูง (ประกายทิพย์ นิยมรัฐ, 2547; อัจฉริยา เลิศอนันต์วรกุล, 2548)

ข้อบกพร่องทางระเบียบวิธีวิจัยในงานวิจัยที่ผ่านมา
อาจกล่าวได้วา่ งานวิจยั เรือ่ งผลกระทบของเกมคอมพิวเตอร์ทมี่ เี นือ้ หารุนแรงกับพฤติกรรมรุนแรงในเด็ก
และเยาวชนที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีข้อบกพร่องในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย ทำ�ให้เป็นการยากที่จะยืนยันสมมติฐาน
ต่างๆ ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นมีดังนี้
1. ข้อบกพร่องของการวัดพฤติกรรมก้าวร้าว บางครั้งมาตรวัดพฤติกรรมที่ผู้วิจัยใช้ไม่ได้วัดพฤติกรรม
ก้าวร้าว หากแต่ไปวัดพฤติกรรมอื่นๆ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยที่ผ่านมานักวิจัยมักใช้แบบทดสอบ Taylor
Competitive Reaction Time (TCRTT) ในงานของตน (Anderson & Dill, 2000; Barlett, et al., 2009;
Ferguson, et al., 2008; Silvern & Williamson, 1987) โดยแบบทดสอบนี้จะทำ�การบอกผู้ถูกทดลองว่าเขา
กำ�ลังแข่งกดปุ่มวัดความเร็วกับผู้แข่งขันฝ่ายตรงข้าม ผู้แพ้จะถูกลงโทษด้วยเสียงระเบิดที่ดัง ในขณะที่ผู้ชนะจะ
มีสิทธิเลือกความรุนแรงในการลงโทษ ระดับความรุนแรงในการลงโทษจะเป็นตัวชี้วัดความก้าวร้าวของแต่ละ
คน ข้อบกพร่องของแบบทดสอบนี้อยู่ตรงที่ความไม่ชัดเจนของพฤติกรรมที่แสดงออก บางครั้งผู้ถูกทดลอง
ไม่ได้มองว่าพฤติกรรมของตนเป็นพฤติกรรมก้าวร้าว หากแต่เป็นเพียงพฤติกรรมแข่งขันเท่านั้น (Lieberman,
et al., 1999)
2. ข้อบกพร่องของลักษณะของเกมคอมพิวเตอร์ทใี่ ช้ทดลองงานวิจยั เชิงทดลองส่วนใหญ่จะทำ�การเปรียบ
เทียบผลกระทบระหว่างเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงกับเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหาไม่รุนแรง แต่มักจะ
พบว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงมีสภาพของการแข่งขันน้อยกว่าเกมคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีเนื้อหารุนแรง
ทำ�ให้ไม่พบความแตกต่างในความก้าวร้าวระหว่างผูเ้ ล่นของทัง้ สองประเภท (Anderson & Carnegey, 2009)
ลักษณะของเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงจำ�เป็นต้องมีความรุนแรง การแข่งขัน ความยาก และมีก้าวย่าง
ของการกระทำ�

สรุปและข้อเสนอแนะ
จากคำ�กล่าวของ McNulty (1996) ทีว่ า่ “ไม่มปี ระชากรกลุม่ ใดคุกคามความปลอดภัยทางสังคมได้มาก
เท่ากับผู้กระทำ�ผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน” นับเป็นคำ�กล่าวที่สะท้อนถึงความสำ�คัญของปัญหาความก้าวร้าว
รุนแรงในเด็กและเยาวชนทีม่ ตี อ่ สังคม ความก้าวร้าวรุนแรงของเด็กและเยาวชนไทยทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ถูกนำ�มาโยงกับ
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เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงถือเป็นสื่อบันเทิงที่มี
ความแตกต่างไปจากสื่อประเภทอื่น เนื่องจากผู้รับสื่อสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อได้โดยตรง และด้วยเนื้อหา
เกมคอมพิวเตอร์ที่มีความรุนแรง เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงจึงถูกเพ่งเล็งจากหลายฝ่าย ว่าเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่ก่อให้เกิดความรุนแรงของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีได้มีงานวิจัยส่วนหนึ่งไม่พบความ
สัมพันธ์ระหว่างเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงและพฤติกรรมรุนแรงของเด็กและเยาวชนแต่อย่างใด ดังนั้น
จึงจำ�เป็นที่จะต้องมีการทบทวนว่าเกมคอมพิวเตอร์ที่มีความรุนแรงและพฤติกรรมก้าวร้าวมีความสัมพันธ์กัน
หรือไม่ อย่างไร
การนำ�เสนอข้อค้นพบจากงานวิจัยตามการออกแบบการวิจัยต่างๆ มีความสำ�คัญที่จะช่วยมองเห็น
ความสัมพันธ์ของเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงและพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและเยาวชนให้เด่นชัดมาก
ยิ่งขึ้นจากการทบทวนงานวิจัยต่างๆ อาจสรุปออกมาเป็นประเด็นได้ดังนี้
• งานวิจยั เรือ่ งผลกระทบของเกมคอมพิวเตอร์ทมี่ เี นือ้ หารุนแรงกับพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและเยาวชน
ที่ผ่านมายังให้ผลการศึกษาที่หลากหลาย งานวิจัยบางชิ้นไม่พบความแตกต่างของพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก
และเยาวชนหลังจากเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรง แต่เมื่อนำ�เอาตัวแปรตามประเภทอื่นมาพิจารณา
มักพบว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมก้าวร้าว ความคิดที่
ก้าวร้าว ความรู้สึกก้าวร้าว แรงกระตุ้นทางจิตใจและการลดลงของพฤติกรรมการช่วยเหลือสังคม
• งานวิจัยส่วนใหญ่มักมีระเบียบวิธีวิจัยที่ไม่เหมาะสม ทำ �ให้ข้อสรุปในความสัมพันธ์ระหว่างเกม
คอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงและพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและเยาวชนยังมีความไม่แน่นอน ตัวอย่างของ
ความไม่เหมาะสมของระเบียบวิธวี จิ ยั ได้แก่ มาตรวัดไม่ได้วดั พฤติกรรมก้าวร้าวแต่กลับไปวัดพฤติกรรมแข่งขัน
เกมคอมพิวเตอร์ทใี่ ช้ทดลองมีลกั ษณะทีไ่ ม่ครบตามคุณสมบัตขิ องการเป็น “เกมคอมพิวเตอร์ทมี่ เี นือ้ หารุนแรง”
ซึ่งต้องประกอบไปด้วย ความรุนแรง การแข่งขัน ความยาก และมีก้าวย่างของการกระทำ�
• เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงอย่างเดียวกันอาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไม่เหมือนกัน
เนือ่ งจากความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ เป็นต้น งานวิจยั ส่วนใหญ่ พบว่า เกมคอมพิวเตอร์
ที่มีเนื้อหารุนแรง มีผลกระทบต่อความก้าวร้าวของเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย สำ �หรับปัจจัยทางด้านอายุ
เนือ่ งจากความแตกต่างของเด็กและเยาวชนในแต่ละช่วงวัยมีพฒ
ั นาการทางร่างกายและจิตใจทีแ่ ตกต่างกันมาก
งานวิจัยส่วนใหญ่ พบว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมก้าวร้าวในวัยเด็กสูง
แต่กลับไม่ค่อยพบผลกระทบที่มีต่อวัยรุ่นเท่าใดนัก
• งานวิจัยส่วนใหญ่ค่อนข้างล้าสมัย ขณะที่เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงในปัจจุบันได้พัฒนา
ก้าวไกลมาก เกมคอมพิวเตอร์หลายชิ้นมีกราฟิกที่สมจริงมาก ผู้วิจัยในประเด็นดังกล่าวจำ�เป็นต้องก้าวตาม
กระแสความนิยมของเกมคอมพิวเตอร์ให้ทนั เพราะลักษณะของเกมทีแ่ ตกต่างกันก็สง่ ผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าว
ของเด็ ก และเยาวชนที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น เดี ย วกั น ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น อุ ป สรรคที่ ย ากจะสรุ ป ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า
เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงมีอิทธิพลต่อความก้าวร้าวรุนแรงในเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน

เกมคอมพิวเตอร์กับพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและเยาวชน: ข้อค้นพบจากงานวิจัย

309

• พึงตระหนักอยู่เสมอว่าเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงไม่ได้เป็นปัจจัยสำ�คัญปัจจัยเดียว ที่ทำ�ให้
เด็กและเยาวชนมีความก้าวร้าวมากขึน้ แต่ยงั คงมีปจั จัยสำ�คัญอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อความก้าวร้าวในเด็กและเยาวชน
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของปัจจัยเสี่ยง เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาการคบเพื่อน ปัญหาทางจิต เป็นต้น
Ferguson (2008) ชีใ้ ห้เห็นว่า ไม่พบหลักฐานใดๆ เกีย่ วกับเกมคอมพิวเตอร์ทม่ี เี นือ้ หารุนแรงในเหตุฆาตกรรมหมู่
ไม่ว่าจะเป็นที่ Virginia Tech, Utah Trolley Stop และ Northern Illinois University เขายังระบุว่า สาเหตุที่
แท้จริงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว ลักษณะทางกรรมพันธุ์ ความยากจน และความไม่เท่าเทียม
กัน ในทางตรงกันข้าม เกมคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่สามารถหยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างได้ง่ายกว่า
• อย่างไรก็ดีงานวิจัยส่วนหนึ่งระบุว่า ไม่เฉพาะเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงจะส่งผลทำ�ให้ทำ�ให้
เด็กและเยาวชนมีความก้าวร้าว แต่ผู้ที่มีความนับถือตนเองต่ำ� มีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่ต่ำ�
มีการยอมรับสังคมที่ต่ำ� และผู้ที่มีผลการเรียนต่ำ� มักจะเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรง (Funk, et al.,
2004)
• เกมคอมพิวเตอร์ทมี่ เี นือ้ หารุนแรงสามารถให้ผลกระทบทัง้ ทางบวกและทางลบต่อเด็กและเยาวชนได้
หากมี ก ารออกแบบเกมคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ หมาะสมกั บ บางบริ บ ทและมี ลั ก ษณะบำ� บั ด เด็ กอย่ า งทุ ก จุ ด แล้ ว
เกมคอมพิวเตอร์ก็สามารถเป็นเครื่องมือที่ดีในการช่วยกระตุ้นความคิดและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กได้เป็น
อย่างดี แต่หากเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหาของเกมคอมพิวเตอร์มีลักษณะที่ไม่เหมาะสมแล้ว มันอาจส่งผลเสีย
มากกว่าการนั่งดูโทรทัศน์หรือภาพยนตร์ที่มีเนื้อหารุนแรงก็เป็นได้
ประเด็นจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นชีใ้ ห้เห็นว่า เกมคอมพิวเตอร์ทมี่ เี นือ้ หารุนแรงมีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กและเยาวชนผ่านกลไกทางจิตใจต่างๆ ตามโมเดล GAM กล่าวคือ เกมคอมพิวเตอร์
ทีม่ เี นือ้ หารุนแรงจะเป็นตัวเพิม่ แรงกระตุน้ ทางกาย ความรูส้ กึ ก้าวร้าว และการรับรูค้ วามก้าวร้าว แต่พฤติกรรม
ก้าวร้าวดังกล่าวอาจไม่เป็นพฤติกรรมรุนแรงก็ได้ อย่างไรก็ดีเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงไม่ใช่ปัจจัยหลัก
ที่กำ�หนดพฤติกรรมก้าวร้าว หากแต่ยังคงมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยครอบครัวและ
การเลีย้ งดูเด็กและเยาวชนซึง่ มีผลต่อพฤติกรรมเด็กอย่างมาก รวมทัง้ ความแตกต่างของตัวเด็กและเยาวชนเอง
ที่ทำ�ให้มีพฤติกรรมก้าวร้าวที่แตกต่างกัน
กระแสโลกาภิวัตน์ที่ผ่านมา ได้ทำ�ให้ลกั ษณะประชากรไทยเปลี่ยนแปลงไป โดยครอบครัวมีขนาดเล็กลง
การหย่าร้างสูงขึ้น การอพยพเข้าสู่เมืองมากขึ้น ความเป็นเมืองสูงขึ้น และเศรษฐกิจทุนนิยมมากขึ้น ลักษณะ
ดังกล่าวมีผลให้บทบาทของครอบครัวไทยเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม มีผลให้พอ่ แม่มเี วลาเลีย้ งดูลกู น้อยลง ทำ�ให้
ลูกต้องใช้เวลาว่างไปกับสิง่ อืน่ เด็กและเยาวชนไทยจำ�นวนหนึง่ ใช้เวลาว่างไปกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ทำ�ให้
เวลาที่จะมีให้กับการบ้านและกิจกรรมของครอบครัวมีน้อยลง จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศส่วนใหญ่ พบว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก
และเยาวชน จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนักถึงอิทธิพลของเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงที่สำ�คัญคือ
รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการที่จะลดผลกระทบของเกมที่มีเนื้อหารุนแรง ดังต่อไปนี้
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1. รัฐควรเข้ามามีบทบาทในการควบคุมเนือ้ หาของเกมคอมพิวเตอร์ทกุ ประเภท ทัง้ เกมทีม่ เี นือ้ หารุนแรง
และไม่รุนแรง การจัดกลุ่มประเภทของเกมคอมพิวเตอร์ควรจัดให้มีขึ้น เหมือนเช่นการจัดประเภทรายการ
โทรทัศน์และภาพยนตร์ เพื่อคัดกรองความเหมาะสมของเกมคอมพิวเตอร์ตามเด็กและเยาวชนแต่ละช่วงวัยได้
2. หน่วยงานต่างๆ ควรส่งเสริมบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองในการควบคุมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ของเด็ก โดยเลือกเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหาในเชิงสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ ทั้งยังต้องสามารถจัดสรรเวลา
ในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม เพือ่ ลดพฤติกรรมการติดเกมและลดปัญหาการเรียนได้อกี ทางหนึง่
3. หน่วยงานระดับท้องถิ่นควรจัดให้มีกิจกรรมกีฬาและกิจกรรม เพื่อสังคมให้เด็กและเยาวชนในชุมชน
ได้ทำ�ในยามว่าง เพื่อให้เด็กและเยาวชนไม่หมกมุ่นอยู่กับเกมคอมพิวเตอร์อย่างเดียว และเป็นการเสริมสร้าง
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และการเข้าสังคมด้วย
4. รัฐควรจัดให้มีเวทีความรู้ระหว่างพ่อแม่ ครู และเพื่อนๆ เพื่อเข้าใจสถานการณ์ของเกมคอมพิวเตอร์
การจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัว การลดความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจในโรงเรียน เพื่อให้ทั้งพ่อแม่และครู
สามารถเข้าถึงเด็กได้มากขึ้น อันเป็นการสร้างความใกล้ชิดและเป็นเงื่อนไขในการเสนอแรงจูงใจด้านบวกอื่นๆ
เข้ามาเป็นทางเลือกให้เด็กตอบสนองมากขึ้น ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธเกมคอมพิวเตอร์ หากแต่เป็น
การเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับเด็ก และร่วมกันหาทางออกที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ ให้มากขึ้น
อย่างไรก็ดีการสร้างงานวิจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างเกมคอมพิวเตอร์และพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็ก
และเยาวชนทีม่ กี ารออกแบบการวิจยั ทีเ่ หมาะสมยังคงเป็นสิง่ ทีจ่ �ำ เป็นอย่างยิง่ ในสังคมไทย เนือ่ งจากจะช่วยให้
เราเข้าใจผลกระทบของเกมอย่างถ่องแท้ภายใต้เกมคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาที่รวดเร็วและบริบททางสังคม
ไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นสิ่งที่นักวิจัยไทยต้องพิจารณาและตระหนักอย่างยิ่งในการออกแบบการวิจัยใน
ประเด็นดังกล่าวคือ เกมคอมพิวเตอร์ทนี่ ำ�มาใช้ทดลองต้องเป็นเกมทีม่ คี วามรุนแรง แข่งขัน ยาก และมีกา้ วย่าง
ของการกระทำ�ครบถ้วนตามลักษณะของเกมที่มีเนื้อหารุนแรง รวมทั้งมีการออกแบบเครื่องมือวัดพฤติกรรม
ก้าวร้าวที่เที่ยงตรง และเชื่อถือได้
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ส่วนที่ 5
จุดเปลี่ยนประชากรโลก

การเปลี่ยนแปลง
ประชากรโลก 2493 - 2573

World Population Change 1950 - 2030
วรชัย ทองไทย Varachai Thongthai 1

บทคัดย่อ
ใน พ.ศ. 2553 ประชากรโลกที่มีทั้งสิ้น 6.9 พันล้านคน โดยร้อยละ 60 อาศัยอยู่ในเอเชีย รองลงไปคือ ร้อยละ 15 อาศัย
อยูใ่ นแอฟริกา ส่วนทีเ่ หลือกระจายกันอยูใ่ นยุโรป ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน อเมริกาเหนือ และโอเซียเนีย ตามลำ�ดับ โลกมีประชากร
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.2 ต่อปี อันเป็นผลมาจากอัตราเกิดทีม่ มี ากกว่าอัตราตาย โดยพืน้ ทีท่ มี่ อี ตั ราเพิม่ ธรรมชาติสงู ทีส่ ดุ คือ แอฟริกา และ
ต่ำ�ที่สุดคือ ยุโรป ในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่ต่างๆ เป็นผลของภาวะเจริญพันธุ์มากกว่าภาวะ
การตายหรือย้ายถิ่น อัตราเพิ่มประชากรที่มีแนวโน้มลดลง ก็เพราะภาวะเจริญพันธุ์มีแนวโน้มลดลง สำ�หรับภาวะการย้ายถิ่นกลับมี
แนวโน้มสูงขึ้น โดยที่พื้นที่พัฒนามากจะเป็นพื้นที่รับประชากรเข้า (ยุโรป อเมริกาเหนือ และโอเซียเนีย) ส่วนพื้นที่พัฒนาน้อยก็จะ
เป็นพื้นที่ส่งประชากรออก (เอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา/แคริบเบียน) คาดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ประชากรโลกจะเพิ่มเป็น
8.1 พันล้านคน โดยมีการกระจายตัวเหมือนเดิม ยกเว้นแอฟริกาและยุโรปเท่านั้นที่เปลี่ยนไปคือ แอฟริกามีสัดส่วนประชากร
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 17 ส่วนยุโรปกลับมีสัดส่วนประชากรลดลงจากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 8

Abstract
In 2010, world population was 6.9 billion of which 60 percent were living in Asia and 15 percent in Africa,
and the remaining 25 percent shared unevenly by Europe, Latin America and the Caribbean, Northern America, and
Oceania. The rate of population increase was 1.2 percent annually, Mainly due to higher birth rates than death rates.
Africa has the highest birth rate whilst Europe has the lowest.
In the last 60 years, population changes in all areas were influenced more by fertility than mortality or
migration. The decline of population growth rates was the result of fertility decline. Migration, nevertheless, was on
the rise with more developed areas (Europe, Northern America, and Oceania) absorbing population from less
developed areas (Asia, Africa, and Latin America and the Caribbean).
World population will reach 8.1 billion in the next 20 years. Whilst most of the areas will have the same proportion of population, the proportion of population living in Africa will increase from 15 percent to 17 percent, and
the proportion of population living in Europe will decrease from 11 percent to 8 percent.
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บทน�ำ
โลกมีเนือ้ ทีท่ งั้ หมด 510,072,000 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพืน้ น้�ำ ร้อยละ 71 หรือ 361,132,000
ตารางกิโลเมตร และพืน้ ดินร้อยละ 29 หรือ 148,940,000 ตารางกิโลเมตร ในทางภูมศิ าสตร์แบ่งพืน้ ดินออก
เป็น 7 ทวีป ได้แก่ เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย และแอนตาร์กติกา แต่ทวีปที่
มีประชากรอาศัยอยูไ่ ด้มเี พียง 6 แห่งแรกเท่านัน้ โดยทวีปแอนตาร์กติกาซึง่ อยูข่ วั้ โลกใต้ เป็นพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มคี นอาศัย
อยู่ เพราะมีน้ำ�แข็งปกคลุมตลอดทั้งปี ดังนั้น ถ้านับเฉพาะพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่ก็จะมีเนื้อที่เพียง
136,136,773 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 91 ของผืนแผ่นดินโลก
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ประชากรของโลกทำ�ได้หลายวิธี เช่น ถ้าแบ่งตามภูมิศาสตร์ก็ประกอบด้วย
6 ทวีปที่มีประชากรอาศัยอยู่ ถ้าแบ่งตามการพัฒนาก็อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศพัฒนามากและ
กลุม่ ประเทศพัฒนาน้อย หรืออาจแบ่งเป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ว กลุม่ ประเทศกำ�ลังพัฒนา และ
กลุม่ ประเทศด้อยพัฒนา แต่ในทีน่ จี้ ะแบ่งประชากรออกเป็น 6 กลุม่ หรือ 6 พืน้ ที่ โดยใช้ลกั ษณะทางภูมศิ าสตร์
ประชากรศาสตร์ และการพัฒนาเป็นตัวกำ�หนด เรียงตามลำ�ดับจำ�นวนประชากรดังนี้ 1) เอเชียคือประชากรใน
ทวีปเอเชีย 2) แอฟริกาคือประชากรในทวีปแอฟริกา 3) ยุโรปคือประชากรในทวีปยุโรป 4) ลาตินอเมริกา/
แคริบเบียนคือประชากรในประเทศเม็กซิโก ทวีปอเมริกาใต้ และหมู่เกาะแคริบเบียน 5) อเมริกาเหนือคือ
ประชากรในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา และ 6) โอเซียเนีย (Oceania) คือประชากรในทวีปออสเตรเลีย
และประเทศในหมูเ่ กาะแปซิฟกิ โดยในสองพืน้ ทีแ่ รกมีเนือ้ ทีพ่ อๆ กันคือ เอเชียมีเนือ้ ทีร่ อ้ ยละ 23 และแอฟริกา
มีเนือ้ ทีร่ อ้ ยละ 22 ถัดไปอีก 3 กลุม่ ก็มเี นือ้ ทีพ่ อๆ กันอีกคือ ยุโรปมีเนือ้ ทีร่ อ้ ยละ 17 ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน
มีเนื้อที่ร้อยละ 15 และอเมริกาเหนือมีเนื้อที่ร้อยละ 16 ส่วนที่เหลือเนื้อที่อีกร้อยละ 6 เป็นของโอเซียเนีย

ขนาดและการกระจายตัวของประชากร
ในปี พ.ศ. 2553 โลกมีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 6.9 พันล้านคน กระจายกันอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ พื้นที่
ที่มีประชากรมากที่สุดคือ เอเชียซึ่งมีถึงร้อยละ 60 ของประชากรโลก และมีจำ�นวนมากกว่าประชากรในพื้นที่
ถัดไปคือ แอฟริกา ถึง 4 เท่า ทั้งๆ ที่ทั้งสองพื้นที่มีเนื้อที่พอๆ กัน ซึ่งทั้งสองพื้นที่นี้มีเนื้อที่ไม่ถึงครึ่งของ
แผ่นดินทั้งหมด แต่กลับมีประชากรอาศัยอยู่มากถึง 3 ใน 4 ของประชากรโลก สำ�หรับประชากรอีก 1 ใน 4 ก็
กระจายตัวกันอยู่ในพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่โลก ได้แก่ ยุโรปซึ่งมีประชากรร้อยละ 11 ลาตินอเมริกา/
แคริบเบียนมีประชากรร้อยละ 9 อเมริกาเหนือมีประชากรร้อยละ 5 และโอเซียเนียมีประชากรไม่ถึงร้อยละ 1
ของประชากรโลก (ตาราง 1)
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ตาราง 1 จำ�นวนประชากร ร้อยละของประชากร ขนาดพื้นที่ ร้อยละของพื้นที่
และความหนาแน่นของประชากร จำ�แนกตามพื้นที่ พ.ศ. 2553
พื้นที่
โลก
เอเชีย
แอฟริกา
ยุโรป
ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน
อเมริกาเหนือ
โอเซียเนีย

จำ�นวนประชากร
(ล้านคน)
6,892.3
4,157.3
1,030.4
738.6
585.5
343.9
36.7

ร้อยละ
100.0
60.3
15.0
10.7
8.5
5.0
0.5

ขนาดพื้นที่ (ตร.
กม.)
136,136,773
31,876,823
30,312,110
23,061,200
20,546,697
21,775,596
8,564,346

ร้อยละ
100.0
23.4
22.3
16.9
15.1
16.0
6.3

ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
51
130
34
32
28
16
4

ที่มา: Population Reference Bureau, 2011.

ความหนาแน่นของประชากร
ความหนาแน่นของประชากรคิดเป็นจำ�นวนคนต่อตารางกิโลเมตร ถึงแม้ว่าโลกจะมีความหนาแน่นของ
ประชากรเท่ากับ 51 คนต่อตารางกิโลเมตร แต่เนื่องจากการกระจายตัวของประชากรในแต่ละพื้นที่นั้น
ไม่เท่ากัน จึงมีผลทำ�ให้ความหนาแน่นของประชากรในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไปด้วย เอเชียซึ่งเป็นพื้นที่
ที่มีประชากรมากที่สุด ก็มีความหนาแน่นของประชากรสูงที่สุดด้วย (130 คนต่อตารางกิโลเมตร) โดยสูงกว่า
ความหนาแน่นของโลกมากกว่า 2 เท่าครึ่ง และสูงกว่าพื้นที่ถัดไปคือ แอฟริกาเกือบ 4 เท่า รองลงไปคือยุโรป
ซึง่ มีความหนาแน่นของประชากรต่�ำ กว่าแอฟริกาเพียงเล็กน้อย (32 และ 34 คนต่อตารางกิโลเมตร ตามลำ�ดับ)
ถัดไปคือลาตินอเมริกา/แคริบเบียน และอเมริกาเหนือ ส่วนโอเซียเนียมีความหนาแน่นของประชากรต่ำ�ที่สุด
(เพียง 4 คนต่อตารางกิโลเมตรเท่านั้น) และต่ำ�กว่าอเมริกาเหนือถึง 4 เท่า (ตาราง 1)
ไม่น่าแปลกใจที่เอเชียเป็นพื้นที่ที่มีประชากรมากที่สุดและหนาแน่นที่สุด เพราะมีประเทศเก่าแก่ที่เป็น
บ่อเกิดของวัฒนธรรมถึง 2 แห่งอยู่ในพื้นที่นี้คือ จีนและอินเดีย โดยจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุด
ในโลก ส่วนอินเดียเป็นอันดับสอง ซึ่งทั้งสองประเทศต่างก็มีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคนด้วย ยิ่งกว่านั้น
ส่วนใหญ่ของประเทศทีม่ ปี ระชากรมากกว่า 100 ล้านคนขึน้ ไป (6 ใน 11 ประเทศ) ก็เป็นประเทศทีอ่ ยูใ่ นเอเชีย
อีกด้วย ในขณะที่ประเทศที่มีประชากรในอันดับ 3 คือ สหรัฐอเมริกามีประชากรต่ำ�กว่าอินเดียเกือบ 4 เท่า
ส่วนพืน้ ทีอ่ น่ื มีประเทศทีม่ ปี ระชากรมากกว่า 100 ล้านคนคือ ลาตินอเมริกา/แคริบเบียนมี 2 ประเทศ อเมริกาเหนือ
แอฟริกา และยุโรป แห่งละ 1 ประเทศ (ตาราง 2)
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ตาราง 2 ประเทศที่มีประชากรมากกว่า 100 ล้านคน เรียงตามลำ�ดับ พ.ศ. 2553
ลำ�ดับ
ประเทศ (พื้นที่)
1
จีน (เอเชีย)
2
อินเดีย (เอเชีย)
3
สหรัฐอเมริกา (อเมริกาเหนือ)
4
อินโดนีเซีย (เอเชีย)
5
บราซิล (ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน)
6
ปากีสถาน (เอเชีย)
7
บังคลาเทศ (เอเชีย)
8
ไนจีเรีย (แอฟริกา)
9
รัสเซีย (ยุโรป)
10
ญี่ปุ่น (เอเชีย)
11
เม็กซิโก (ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน)
ที่มา: Population Reference Bureau, 2011.

จำ�นวนประชากร
1,338,100,000
1,188,800,000
309,600,000
235,500,000
193,300,000
184,800,000
164,400,000
158,300,000
141,900,000
127,400,000
110,700,000

ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำ�นวนประชากรเกิดจากปัจจัย 3 ชนิดคือ เกิด ตาย และย้ายถิ่น โดยการเกิด
จะมีผลทำ�ให้จำ�นวนประชากรเพิ่มขึ้น การตายทำ�ให้จำ�นวนประชากรลดลง และการย้ายถิ่นทำ�ให้จำ�นวน
ประชากรเพิ่มขึ้นถ้าเป็นการย้ายถิ่นเข้า แต่จะทำ�ให้จำ�นวนประชากรลดลงถ้าเป็นการย้ายถิ่นออก นอกจากนี้
ปัจจัยทั้งสามยังมีผลกระทบต่อองค์ประกอบของประชากรด้านเพศและอายุด้วย
อย่างไรก็ตาม การเปลีย่ นแปลงของประชากรโลกขึน้ อยูก่ บั การเกิดและการตายเท่านัน้ เนือ่ งจากการย้าย
ถิ่นภายในพื้นที่เดียวกันย่อมไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ผลต่างระหว่างการเกิดและการตายคือ การเพิ่ม
ประชากรตามธรรมชาติ โดยธรรมชาติการเกิดจะมากกว่าการตายเล็กน้อย ทำ�ให้ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อยตลอดเวลา แต่มีอยู่ช่วงหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ประชากรของโลกเพิ่มสูงขึ้นมาก อันเนื่องมา
จากการลดลงอย่างรวดเร็วของภาวะการตาย ในขณะที่ภาวะเจริญพันธุ์ยังคงสูงอยู่ ต่อมาอัตราเกิดก็เริ่มลดลง
อย่างรวดเร็ว ในขณะที่อัตราตายยังคงลดลงเรื่อยๆ ทำ�ให้อัตราเพิ่มประชากรลดลง ปัจจุบันโลกมีอัตราเพิ่ม
ประชากรเพียงร้อยละ 1.2 โดยอัตราเกิดอยู่ที่ 20 ต่อพัน และอัตราตายอยู่ที่ 8 ต่อพัน
แอฟริกาเป็นพื้นที่ที่มีอัตราเกิดสูงที่สุด โดยสูงเกือบ 2 เท่าของอัตราเกิดของประชากรทั้งโลก ส่วนยุโรป
ก็มอี ตั ราเกิดต่�ำ ทีส่ ดุ โดยต่�ำ กว่าอัตราเกิดของโลกเกือบครึง่ หนึง่ พืน้ ทีท่ มี่ อี ตั ราเกิดต่ำ�รองลงไปคือ อเมริกาเหนือ
สำ�หรับพื้นที่ที่เหลือคือ เอเชีย ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน และโอเซียเนีย ต่างก็มีอัตราเกิดไม่ต่างจากอัตราเกิด
ของประชากรโลกนัก (ตาราง 3)
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ตาราง 3 อัตราเกิด อัตราตาย อัตราย้ายถิ่นสุทธิ อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ อัตราเพิ่มประชากร
และร้อยละของประชากรเมือง จำ�แนกตามพื้นที่ พ.ศ. 2553
พื้นที่
โลก
เอเชีย
แอฟริกา
ยุโรป
ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน
อเมริกาเหนือ
โอเซียเนีย

อัตราเกิด
(ต่อพัน)
20
19
37
11
19
13
18

อัตราเพิ่ม
อัตรา
ตาม
อัตราตาย
ย้ายถิ่นสุทธิ
ธรรมชาติ
(ต่อพัน)
(ต่อพัน)
(ต่อร้อย)
8
0
1.2
7
0
1.2
13
-1
2.4
11
2
0.0
6
-2
1.3
8
3
0.6
7
8
1.1

อัตราเพิ่ม
ประชากร
(ต่อร้อย)

ร้อยละของ
ประชากร
เมือง

1.2
1.2
2.3
0.2
1.1
0.8
1.9

50
43
38
71
77
79
66

ที่มา: Population Reference Bureau, 2011.

แอฟริ ก านอกจากจะเป็ น พื้ น ที่ ที่ มี อั ต ราเกิ ด สู ง ที่ สุ ดแล้ ว ยั ง เป็ นพื้ น ที่ ที่ มี อั ต ราตายสู ง ที่ สุด เช่ น กั น
(13 ต่อพัน) รองลงมาคือยุโรป ที่มีอัตราตายเท่ากับ 11 ต่อพัน เหตุที่ยุโรปมีอัตราตายใกล้เคียงกับแอฟริกา
ทัง้ ๆ ทีย่ โุ รปมีระดับการพัฒนาสูงกว่า ซึง่ ย่อมจะมีภาวะการตายทีต่ �่ำ กว่านัน้ ก็เพราะยุโรปมีสดั ส่วนของประชากร
สูงอายุอาศัยอยูม่ ากนัน่ เอง เนือ่ งจากประชากรสูงอายุมอี ตั ราตายสูง จึงมีผลทำ�ให้สดั ส่วนคนตายสูงตามไปด้วย
แต่ในทางกลับกัน เพราะว่าแอฟริกามีสัดส่วนของประชากรสูงอายุอาศัยอยู่น้อย จึงทำ�ให้สัดส่วนคนตายไม่สูง
มากนัก ถึงแม้จะมีภาวะการตายสูงก็ตาม สำ�หรับพื้นที่ที่เหลือ ต่างก็มีอัตราตายใกล้เคียงกับอัตราตายของ
ประชากรโลก (ตาราง 3)		
แอฟริกามีอตั ราเกิดและอัตราตายต่างกันมากทีส่ ดุ ทำ�ให้มอี ตั ราเพิม่ ตามธรรมชาติสงู ทีส่ ดุ ด้วย (ร้อยละ
2.4) โดยสูงกว่าอัตราเพิ่มตามธรรมชาติของโลกเกือบ 2 เท่า สำ�หรับพื้นที่ที่มีอัตราเพิ่มธรรมชาติใกล้เคียงกับ
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติของโลกคือ เอเชีย ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน และโอเซียเนีย ส่วนพื้นที่ที่มีอัตราเพิ่ม
ตามธรรมชาติต่ำ�ที่สุดคือ ยุโรปและอเมริกาเหนือ (ร้อยละ 0.0 และ 0.6 ตามลำ�ดับ) (ตาราง 3)
ถึงแม้ว่ายุโรปจะมีอัตราเพิ่มตามธรรมชาติเท่ากับศูนย์ แต่จ�ำ นวนประชากรในยุโรปก็ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ดี
ทัง้ นีเ้ พราะยุโรปมีผยู้ า้ ยถิน่ เข้ามากกว่าผูย้ า้ ยถิน่ ออก คืออัตราย้ายถิน่ สุทธิเท่ากับ 2 ต่อพัน ส่วนอีกสองพืน้ ทีท่ ม่ี ี
ผูย้ า้ ยถิน่ เข้ามากกว่าผูย้ า้ ยถิน่ ออกคือ อเมริกาเหนือและโอเซียเนีย สำ�หรับแอฟริกาและลาตินอเมริกา/แคริบเบียน
กลับมีผยู้ า้ ยถิน่ ออกมากกว่าผูย้ า้ ยถิน่ เข้า คืออัตราย้ายถิน่ สุทธิเป็นลบ ส่วนเอเชียก็มจี ำ�นวนผูย้ า้ ยถิน่ ออกพอๆ
กันกับจำ�นวนผู้ย้ายถิ่นเข้า คืออัตราย้ายถิ่นสุทธิเท่ากับศูนย์ (ตาราง 3) เป็นที่น่าสังเกตว่า พื้นที่พัฒนามาก
จะมีอัตราย้ายถิ่นสุทธิเป็นบวกหรืออัตราย้ายถิ่นเข้าสุทธิ อันแสดงให้เห็นว่าเป็นพื้นที่ที่รับประชากรเข้า ในทาง
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ตรงกันข้าม พื้นที่พัฒนาน้อย2จะมีอัตราย้ายถิ่นสุทธิเป็นลบหรืออัตราย้ายถิ่นออกสุทธิเป็นบวก แสดงว่าเป็น
พื้นที่ที่ส่งประชากรออก สาเหตุที่ทำ�ให้ประชากรย้ายถิ่นออกจากประเทศคือ เพื่อหางานทำ� เพื่อเรียนหรือ
ศึกษาต่อ เพื่อลี้ภัยสงครามหรือลี้ภัยทางการเมือง รวมทั้งการย้ายตามครอบครัวที่ย้ายออกด้วยเหตุผลข้างต้น
(Lemaitre, 2005)
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติที่รวมเอาอัตราย้ายถิ่นสุทธิด้วยนั้น เรียกว่า อัตราเพิ่มประชากร แต่เนื่องจาก
อัตราย้ายถิ่นสุทธิมีค่าไม่สูงนัก จึงไม่ทำ�ให้ค่าอัตราเพิ่มประชากรเปลี่ยนไปจากค่าอัตราเพิ่มตามธรรมชาติมาก
เท่าใดนัก จะยกเว้นก็แต่พื้นที่โอเซียเนียที่มีอัตราย้ายเข้าสุทธิสูงถึง 8 ต่อพัน จึงมีผลทำ�ให้พื้นที่นี้มีอัตราเพิ่ม
ประชากรสูงขึ้นมาก จนเป็นลำ�ดับ 2 รองจากแอฟริกา (ตาราง 3)
ภาวะความเป็นเมืองซึง่ เป็นตัวชีว้ ดั หนึง่ ของการกระจายตัวทางประชากรและการพัฒนา ก็มผี ลต่อภาวะ
การเกิด ภาวะการตาย และภาวะการย้ายถิ่นของประชากรด้วย ปัจจุบันโลกมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง
ถึงร้อยละ 50 โดยพื้นที่พัฒนามากจะมีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมืองสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ส่วนพื้นที่พัฒนา
น้อย (ยกเว้น ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน) ก็จะมีประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ย (ตาราง 3)
ผู้ที่อยู่ในเขตเมืองจะมีภาวะเจริญพันธุ์ต่ำ�กว่าผู้ที่อยู่ในเขตชนบท เพราะนอกจากค่านิยมของคนเมืองที่
จะมีบตุ รน้อยแล้ว คนในเมืองก็ยงั สามารถเข้าถึงบริการคุมกำ�เนิดได้งา่ ยกว่าคนในชนบทอีกด้วย ส่วนภาวะการ
ตายนั้น คนในเมืองก็จะต่ำ�กว่าคนในชนบทเช่นกัน อันเนื่องมาจากการเข้าถึงบริการสาธารณะสุขที่ง่ายกว่า
นั่นเอง ดังจะเห็นได้ชัดในกรณีของประชากรในแอฟริกาที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบท อันมีผลให้อัตราเกิด
และอัตราตายสูงทีส่ ดุ สำ�หรับภาวะการย้ายถิน่ นัน้ ตัวเมืองดึงดูดให้ประชากรชนบทหลัง่ ไหลเข้ามา เพราะเมือง
เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

แนวโน้มประชากร
นักประชากรนอกจากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางประชากรโลกในปัจจุบนั แล้ว ยังวิเคราะห์สถานการณ์
ในอนาคตด้วย หรือที่เรียกว่า การฉายภาพประชากร ทั้งนี้เพราะประชากรเป็นตัวแปรสำ�คัญในการวางแผน
พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง หรือการพาณิชย์ ข้อมูลที่ใช้เป็นฐาน
ในการฉายภาพประชากรและข้อมูลที่ได้จากการฉายภาพประชากร จะแสดงถึงแนวโน้มประชากร
แนวโน้มประชากรประกอบด้วยจำ�นวนประชากร องค์ประกอบด้านเพศและอายุของประชากร และ
การกระจายตัวของประชากร แต่ในทีน่ จ้ี ะแสดงเฉพาะจำ�นวนและการกระจายตัวของประชากรเท่านัน้ นอกจากนี้
เพื่อให้เห็นถึงสาเหตุของแนวโน้มประชากร ก็จะวิเคราะห์ปัจจัยที่ท�ำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประชากรคือ
การเกิด การตาย และการย้ายถิน่ ด้วย โดยใช้ขอ้ มูลจากการฉายภาพประชากรโลกล่าสุดขององค์การสหประชาชาติ
(United Nations, 2004) คือ ประชากรโลกถึงปี พ.ศ. 2843 ซึ่งเป็นการฉายภาพประชากรระยะยาวที่สุด
ทีเ่ คยทำ�มาคือ ฉายภาพประชากรล่วงหน้าไปอีก 300 ปี หรือ 3 ศตวรรษ โดยใช้ขอ้ มูลจากปี พ.ศ. 2493 - 2543
เป็นฐานในการฉายภาพประชากร
2
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ถึงแม้ว่าเอเชียจะรวมเอาประเทศที่พัฒนามาก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และสิงค์โปร์ เข้าด้วย แต่ประชากรในประเทศเหล่านี้ก็มีสัดส่วนเพียง
เล็กน้อย จึงไม่มีผลกระทบต่อประชากรในพื้นที่ทั้งหมด
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ในการทำ�นายอนาคตย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้ การฉายภาพประชากรก็เช่นกัน ความผิดพลาดจะ
มากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การมีข้อสมมติมากย่อมผิดพลาดมากกว่าการมีข้อสมมติน้อย
การฉายภาพประชากรกลุม่ ย่อย ย่อมผิดพลาดมากกว่าการฉายภาพประชากรรวม และการฉายภาพประชากร
ระยะยาวย่อมผิดพลาดมากกว่าการฉายภาพประชากรระยะสั้น ดังนั้นเพื่อลดความผิดพลาดให้น้อยลง ในที่นี้
จึงใช้ข้อมูลฉายภาพประชากรเพียง 30 ปี (พ.ศ. 2553 - 2573) ทำ�ให้ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลระหว่างปี
พ.ศ. 2493 - 2573 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงประชากรหรือแนวโน้มประชากรในช่วงเวลา 80 ปี
เนื่องจากข้อมูลของปี พ.ศ. 2553 ที่จะนำ�เสนอต่อจากนี้ไป เป็นข้อมูลจากการฉายภาพประชากร
จึงมีค่าแตกต่างจากข้อมูลที่นำ�เสนอแล้วข้างต้นเล็กน้อย แต่เพื่อให้เห็นแนวโน้มที่ต่อเนื่อง จึงไม่ได้แทนค่า
ฉายภาพประชากรด้วยค่าปัจจุบัน

แนวโน้ม จ�ำนวน และการกระจายตัวของประชากร
ในช่วงเวลา 80 ปี จากปี พ.ศ. 2493 ถึง 2573 จำ�นวนประชากรโลกมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จาก 2.5 พันล้าน
คน เป็น 8.1 พันล้านคน หรือเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจำ�นวนประชากรในพื้นที่ต่างๆ
ก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน แต่การเพิ่มขึ้นของจำ�นวนประชากรในแต่ละพื้นที่มีแนวโน้มที่แตกต่างกัน กล่าวคือ พื้นที่
ทีม่ จี �ำ นวนประชากรเพิม่ เร็วทีส่ ดุ คือ แอฟริกาทีม่ จี �ำ นวนประชากรเพิม่ ขึน้ ถึง 6.3 เท่า รองลงมาคือ ลาตินอเมริกา/
แคริบเบียนที่เพิ่มขึ้น 4.3 เท่า ถัดไปคือ เอเชียเพิ่มขึ้น 3.5 เท่า โอเซียเนียเพิ่มขึ้น 3.4 เท่า และอเมริกาเหนือ
เพิ่มขึ้น 2.4 เท่า ส่วนพื้นที่ที่มีจำ�นวนประชากรเพิ่มต่ำ�สุดคือยุโรป ซึ่งมีจำ�นวนประชากรเพิ่มขึ้นเพียง 1.3 เท่า
เท่านั้น และที่น่าสังเกตคือ จำ�นวนประชากรของยุโรปกลับลดลงในช่วง 30 ปีหลังจากนั้นด้วย (ตาราง 4)
แนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของประชากรที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นี้ มีผลทำ�ให้การกระจายตัวของ
ประชากรเปลี่ยนแปลงไป ในตาราง 4 จะเห็นว่า ในปี พ.ศ. 2493 ประชากรโลกกว่า 3 ใน 4 อาศัยอยู่ในเอเชีย
และยุโรป โดยมากกว่าครึ่งของประชากรโลกอาศัยอยู่ในเอเชีย และกว่า 1 ใน 5 ของประชากรโลกอาศัยอยู่ใน
ยุโรป ส่วนโอเซียเนียมีประชากรอาศัยอยูไ่ ม่ถงึ ร้อยละ 1 ของประชากรโลก สำ�หรับประชากรอีก 1 ใน 5 ทีเ่ หลือ
ก็กระจายอยู่ในแอฟริกา ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน และอเมริกาเหนือ ในสัดส่วนที่ไม่ต่างกันมากนัก
แต่ในอีก 80 ปีต่อมา คือในปี พ.ศ. 2573 กลับพบว่า 3 ใน 4 ของประชากรโลกจะอาศัยอยู่ในเอเชีย
และแอฟริกา โดยสัดส่วนของประชากรทีอ่ ยูใ่ นเอเชียได้เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 56 เป็นร้อยละ 60 และในแอฟริกา
จากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 17 ส่วนยุโรปที่มีสัดส่วนประชากรอาศัยอยู่ถึงร้อยละ 22 ใน 80 ปีก่อนหน้า
กลับลดลงเหลือเพียงร้อยละ 8 ซึ่งตรงกันข้ามกับแอฟริกา
ในอีก 3 พื้นที่ที่เหลือ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย กล่าวคือ สัดส่วนของประชากรในลาติน
อเมริกา/แคริบเบียนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 9 สำ�หรับอเมริกาเหนือลดลงเล็กน้อยจาก
ร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 5 ส่วนโอเซียเนียมีสัดส่วนคงที่คือ ร้อยละ 0.5 ตลอดช่วงเวลา 80 ปี (ตาราง 4)
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ตาราง 4 จำ�นวนประชากรและร้อยละของประชากร จำ�แนกตามพื้นที่ พ.ศ. 2493 - 2573
พื้นที่
โลก
เอเชีย
แอฟริกา
ยุโรป
ลาตินอเมริกา/
แคริบเบียน
อเมริกาเหนือ
โอเซียเนีย
โลก
เอเชีย
แอฟริกา
ยุโรป
ลาตินอเมริกา/
แคริบเบียน
อเมริกาเหนือ
โอเซียเนีย

2493

2503

2,518.6 3,021.5
1,398.5 1,701.3
221.2 277.4
547.4 604.4
167.1 218.3

2513 2523 2533 2543 2553 2563
2573
จำ�นวนประชากร (ล้านคน)
3,692.5 4,434.6 5,263.5 6,070.5 6,830.1 7,540.2 8,130.1
2,143.1 2,632.3 3,167.8 3,679.7 4,148.9 4,570.1 4,886.6
357.3 469.6 622.4 795.7 984.2 1,187.6 1,398.0
655.9 692.4 721.6 728.0 719.7 705.4
685.4
284.9 361.4 441.5 520.2 594.4 659.2
711.1

171.6
12.8

204.2
15.9

231.9
19.4

283.5
26.7

315.9
31.0

348.1
34.8

379.6
38.3

407.5
41.5

100.0
58.0
9.7
17.8
7.7

256.1
22.8
ร้อยละ
100.0
59.4
10.6
15.6
8.1

100.0
55.5
8.8
21.7
6.6

100.0
56.3
9.2
20.0
7.2

100.0
60.2
11.8
13.7
8.4

100.0
60.6
13.1
12.0
8.6

100.0
60.7
14.4
10.5
8.7

100.0
60.6
15.8
9.4
8.7

100.0
60.1
17.2
8.4
8.7

6.8
0.5

6.8
0.5

6.3
0.5

5.8
0.5

5.4
0.5

5.2
0.5

5.1
0.5

5.0
0.5

5.0
0.5

ที่มา: United Nations, 2004: ตาราง A5.

สำ�หรับตัวชี้วัดของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรคือ การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น
ในที่นี้จะใช้ตัวชี้วัดที่ละเอียดกว่าตัวชี้วัดในตาราง 1 ทั้งนี้เพื่อต้องการวิเคราะห์ให้เห็นถึงการเกิดและการตาย
ทีป่ ลอดจากอิทธิพลของโครงสร้างด้านอายุและเพศของประชากร อันทำ�ให้สามารถเปรียบเทียบกันได้ในระหว่าง
พื้นที่ ส่วนการย้ายถิ่นใช้จำ�นวนผู้ย้ายถิ่นสุทธิรายปีแทน เพื่อแสดงให้เห็นถึงขนาดของประชากรที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงอันเป็นผลมาจากการย้ายถิ่น
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การเกิด
ตัวชี้วัดภาวะการเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์ในที่นี้คือ อัตราเจริญพันธุ์รวม3ที่แสดงถึงจำ�นวนบุตรในแต่ละ
ครอบครัว ถึงแม้ว่าภาวะเจริญพันธุ์ในพื้นที่ต่างๆ ในปี พ.ศ. 2493 จะสูงกว่าปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) มาก
แต่ลำ�ดับของภาวะเจริญพันธุ์ในแต่ละพื้นที่ยังคงเหมือนเดิม กล่าวคือ แอฟริกาเป็นพื้นที่ที่มีภาวะเจริญพันธุ์
สูงที่สุด (มีบุตร 6.7 คนต่อครอบครัว) รองลงไปคือ เอเชียและลาตินอเมริกา/แคริบเบียน (มีบุตร 5.9 คน
เท่ากัน) ถัดไปคือ โอเซียเนีย (มีบุตร 3.9 คน) อเมริกาเหนือ (มีบุตร 3.5 คน) ส่วนยุโรปมีภาวะเจริญพันธุ์
ต่ำ�ที่สุดคือ แต่ละครอบครัวมีบุตรเพียง 2.7 คนเท่านั้น
ตลอดช่วงเวลา 80 ปี (พ.ศ. 2493 - 2573) ภาวะเจริญพันธุ์มีแนวโน้มลดลงในทุกพื้นที่ (ตาราง 5)
ในบางพืน้ ทีภ่ าวะเจริญพันธุล์ ดลงอย่างรวดเร็ว แต่ในบางพืน้ ทีก่ ลับเป็นไปอย่างช้าๆ กล่าวคือ เอเชียและลาติน
อเมริกา/แคริบเบียนซึ่งมีภาวะเจริญพันธุ์คล้ายคลึงกัน ใช้เวลาเพียง 40 ปี (จากปี พ.ศ. 2493 - 2533) เพื่อลด
จำ�นวนบุตรลงครึ่งหนึ่ง จากครอบครัวละ 6 คนเหลือเพียง 3 คน ในขณะที่แอฟริกาต้องใช้เวลาถึง 2 เท่า
เพื่อลดจำ�นวนบุตรลงครึ่งหนึ่ง สำ�หรับในพื้นที่ที่เหลือ การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์จะอยู่ระหว่างสองแบบนี้
(ตาราง 5)
ตาราง 5 อัตราเจริญพันธุ์รวม จำ�แนกตามพื้นที่ พ.ศ. 2493 - 2573
พื้นที่

2493
เอเชีย
5.9
แอฟริกา
6.7
ยุโรป
2.7
ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน 5.9
อเมริกาเหนือ
3.5
โอเซียเนีย
3.9

2503
5.6
6.9
2.6
6.0
3.3
4.0

2513
5.1
6.7
2.2
5.0
2.0
3.2

2523
3.7
6.4
1.9
3.9
1.8
2.6

2533
3.0
5.6
1.6
3.0
2.0
2.5

2543
2.5
4.9
1.4
2.5
2.1
2.3

2553
2.3
4.2
1.4
2.2
2.0
2.2

2563
2.1
3.5
1.5
2.0
2.0
2.1

2573
2.0
3.0
1.7
1.9
1.9
2.0

ที่มา: United Nations, 2004: ตาราง A7.

จุดสำ�คัญที่ควรจับตามองเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์คือ อัตราเจริญพันธุ์รวมที่ 2.1 ซึ่งถือเป็นภาวะ
เจริญพันธุร์ ะดับทดแทนของประชากร นัน่ คือ แต่ละครอบครัวจะมีบตุ รเกิดมาเพือ่ ทดแทนพ่อแม่ โดยประชากร
ทีม่ อี ตั ราเจริญพันธุร์ วมอยูใ่ นระดับนีย้ อ่ มไม่ท�ำ ให้จ�ำ นวนประชากรเพิม่ ขึน้ หรือลดลง แต่ถา้ อัตราเจริญพันธุร์ วม
ลดลงต่ำ�กว่าระดับทดแทนแล้ว ย่อมส่งผลให้จำ�นวนประชากรรวมลดลงถ้าไม่มีการย้ายถิ่นเข้าสุทธิ

3

อัตราเจริญพันธุร์ วม (Total Fertility Rate: TFR) คือ จำ�นวนบุตรเฉลีย่ ทีค่ าดว่าสตรีหนึง่ คนจะให้ก�ำ เนิดตลอดช่วงวัยเจริญพันธุ์ (15 - 49 ปี)
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อเมริกาเหนือเป็นพื้นที่แรกที่มีภาวะเจริญพันธุ์อยู่ต่ำ�กว่าระดับทดแทน (ในปี พ.ศ. 2513) แต่หลังจาก
นั้นอัตราเจริญพันธุ์รวมก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากระดับนี้นัก ส่วนยุโรปนั้น ถึงแม้ภาวะเจริญพันธุ์จะถึงระดับ
ทดแทนช้ากว่าเล็กน้อย (ก่อนปี พ.ศ. 2523) แต่กลับมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ จนถึงจุดต่ำ�สุด (อัตราเจริญพันธุ์
รวมเท่ากับ 1.4) ในปี พ.ศ. 2543 จากนั้นก็คงที่และเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย (ตาราง 5)
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) มีเพียงยุโรปและอเมริกาเหนือเท่านั้นที่มีภาวะเจริญพันธุ์ต�่ำ กว่าระดับทดแทน
แต่คาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2563) ภาวะเจริญพันธุ์ในลาตินอเมริกา/แคริบเบียนจะอยู่ในระดับต่ำ�
กว่าระดับทดแทนด้วย ในขณะที่ภาวะเจริญพันธุ์ในเอเชียและโอเซียเนียจะอยู่ที่ระดับทดแทนพอดี (ตาราง 5)

การตาย
ตัวชี้วัดการตายคือ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (e0) ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงความยืนยาวของชีวิตในขณะที่
เกิด ดังนั้น ภาวะการตายที่สูงย่อมมีผลให้อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดต่ำ� ในทางกลับกัน ภาวะการตายต่ำ�ก็มีผล
ให้อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูง และเนื่องจากผู้ชายมีภาวะการตายสูงกว่าผู้หญิง ทำ�ให้อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก
เกิดของผู้ชายจึงต่ำ�กว่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของผู้หญิง
ในปี พ.ศ. 2493 อเมริกาเหนือมีภาวะการตายต่ำ�ที่สุด (ผู้ชาย e0 = 66.1 และผู้หญิง e0 = 71.9)
รองลงไปคือ ยุโรป (ผู้ชาย e0 = 63.0 และผู้หญิง e0 = 68.0) และโอเซียเนีย (ผู้ชาย e0 = 58.0 และผู้หญิง
e0 = 62.9) ส่วนพื้นที่ที่มีภาวะการตายสูงที่สุด คือ แอฟริกา (ผู้ชาย e0 = 36.5 และผู้หญิง e0 = 39.1)
รองลงไปคือ เอเชีย (ผูช้ าย e0 = 40.7 และผูห้ ญิง e0 = 42.1) และลาตินอเมริกา/แคริบเบียน (ผูช้ าย e0 = 49.7
และผูห้ ญิง e0 = 53.1) แต่ดว้ ยความก้าวหน้าและแพร่ขยายของบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขไปทัว่ โลก
ทำ�ให้ภาวะการตายของทุกประเทศทัว่ โลกมีแนวโน้มลดลงเรือ่ ยๆ จะมีขอ้ ยกเว้นก็แต่ในแอฟริกาเท่านัน้ ทีภ่ าวะ
การตายสูงขึ้นเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2543 (ตาราง 6) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภาวะการตาย ได้แก่ ความขัดแย้ง
ทางการเมืองและการทหาร วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจสังคม การใช้
ชีวติ ทีไ่ ม่ถกู สุขภาพ การกลับมาระบาดของโรคติดต่อ เช่น มาลาเรีย วัณโรค และอหิวาตกโรค รวมทัง้ การระบาด
ของโรคเอดส์ (United Nations, 2008)
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ตาราง 6 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด จำ�แนกตามเพศและพื้นที่ พ.ศ. 2493 - 2573
พ.ศ.

เอเชีย

แอฟริกา

ยุโรป

2493
2503
2513
2523
2533
2543
2553
2563
2573

ชาย หญิง
40.7 42.1
47.9 49.0
55.9 56.8
59.4 61.4
62.7 65.4
65.5 69.0
67.4 71.5
68.9 73.6
70.8 75.8

ชาย หญิง
36.5 39.1
40.7 43.3
44.8 47.7
48.3 51.3
49.5 52.8
47.9 50.0
50.5 51.6
54.3 55.4
58.5 60.0

ชาย หญิง
63.0 68.0
66.6 72.3
67.4 74.4
67.9 75.7
68.5 76.7
70.1 78.2
72.0 79.3
74.1 80.6
75.6 81.8

ลาตินอเมริกา/
แคริบเบียน
ชาย หญิง
49.7 53.1
54.9 58.8
58.6 63.3
61.9 68.0
64.7 71.4
67.1 73.9
69.3 76.0
71.3 77.9
73.0 79.6

อเมริกา
เหนือ
ชาย หญิง
66.1 71.9
66.9 73.6
67.9 75.6
70.8 77.5
71.9 78.5
74.5 80.1
75.7 81.4
76.3 82.3
77.3 82.9

โอเซียเนีย
ชาย หญิง
58.0 62.9
61.1 66.5
63.1 68.7
66.5 72.1
69.2 74.7
71.8 76.6
73.6 78.4
75.3 80.0
76.8 81.7

ที่มา: United Nations, 2004: ตาราง A8.6. 5.

ในปัจจุบนั (ปี พ.ศ. 2553) แบบแผนการตายของโลกยังคงเหมือนเดิม คือ อเมริกาเหนือมีภาวะการตาย
ต่ำ�ที่สุด รองลงไปคือ ยุโรป และโอเซียเนีย ส่วนแอฟริกามีภาวะการตายสูงที่สุด รองลงไปคือ เอเชีย และ
ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน และคาดว่าจะยังคงเป็นเช่นนี้ในอีก 20 ปีข้างหน้าด้วย (ตาราง 6)
อย่างไรก็ตาม ภาวะการตายหรืออายุคาดเฉลีย่ เมือ่ แรกเกิด ก็ไม่ได้เป็นตัวกำ�หนดจำ�นวนคนตายแต่เพียง
อย่างเดียว เพราะโครงสร้างด้านอายุและเพศของประชากรย่อมมีผลต่อจำ�นวนคนตายด้วย ดังจะเห็นได้จาก
ตาราง 3 ว่า แอฟริกาและยุโรปมีอัตราตายที่ไม่ต่างกันนัก ทั้งๆ ที่ภาวะการตายของทั้งสองพื้นที่แตกต่างกัน
มาก ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นว่า เพราะแอฟริกามีสัดส่วนประชากรสูงอายุอาศัยอยู่น้อย ในขณะที่ยุโรปมีสัดส่วน
ประชากรสูงอายุอาศัยอยู่มากนั่นเอง

การย้ายถิ่น
ในขณะที่แนวโน้มของภาวะการเกิดและภาวะการตายลดลงอย่างต่อเนื่อง ภาวะการย้ายถิ่นระหว่าง
ประเทศกลับไม่เป็นเช่นนั้น เพราะแต่ละประเทศสามารถควบคุมการย้ายถิ่นเข้าประเทศ และการย้ายถิ่นออก
จากประเทศได้ตามแต่สถานการณ์และนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทำ�ให้แนวโน้มของการย้าย
ถิ่นระหว่างประเทศขึ้นๆ ลงๆ
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ภาวะการย้ายถิ่นระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประชากรในพื้นที่ต่างๆ ในช่วง 80 ปีนี้มี 4 แบบคือ
1) ทำ�ให้เป็นพื้นที่ที่ส่งประชากรออกอย่างเดียว ได้แก่ แอฟริกาและลาตินอเมริกา/แคริบเบียน 2) ทำ�ให้เป็น
พื้นที่ที่รับประชากรเข้าอย่างเดียว ได้แก่ อเมริกาเหนือและโอเซียเนีย 3) ทำ�ให้เป็นพื้นที่ที่รับประชากรเข้า
ในช่วงแรก แล้วต่อมาส่งประชากรออก ได้แก่ เอเชียซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ รี่ บั ประชากรเข้าในช่วง 10 ปีแรก แต่หลังจาก
นั้นก็เป็นพื้นที่ที่ส่งประชากรออก และ 4) ทำ�ให้เป็นพื้นที่ที่ส่งประชากรออกในช่วงแรก แล้วเปลี่ยนเป็นพื้นที่
ที่รับประชากรเข้า ได้แก่ ยุโรปซึ่งเป็นพื้นที่ที่ส่งประชากรออกในช่วง 20 ปีแรก แต่ต่อมากลับเป็นพื้นที่
ที่รับประชากรเข้า (ตาราง 7)
ตาราง 7 จำ�นวนผู้ย้ายถิ่นระหว่างประเทศสุทธิเฉลี่ยรายปีในแต่ละทศวรรษ
จำ�แนกตามพื้นที่ พ.ศ. 2493 - 2573
(พันคน)
2493 2503
เอเชีย
194
แอฟริกา
- 125
ยุโรป
- 489
ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน
- 68
อเมริกาเหนือ
403
โอเซียเนีย
85
พื้นที่

2503 2513
- 22
- 242
- 31
- 293
479
109

2513 2523
- 377
- 289
288
- 415
748
44

2523 - 2533 - 2543 - 2553 - 2563 2533
2543
2553
2563
2573
- 451 - 1,340 - 1,311 - 1,210 - 1,221
- 267
- 310
- 416
- 377
- 395
441 1,051 1,271
799
805
- 781
- 775 - 1,108
- 616
- 590
972 1,277 1,453 1,305 1,300
86
96
111
99
101

ที่มา: United Nations, 2004: ตาราง IV.1.

ปริมาณผูย้ า้ ยถิน่ ระหว่างประเทศมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ โดยเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วงปี พ.ศ. 2533 - 2543
และถึงจุดสูงสุดในอีก 10 ปีถดั ไป (พ.ศ. 2543 - 2553) อันเนือ่ งมาจากเศรษฐกิจเฟือ่ งฟูทวั่ โลกในช่วงเวลานัน้
แต่หลังจากนีค้ าดว่าปริมาณผูย้ า้ ยถิน่ ระหว่างประเทศจะมีแนวโน้มลดลง (ตาราง 7) อันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจ
ที่ซบเซา และจากนโยบายของประเทศที่เคยรับประชากรเข้าที่เปลี่ยนไป (United Nations, 2008)
ดังที่กล่าวแล้วว่า การย้ายถิ่นระหว่างประเทศสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะใน
ภาวะการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น เศรษฐกิจ สงคราม ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด เป็นต้น ซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะ
ส่งผลให้การย้ายถิ่นระหว่างประเทศในบางปี แตกต่างไปจากแนวโน้มโดยทั่วไปได้
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สรุป
ในปี พ.ศ. 2553 ประชากรโลกที่มีทั้งสิ้น 6.9 พันล้านคน โดยร้อยละ 60 อาศัยอยู่ในเอเชีย รองลงไป
คือ (ร้อยละ 15) อยู่ในแอฟริกา ส่วนที่เหลือกระจายกันอยู่ในยุโรป (ร้อยละ 11) ลาตินอเมริกา/แคริบเบียน
(ร้อยละ 9) อเมริกาเหนือ (ร้อยละ 5) และโอเซียเนีย (ร้อยละ 0.5) ตามลำ�ดับ
ประเทศทีม่ ปี ระชากรเกินหนึง่ พันล้านคนมีเพียง 2 ประเทศเท่านัน้ คือ จีนและอินเดีย โดยจีนมีประชากร
1.3 พันล้านคน ส่วนอินเดียมีประชากร 1.2 พันล้านคน ซึ่งสูงกว่าประเทศที่มีประชากรมากในลำ�ดับ 3 มาก
คือ สหรัฐอเมริกาที่มีประชากรเพียง 310 ล้านคนเท่านั้น
ด้วยเหตุที่เอเชียมีประชากรมากที่สุด แต่มีพื้นที่เพียงร้อยละ 23 ของพื้นที่โลก ทำ�ให้เอเชียมีประชากร
หนาแน่นที่สุดคือ 130 คนต่อตารางกิโลเมตร ในขณะที่โลกมีความหนาแน่นเพียง 51 คนต่อตารางกิโลเมตร
เท่านั้น สำ�หรับแอฟริกาซึ่งมีความหนาแน่นประชากรรองลงไป ก็มีความหนาแน่นเพียง 34 คนต่อตาราง
กิโลเมตร ส่วนพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหนาแน่นประชากรน้อยทีส่ ดุ คือ โอเซียเนียทีม่ คี วามหนาแน่นเพียง 4 คนต่อตาราง
กิโลเมตร
โลกมีประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 ต่อปี อันเป็นผลมาจากอัตราเกิดที่มีมากกว่าอัตราตาย โดยพื้นที่ที่มี
อัตราเพิม่ ตามธรรมชาติสงู ทีส่ ดุ คือ แอฟริกา และทีต่ �่ำ ทีส่ ดุ คือ ยุโรป ส่วนอัตราย้ายถิน่ เข้าสุทธิกไ็ ม่ได้ท�ำ ให้อตั รา
เพิ่มประชากรเปลี่ยนแปลงไปมากนัก
นับจากปี พ.ศ. 2493 หรือ 60 ปีก่อน การเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่ต่างๆ เป็นผลของภาวะ
เจริญพันธุ์มากกว่าภาวะการตายหรือย้ายถิ่น โดยที่อัตราเพิ่มประชากรที่มีแนวโน้มลดลง ก็เนื่องมาจากภาวะ
เจริญพันธุ์ที่มีแนวโน้มลดลงนั่นเอง อย่างไรก็ตามการย้ายถิ่นถึงแม้จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรโลกไม่มากนัก แต่กม็ แี นวโน้มเพิม่ มากขึน้ โดยทีพ่ นื้ ทีพ่ ฒ
ั นาสูง มักจะเป็นพืน้ ทีท่ รี่ บั ประชากรเข้า ได้แก่
ยุโรป อเมริกาเหนือ และโอเซียเนีย ส่วนพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาน้อยก็จะเป็นพืน้ ทีท่ สี่ ง่ ประชากรออก ได้แก่ เอเชีย แอฟริกา
และลาตินอเมริกา/แคริบเบียน
คาดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2573) ประชากรโลกจะเพิ่มเป็น 8.1 พันล้านคน โดยการกระจายตัว
ของประชากรโลกยังคงเหมือนเดิม ยกเว้นแอฟริกาและยุโรปเท่านัน้ ทีเ่ ปลีย่ นไปคือ แอฟริกามีสดั ส่วนประชากร
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 17 ส่วนยุโรปกลับมีสัดส่วนประชากรที่ลดลง จากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ
8 ส่วนพืน้ ทีท่ เี่ หลือยังคงมีสดั ส่วนประชากรเช่นเดิมเหมือนกับปัจจุบนั โดยภาวะเจริญพันธุย์ งั คงเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากรเช่นเดิม

การเปลี่ยนแปลงประชากรโลก 2493 - 2573
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